
 

Policy och riktlinjer för hållbar 
utveckling 
Policy 
Hållbarhetspolicyn bygger på bolagets grundläggande värderingar och anger Willhems 
övergripande ambitionsnivå och inriktning avseende hållbar utveckling. Policyn omfattar hela 
verksamheten.  

Syftet är att beskriva hur Willhem förhåller sig till FNs 17 globala hållbarhetsmål och de tre 
dimensionerna inom hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk. Willhems ambitionsnivå 
är att följa Sveriges nationella utveckling inom relevanta områden.  

Hög etik och moral ska genomsyra allt hållbarhetsarbete. 

  
Ansvar och styrning 
Willhems styrelse fastställer bolagets övergripande hållbarhetspolicy. Vd har det yttersta ansvaret 
för att policyn följs. Hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig och integrerad del i Willhems 
verksamhet och ska ingå i affärsplaneringen med våra fem perspektiv samt följas upp genom intern 
kontroll. Hållbarhetsarbetet ska alltid bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv. För att konkretisera 
arbetet utgår vi från Willhems styrkortsperspektiv och beskriver hur vi ser på hållbarhet inom olika 
delområden där vi verkar.  

 

Hållbart kunderbjudande 
Willhem strävar efter att erbjuda sunda, trygga och attraktiva boendemiljöer där kunden själv ges 
möjlighet att leva hållbart och påverka sin klimatpåverkan.  
 

God samhällsaktör 
Willhem strävar efter att ha en ansvarstagande interaktion med alla omvärldens intressenter, med 
fokus på vårt närområde. Vi vill erbjuda boende som kan attrahera alla kundgrupper. 
 

Hållbar ekonomi 
Vi ska ha en långsiktigt stabil avkastning som bygger på hållbart värdeskapande, det vill säga inte 
skapas på bekostnad av biosfären eller samhället.  
 

Hållbar produktutveckling 
Att minimera energianvändningen är det högst prioriterade området inom hållbarhet för Willhem. 
Vi strävar också efter att utveckla smarta byggnader genom ny teknik, sunda material och hållbara 
inköp.   



 
 

Hållbart arbetsliv 
Arbetsmiljön ska vara hälsosam och präglas av ett tydligt och öppet ledarskap som utgår från vår 
värdegrund. 
 
 
  



 
Riktlinjer 
Riktlinjerna ska stödja och styra Willhems hållbarhetsarbete.  
 
Vi styr arbetet genom våra fem styrkortsperspektiv som beskrivs i policyn, och kopplar dem till de 
av FN:s hållbarhetsmål som vi har identifierat som påverkansbara och relevanta med hänsyn till 
vår verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambitionsnivån inom respektive perspektiv följer Sveriges nationella ambitionsnivå i form av 
exempelvis statliga lagar och regelverk, anvisningar och mål. Mot bakgrund av dessa arbetas 
specifika mål, strategier, och handlingsplaner fram.  
 
Varje linjechef ansvarar för att sätta mätbara mål inom sin del av verksamheten. Lagkrav och andra 
hygienfaktorer ska alltid uppfyllas. Utöver det sätts några få konkreta, mätbara mål inom varje 
verksamhetsområde. Dessa mål ska sättas så att de är koordinerade med och stödjer de 
övergripande målen för Willhem. 



 
Uppföljning och efterlevnad 
Intern uppföljning sker genom återrapportering av målarbete inom styrkortsperspektiven. 
Willhems hållbarhetsrapportering redovisas i enlighet med GRI standard, nivå core. Dessutom 
genomförs årligen en internationell benchmark genom rapportering inom GRESB.  
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