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Styrning och risker
Klöverns affärsmodell och värdekedja kan medföra risker inom ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala områden. Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål är valda 
med grund i väsentlighetsanalysen. Dessa speglar även risker och möjligheter i 
verksamheten. Styrning av hållbarhetsmål och risker sker genom hela bolaget. 

STYRNING OCH RISKER
Klöverns bolagsstyrning beskriver hur ägarna genom bo-
lagsstämman och styrelsen styr bolaget och säkerställer att 
VD och den operativa ledningen skapar värde och hanterar 
riskerna i verksamheten. Därtill kommer interna regelverk 
utfärdade av styrelsen där de viktigaste är styrelsens ar-
betsordning, instruktioner för VD och policyer som utgör 
ramverk för den dagliga operativa verksamheten inklusive 

riskhantering och etik- och uppförandekoder. Bedömningen 
av vilka de huvudsakliga riskkategorierna är, liksom de un-
derliggande riskerna och hanteringen av dessa, uppdateras 
och justeras löpande. I det följande redovisas bolagets hu-
vudsakliga riskkategorier med underliggande risker utifrån 
fokusområde och väsentlighetsanalys, samt beskrivning av 
konsekvenser och riskhantering.

FOKUSOMRÅDE OCH VÄSENTLIGHETSANALYS RISKKATEGORI OCH UNDERLIGGANDE RISK

Fokusområde Underlag från väsentlighetsanalys Riskkategori Risk

LÅNGSIKTIG  
VÄRDEUTVECKLING 

Lönsamhet
Finansiell ställning
Kundservice
Sociala krav på leverantörer
Korruption och mutor

 Politiska beslut och regeländringar Skattelagstiftning
Miljölagstiftning

Värdeförändringar på fastigheter  Geografisk och produktmässig mix
Kundmix
Hyresnivåer och uthyrningsgrad
Fastighetskostnader
Konjunktur
Avkastningskrav

Finansiella risker Finansiering
Räntor
Valuta

Anseende och varumärke Oetsikt agerande och korruption 
Brott mot mänskliga rättigheter
Informationsgivning
Säkerhet
Klimatpåverkan

 Projektverksamhet Projektgenomförande           
Leverantörer
Uthyrning

Pandemi Pandemi   

KLIMAT Energieffektivitet
Klimatpåverkan
Miljömässiga krav på leverantörer

 Klimatförändringar Höjda temperaturer           
Extrema väderförhållanden
Översvämningar

 Negativ miljöpåverkan Ökad energianvändning           
 Användning av farliga material och kemikalier
Ökad konsumtion

HÄLSA OCH  
ENGAGEMANG

Säker arbetsmiljö
Mångfald och icke-diskriminering

Organisation och medarbetare Kompetens
Arbetsmiljö

HÅLLBAR  
STADSUTVECKLING

Hållbar stadsutveckling Sociala värden Trygghet           
Oattraktiv stad

HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH STYRNING 
Styrning och risker 
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ÅRSCYKEL
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1.   Riskinventering 
Workshop med olika delar av verksamheten.

2.  Riskbedömning och beslut om väsentliga risker 
Bolagsledningen bedömer de inventerade riskerna utifrån påverkan och sannolikhet.

3.  Beslut om väsentliga risker 
Styrelsen fattar beslut om väsentliga risker och riskmandat.

4.  Riskhantering 
Ansvarsfördelning, prioritering och åtgärdsförslag. Risker bryts ned på enhetsnivå och 
samordnas med affärsplanering.

5.  Uppföljning 
Bolagsledningen gör löpande uppföljning. Årlig rapportering till styrelse och  
revisionsutskott.

KLÖVERNS PROCESS FÖR HANTERING AV RISKER

Projektutveckling

Transaktioner

Banker – Kapital

Entreprenadbolag – Bygg

 Energibolag – Värme, Vatten, El

Konsulter – Teknik, Arkitekt

IT, Tele, Data

Förvaltning Hyresgäster

KLÖVERNS VÄRDEKEDJA INKLUSIVE  
AFFÄRSMODELL
Klövern använder sig av ett värdekedjeperspektiv för att 
kartlägga och arbeta med de mest relevanta ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågorna. Angreppssättet ger en
överblick över Klöverns påverkan, var den uppstår, var den 
är som störst samt hur olika områden påverkar varandra. 
Centralt i Klöverns affärsmodell är förvaltning av bolagets
över 300 fastigheter. Genom transaktioner tillförs ytterligare 
fastigheter till beståndet på prioriterade tillväxtorter.  

