
 

 

Frågor om ägardirektiv och energimål att 
ställa till ett antal medlemmar 

Med inspiration från rapporterna ”Ekonomiska avkastningskrav kontra 

energisparkrav” och ”Innovationskluster för energieffektiva byggnader”  

1. Hur ser ägardirektiven ut när det kommer till energieffektivisering? Finns det en 

skrivelse om det och hur stor del har den i så fall av det totala ägardirektivet? 

 

2. Finns det definierade miljömål inom företaget? Kortsiktiga? Långsiktiga?  

a. Hur lyder dessa?  

b. Hur ser uppfyllandet av målen ut i dagsläget? Hur långt på vägen har man 

hunnit? 

c. Är de förankrade och väl kopplade till en eventuell skrivelse i ägardirektiven? 

Finns det förbättringspotential i miljömålens tydlighet och sammankoppling 

med ägardirektiven? 

3. Finns det rutiner/strategier/policys för att styra företagets arbete mot dessa mål?  

 

4. Vad för typ av uppföljning av energimålen finns i företaget?  

a. Finns energimålen redovisade i årsredovisningen? Samt en redovisning av 

nuläget för uppfyllandet av energimålen?  

b. Om inte, hur ser ni på möjligheten att införa detta?  

c. På vilket sätt skulle ni tycka det var lämpligt/enkelt för er att även rapportera 

detta årligen till BeBo? Förslag: Webenkät? Personliga intervjuer?  

d. Vilken tid under året passar det bäst för ert företag att leverera statistik om hur 

arbetet med energieffektivisering och uppfyllandet av målen har gått? 

5. Finns det några rutiner för att styra investeringsbeslut mot miljömålen samt 

rutiner som följer upp om investeringen bidrog till uppfyllande av målen?  

 

6. Upplever ni att det finns motsättningar mellan företagets ekonomiska krav och 

målen som rör energieffektivisering?  

 

7. Har miljömålen och arbetet för att uppnå dessa kommunicerats med hyresgäster? 

Vad har i så fall mottagarnas åsikter och kommentarer varit?  

 

8. Varför anser ni att energieffektivisering är en viktig del i företagets arbete?  



 

 

a. Är de huvudsakliga skälen ekonomiska, miljörelaterade eller av någon annan 

karaktär?  

b. Bottnar miljömålen till någon del i regeringens mål (NNE-mål) om att minska 

energianvändningen?  

9. Hur ser den genomsyrande viljan ut att arbeta mot energieffektiviserande i 

bolaget?  

a. Återfinns den hos fler arbetspositioner eller främst hos den som är ansvarig för 

energieffektiviseringen?  

b. Hur skulle man kunna sprida informationen och om energieffektiviseringens 

nytta bland samtliga anställda?  

10. Skulle det vara av intresse att diskutera ägardirektiv och miljömål samt kopplingen 

mellan dessa tillsammans på ett BeBo-medlemsmöte?  

 

11. Det har diskuterats att eventuellt i och med nästa programperiod (2018-2020) 

införa någon typ av avsiktsförklaring för BeBo-medlemmar. Vilken typ av mål 

skulle ni kunna tänka er att ha med i en sådan? 

a. Årlig energieffektivisering 

b. Antal energieffektiviserande renoveringsprojekt?  

c. Antal gånger BeBo-material aktivt skall användas i projekt? 

12. Har ni i företaget några speciellt intressanta projekt gällande energieffektivisering 

eller lågenergibyggande som ni gärna skulle vilja att vi lyfte via BeBo-webben, t.ex. 

i typ ”medlemsportätt”.  

 

 


