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Det har varit många olika frågor att hantera under 
året. Det startade med en värderingsprocess av 
flera av koncernens bolag, som övergick i en ren 
försäljningsprocess. Detta arbete tog mycket tid 
från koncernledningen och skapade mycket oro 
hos våra medarbetare. När frågan slutligen parke-
rades i juni och därefter semesterperioden var över, 
startade arbetet med att omorganisera vår verksam-
het på ett annorlunda sätt för att möta framtidens 
krav. 

Vår vision
Vi skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi 
kontinuerligt minskar vårt ekologiska fotavtryck 
och bidrar till människors hälsa och trygghet. 

Hållbarhet
Hållbarhet är inte så enkelt som att sätta ett likhets-
tecken till miljö. Vi har tagit hållbarhet till oss för 
att på riktigt göra skillnad. Redan idag arbetar vi på 
ett mycket bra sätt med miljöfrågorna, men vi vill 

bli ännu bättre. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp på 
hållbarhetsfrågan och fokuserar på såväl ekologisk 
som ekonomisk och social hållbarhet. Vi ska bidra 
till en bättre miljö med successivt minskad miljöpå-
verkan. Vi ska ha en för bolaget bra ekonomisk 
tillväxt och ett stabilt resultat för att kunna klara 
bolagets investeringar, dela ut medel till vår ägare 
och amortera på våra lån. Slutligen ska vi arbeta 
ännu hårdare med den sociala hållbarheten. Vi vill 
skapa ett företag med större mångfald inom alla 
områden. Vi vill vara en trygg och säker arbetsplats 
där arbete och fritid harmoniserar och det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga 
arbetet för att förebygga ohälsa och olyckor. Vi vill 
vidare arbeta för att hjälpa utsatta grupper i sam-
hället. 

Tioårsutblick
Under året utarbetades för första gången för hela 
koncernen en sammanställning över bolagets 
framtida utmaningar och hur vi möter dessa. Även 

VD har ordet

Framgång är ingen slump
2017 blev ett mycket bra år med stabil produktion, gott resultat i kundunder-
sökningar, revidering av vision och målstyrning. Sist men inte minst utarbe-
tande av Organisation 2020.
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i ett långsiktigt perspektiv bolagets investeringar och 
förenklade kassaflöde. I den ekonomiska samman-
ställningen ser vi att koncernen klarar sina krav i form 
av investeringar, utdelning till ägaren samt en kraftigt 
ökad amortering på bolagets långfristiga skulder. 

Organisation 2020
Arbetet med omorganisationen, som vi kallar Organi-
sation 2020, är ett treårsprojekt. Vi har valt ett inklu-
derande arbetssätt där alla medarbetare fått tycka till 
via medarbetarsamtal, arbetsgrupper har skapats och 
chefsleden har informerats och varit delaktiga. I slutet 
av november var processen klar, MBL-förhandlingar 
genomförda och den nya organisationen informera-
des till alla medarbetare. 1 februari 2018 trädde den 
i kraft. Vi gör detta för att möta en energimarknad i 
förändring, möta framtidens kundkrav och även de 
megatrender som blir allt tydligare kring digitalisering 
och hållbarhet. 
    I och med Organisation 2020 organiserar vi oss efter 
funktioner och inte efter bolag. Vi kommer att arbeta 
mer tvärs över organisationen med våra tjänster, istället 
för som tidigare då vi arbetade mer isolerat i våra res-
pektive bolag. 

Stabil produktion med bra årsresultat
Året har genomgående präglats av en mycket stabil 
produktion i alla verksamheterna. Vi har som alltid 
en del oplanerade avbrott men de har haft liten kund-
påverkan såväl som ekonomisk påverkan. Den största 
negativa händelsen var översvämningarna i form av 
ett hundraårsregn som drabbade Karlskoga i början 
av augusti, där ett sextiotal villor fick översvämmade 
källare.   
    Vi når ett rörelseresultat på cirka 63 miljoner kronor 
före skatt och dispositioner samt en fortsatt tillväxt 
med cirka 1 100 nya kunder till koncernen.