En naturlig del av Klöverns verksamhet är även förvärv och 
avyttring av byggrätter och fastigheter i olika projektstadi-
er. Projektutveckling av kommersiella fastigheter har, i linje 
med bolagets strategi, vuxit i omfattning under de senaste 
åren. Därigenom tillförs ytterligare fastigheter till det be-
stånd som förvaltas. Projektutveckling innefattar allt från 
utveckling av byggrätter, skapandet av helt nya byggnader, 
inklusive bostadsbyggnader, till förädling av befintliga loka-
ler i samband med byte av hyresgäst.

RAPPORTERING AV KLIMATRISKER
Klöverns styrelse har beslutat att Klövern under 2021 ska 
rapportera klimatrisker i verksamheten fullt ut enligt Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) re-
kommendationer. En fullständig rapportering av klimatris-
ker kommer därför att integreras i årsrapporteringen från 
och med nästa år. 

I årsredovisningen för 2020 beskriver Klövern var vi står  
i dag i förhållande till TCFD:s rekommendationer per  
rapporteringskategori och våra ambitioner för 2021.  
Denna rapportering finns också att tillgå publikt i Klöverns 
årliga rapportering till CDP, Carbon Disclosure Project, 
www.cdp.org. 

HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH STYRNING 
Styrning och risker 
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RISKKATEGORI KONSEKVENSANALYS OCH EXPONERING RISKHANTERING

Varumärke och anseende

Oetiskt agerande                                            
Informationsgivning 
Klimatpåverkan

Anseendet för Klövern, inklusive varumärket, kan skadas genom att 
medarbetare, styrelse eller leverantörer agerar oetiskt,  lämnar brist-
fällig eller inkorrekt information eller på annat sätt agerar i strid med 
bolagets värderingar. Vidare kan varumärket påverkas exempelvis om 
det inträffar allvarligare personskador inom fastighetsbeståndet eller 
om Klövern inte på ett proaktivt sätt arbetar med att minska bolagets 
klimatpåverkan.

 Styrande dokument, policies och riktlinjer, med tydlig fördelning 
av ansvar och befogenheter.
Uppförandekod för medarbetare och leverantörer.
Kommunikationspolicy.
Genomarbetad hållbarhetsstrategi med långsiktiga klimatmål.
Visselblåsarfunktion.

Korruption och brott mot mänskliga rättigheter

 Oetsikt agerande och  
korruption
Brott mot mänskliga  
rättigheter               

Anseendet för Klövern, inklusive varumärket, kan skadas genom att 
medarbetare, styrelse eller leverantörer agerar oetiskt, regelvidrigt 
eller på annat sätt agerar i strid med bolagets värderingar. Att mot-
verka brott mot mänskliga rättigheter är en viktig del i Klöverns arbete 
och i de krav vi ställer på leverantörerna. En del leverantörskategorier 
vi använder har risker vad gäller brist på rättvisa arbetsförhållanden  
så som låg lön, övertidsarbete och diskriminering, samt fackförenings-
frihet, arbetsmiljö och säkerhet.

Styrande dokument, policies och riktlinjer, med tydlig fördelning 
av ansvar och befogenheter.
Uppförandekod för medarbetare och leverantörer.
 Obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare, ledning och 
styrelse i Klöverns uppförandekod och affärsetik.
Visselblåsarfunktion.                                                                
 Alla leverantörer är riskklassificerade med avseende på mänskliga 
rättigheter och arbetsmiljö och specifika riktlinjer gäller vid ingå-
ende av avtal med leverantör som är i högsta riskklass.