Biogasbolaget har vänt i rätt riktning
Biogasen är kanske ett av världens bästa drivmedel. 
Under året tillträdde jag som vd även i, det med Kum-
Bro Utveckling AB gemensamägda, Biogasbolaget 
i Mellansverige AB. Bolaget har under året halverat 
förlusterna relativt föregående verksamhetsår. Det är 
framförallt ökat fokus på avsättningen av gasen, men 
givetvis också stort arbetet med att minska kostnader-
na. Driften har varit stabil under året. 
     Förbättringen i bolagets ekonomi har dock inte 
varit så kraftig att bolaget kunde undvika ytterligare 
nedskrivning även för 2017 års verksamhetsår. 
Nedskrivningen och det påföljande aktieägartillskottet 

blev dock avsevärt mindre än för föregående verksam-
hetsår. 
    Flera intressanta möjligheter att utveckla bolaget 
finns nu framtagna och vi tror fortfarande på detta 
regionala miljöprojekt.

Karlskoga Energi & Miljö står för:
• Driftsäkra leveranser av självklarheter som el, 

vatten, värme och datakommunikation.
• Förnybar el som räcker till drygt 28 000 hushåll.
• Resurseffektivitet och ett hållbart kretslopp.
• Låga koldioxidutsläpp från kraftvärmen.
• Aktiv roll i omställningen till en fossiloberoende 

fordonsflotta.
• Bra priser till våra kunder.
• Drygt 180 arbetstillfällen.
• Vi är med och skapar ett attraktivt Karlskoga och 

ger ekonomiskt bidrag till ägaren Karlskoga kom-
mun.

Detta är vi oerhört stolta över och vi kommer fortsätta 
arbetet med att utveckla kommunen på ett grönt och 
effektivt sätt. 

Sebastian Cabander
Verkställande direktör
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Inledning
Det här är Karlskoga Energi & Miljös första hållbarhetsberättelse. Den är upprättad 
på frivillig basis och är inte en formell hållbarhetsredovisning utan ska ses som 
bolagets informationsmaterial om hur vi arbetat med hållbarhet under framförallt 
verksamhetsåret 2017.

Vårt företag står för trygga leveranser av för 
samhället livsviktig infrastruktur
Koncernen består av moderbolaget Karlskoga 
Energi & Miljö AB med dotterbolagen, som finns 
representerade i hela Karlskoga och i delar av 
regionen, och levererar och påverkar innevånarnas 
vardag 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Vi 
levererar hållbar energi, effektiva kommunikations-
lösningar och jobbar i det cirkulära kretsloppet och 
vi står aldrig still.

Dotterbolagen och intressebolagen är:

Karlskoga Vattenkraft AB som via våra 25 
vattenkraftsanläggningar norr om Karlskoga efter 
Svartälven och Timsälven producerar hållbar energi 
i form av grön el till hushåll, företag och verksam-
heter. 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB, som på kraftvärme-
verket i Björkborn producerar hållbar energi i form av 
fjärrvärme till bostäder och industri av avfall från 
industri och hushåll. Den ånga som bildas i kraft-
värmeverket omvandlas till hållbar el som vi säljer 
vidare. 

Inom kraftvärmeverkets verksamhet finns även 
vår återvinningsanläggning i Mosserud som tar 
hand om och förädlar avfall och restprodukter från 
hushåll och industrier och för tillbaka till krets-
loppet. Av avfall och returmaterial som inte går att 
återcirkulera till kretsloppet tillverkas bränsle till 
framförallt det egna kraftvärmeverket. Slagg från 
förbränningen vid kraftvärmeverket används som 
konstruktionsmaterial för att sluttäcka den gamla 
deponin som finns på återvinningsanläggningen.

Vid återvinningsanläggningen finns även vårt 
nystartade återbruk där hushåll kan skänka sina 
gamla saker till återanvändning istället för att slänga 
som avfall. 

VA-bolaget i Karlskoga AB som via vattenver-
ket i Gelleråsen levererar rent dricksvatten till hela 
Karlskoga och via reningsverket i Aggerud renar 
avloppsvatten och vissa delar dagvatten innan det 
som rent vatten kan släppas ut i Möckeln. Slam 
från reningsverket eldas dels i kraftvärmeverket och 
delar används som konstruktionsmaterial på den 
gamla deponin vid Mosseruds Återvinningsanlägg-
ning. 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB som 
sköter renhållningstjänster på uppdrag av Karlsko-
ga och Storfors kommuner. Avfallet transporteras 
till kraftvärmeverket och biogasanläggningen. 