Finansiella risker

Finansiering Tillgången till kapital är avgörande för att kunna bedriva en fram-
gångsrik verksamhet. Om Klövern, till följd av sämre utbud på kapital-
marknaden eller av annan anledning, inte kan refinansiera befintliga 
krediter eller erhålla ytterligare finansiering på marknadsmässiga 
villkor, kommer det ha en negativ inverkan på Klöverns verksamhet.
Grön finansiering blir en allt viktigare del av Klöverns finansiering. För 
att ta del av grön finansiering krävs att våra tillgångar anses gröna eller 
hållbara av marknaden.

Finanspolicy och räntepolicy med tydliga mål.
Spridning av upplåning mellan många kreditgivare.                   
 Hantering av klimatrelaterade risker enligt TCFD:s  
rekommendationer.
 Säkerställa kontinuerligt arbete med utökning och  
kvalitetssäkring av gröna tillgångar.

Klimatförändringar

Höjda temperaturer           
 Extrema väderförhållanden
 Översvämningar

Fastigheter blir påverkade av ett förändrat klimat. Framtida investe-
ringar måste beakta möjliga konsekvenser av  klimatförändringar. Ett 
förändrat klimat ställer nya krav på verksamheten och ett proaktivt 
arbetssätt för att minimera oförutsedda kostnader och investeringar 
som kan bli följd av ett förändrat klimat. 

Riskinventera bestånd med klimatscenarios och åtgärdsplaner.
Riskanalyser vid nyproduktion och förvärv.
Långsiktig klimat- och energistrategi.
Uppföljning och transparent redovisning av miljödata.

Negativ miljöpåverkan

Ökad energianvändning                                      
 Användning av farliga mate-
rial och kemikalier
Ökad konsumtion

Miljö- och klimatarbetet är fullt integrerat och helt avvgörande i affärs-
strategin. Energiförbrukning, materialförbrukning och avfall genererar 
stora växthusgasutsläpp som måste minska. Ett aktivt och ambitiöst 
miljöarbete leder till direkt minskade operativa kostnader och skapar 
även förutsättningar för grön finansiering.

Hållbarhetspolicy och miljömål.                                          
Långsiktig energistrategi.
 Miljökrav i upphandling av material, tjänster  
och byggentreprenader.                                   
Uppförandekod för leverantörer med miljökrav.
Miljöklassificering av byggnader.
Investera i egenproduktion av förnybar energi.

Organisation och medarbetare

Kompetens
Arbetsmiljö

Engagerade medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att 
kunna konkurrera på ett framgångsrikt sätt. Det finns alltid en risk att 
kompetenta medarbetare lämnar bolaget och/eller att Klövern inte 
lyckas attrahera och rekrytera ny kompetens. Det finns också en risk 
att medarbetares engagemang och prestation påverkas om bolaget 
inte på ett tydligt sätt kommunicerar vad strategin innefattar, inte ger 
möjligheter till intern utveckling eller inte säkerställer en sund och 
hälsosam arbetsmiljö.

 Arbetssätt och processer som säkerställer kompetens försörjning 
och utveckling av personalen.
 Arbetsmiljöpolicy och interna regelverk och processer för  
kvalitetssäkring och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Organisation med skyddskommitté och skyddsombud.
 Säkerhetskultur och värderingar som skapar en trygg arbetsplats.
Hälsofrämjande åtgärder.
Visselblåsarfunktion.
Starkt varumärke.

Sociala värden

Trygghet           
Oattraktiv stad

Trygghet, möjlighet till miljövänligt resande, mötesplatser, ekosys-
temtjänster är sociala värden som alla är viktiga för upplevelsen av en 
stadsdels attraktivitet och som i sin tur påverkar uthyrningsmöjlighe-
ter, hyresintäkter, fastighetsvärde, etc. Klövern har flera stora utveck-
lingsprojekt där socialt värdeskapande är viktigt för utvecklingen.

Styrning genom övergripande hållbarhetsmål för stadsutveckling.
Samarbete och samverkan med andra aktörer.

SPECIFIKA HÅLLBARHETSRISKER