Biogasbolaget i Mellansverige AB som på bio-
gasanläggning vid Mosserud tillverkar biogas och 
biogödsel av vallgröda, naturgödsel och organiskt 
avfall bland annat i form av hushållssopor. Bioga-
sen används som fordonsgas och är ett av världens 
bästa fossilfria drivmedel. Vårt biogödsel är god-
känt för ekologisk odling och används som högkva-
litativt gödsel för lantbrukare i regionen. 

Karlskoga Elnät AB, som tillhandahåller nät-
tjänster med stöd av leveranskoncession för vårt 
geografiska område och bedriver distribution av 
bland annat den gröna el som vi själva tillverkar. 
Elnätsbolaget utför dessutom entreprenadtjänster 
i form av tillsyn och skötsel av gatubelysning och 
trafikljus på uppdrag av Karlskoga kommun och 
Trafikverket. 

Bolagspresentation
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Stadsnät AB som via fiberoptik erbjuder tillgång till 
högkvalitativa tjänster för TV, telefoni och internet. 
Stadsnätet knyter ihop alla våra verksamheter och 
kommunens hushåll och företag och kan via den starka 
digitaliseringstrenden hjälpa oss och Karlskoga i stort 
att via smarta verktyg minska resandet och öka kom-
munikation.

Allt detta görs med ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv
I moderbolaget sker köp och försäljning av koncernens 
varor och tjänster. Moderbolaget svarar för elhandeln 
från inköp till försäljning till kund. I moderbolagets 
uppgift ingår också att tillhanda hålla merparten av alla 
administrativa tjänster till dotterbolagen. Bolaget har 
säte i Karlskoga. 

Sedan 2010 ägs samtliga aktier i koncernen av Karl-
skoga Kommunhus AB (helägt av Karlskoga kom-
mun). Karlskoga Energi & Miljö AB äger samtliga 
aktier i dotterbolagen utom i Renhållningsbolaget där 
Storfors kommun äger nio procent. Alla bolag har 
anställd personal. Styrelse och verkställande direktör är 
gemensam för moder- och dotterbolag med undantag 
av Renhållningsbolaget som har egen styrelse.
     Intressebolaget Biogasbolaget i Mellansverige AB 
ägs till 50 procent av Karlskoga Energi & Miljö AB 
och till 50 procent av KumBro Utveckling AB, som är 
delägt av Örebro och Kumla kommuner.
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Bolag och styrelse i koncernen  
Karlskoga Energi & Miljö
Bolag      Organisationsnummer
Karlskoga Energi & Miljö AB   556507-4126
Karlskoga Elnät AB    556507-4290
Karlskoga Kraftvärmeverk AB   556507-4308
VA-bolaget i Karlskoga AB   556507-4456
Karlskoga Stadsnät AB    556562-0340
Karlskoga Vattenkraft AB   556828-0381
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 556991-1356

Styrelse ordinarie ledamöter
Dan-Åke Widenberg, ordförande
Pia Renman, vice ordförande
Jenny Bergström
Charlie Jarl
Peter Lilja
Thorbjörn Pettersson
Peter Rendius

Suppleanter
Jan Frisk
Bertil Forsebrink

Verkställande direktör
Sebastian Cabander

Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterCoopers AB med Stefan Lungström som huvudansvarig revisor

Lekmannarevisor
Boo Thuvander
Börje Engholm

Lekmannarevisor ersättare
Marie Johansson Gadde

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, orgnr 556991-1356, är ett dotterbolag som ägs till 91 procent 
av Karlskoga Energi & Miljö AB och till 9 procent av Storfors kommun. Styrelsen består av representanter 
från båda ägarna. Ledamöter redovisas inte här.

Biogasbolaget i Mellansverige AB, orgnr 556819-1141, är ett intressebolag där styrelsen består av 
representanter från de båda ägarna Karlskoga Energi & Miljö AB samt KumBro Utveckling AB.  
Ledamöter redovisas inte här.
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Vårt hållbarhetsarbete
Vad är hållbar utveckling 

Det moderna samhället utvecklas snabbt och vi 
ställer allt högre krav på att leva bekvämt och 
tryggt. Världen står inför en rad globala utmaningar 
som befolkningsökningen, klimatförändringar, 
artutrotning, energiförsörjning, ekonomisk kris, 
stigande matpriser, fattigdom och konflikter. Sam-
tidigt som globaliseringen ökar så står vi inför två 
megatrender med en snabbt ökande urbanisering 
och en digitalisering inom hela samhället. I det 
samhället är det av högsta vikt att vi som företag 
kan klara av att utvecklas på ett långsiktigt och håll-
bart sätt där vi kan balansera en positiv ekonomisk 
utveckling mot sociala och ekologiska faktorer. 
    Så tidigt som 1987 kom en definition av hållbar 
utveckling i den så kallade Brundtlandrapporten 
som kommit att nå en acceptans globalt. 

”En Hållbar utveckling är en utveckling som till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”

För hållbar utveckling gäller tre olika dimensioner:

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att på lång 
sikt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska påverkan på 
natur och människa.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett 
långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att 
motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att 
tillgodose sina grundläggande behov.

Karlskoga Energi & Miljö har en lång tradition att 
arbeta systematiskt med miljö och arbetsmiljö-
frågor och har under många år levererat ett posi-
tivt ekonomisk resultat till ägaren, kommunen, och 
ser man till koncernens positiva bidrag till bland 
annat klimatreducerande åtgärder så kan vi själva 
känna en viss stolthet.

”Vi ärver inte jorden av våra fäder, 
  vi lånar den av våra barn.”
                                          Gammalt indianskt ordspråk
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Vårt ansvar

Majoriteten av världens länder och ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att; 

• avskaffa extrem fattigdom
• minska ojämlikheter i världen 
• lösa klimatkrisen 
• främja fred och rättvisa. 

Genom de överenskomna globala målen för hållbar utveckling finns det en möjlighet att uppnå de 
fyra punkterna.

Med vår verksamhet, som presenterades i inledningen, vår kunskap och vår vilja till att sätta nya 
mål på ett tydligt sätt kan Karlskoga Energi & Miljö bidra till och ta ett ansvar för åtta av de globala 
hållbarhetsmålen: 5-9, 12-13 och 15. 

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen på www.globalamalen.se.
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Affärsidé

Vi ska inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunderna 
önskar. Med fokus på kundernas behov skapas mervärden och hållbarhet som främsta mål.

Ägardirektiv
Koncernen Karlskoga Energi & Miljö ska med 
egen verksamhet och i samverkan med andra: 

• Bidra till miljö- och kretsloppsanpassning i 
kommunen.

• Utföra sin verksamhet så att den långsik-
tigt bidrar till kommunens arbete för att 
främja utvecklingen inom kommunen. Den 
övergripande ambitionen är att vi ska ha ett 
livskraftigt och dynamiskt Karlskoga.

• Årligen via sitt goda ekonomiska resultat 
lämna ett koncernbidrag till moderbolaget 
Karlskoga Kommunhus AB.

• Sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling 
och struktur som säkerställer god lönsamhet.

• Upprätthålla en investeringsnivå som mot-
svarar sedvanligt underhållsbehov samt en 
sådan nyutveckling av verksamheten, varom 
beslut fattas i föreskrivna former.

• Sträva efter att skapa ett kassaflöde som 
möjliggör amortering av låneskuld.

Koncernen har alltid arbetat med omvärlds-
bevakning och strategiska utblickar. Under åren 
2015 och 2016 ökade arbetat ytterligare med 
grundläggande och systematiska omvärlds-
analyser och kartläggningar av kommande 
utmaningar och vår väg framåt i den omvärl-
den. 
    Vi är övertygade om att vi i grunden har en 
hållbar affärsmodell och ett hållbart arbetssätt 
men att vi behöver bli bättre och sätta ett större 
fokus på just hållbarhet. Ett resultat av detta 
är att det bland annat har anställts en hållbar-
hetschef för koncernen som kommer att ingå i 
företagets strategiska ledningsgrupp. Likaså 
har digitalisering lyfts upp i företagsledningen 
i form av en nyanställd chef för IT och Digitali-
sering.          
     Hela koncernens övergripande målstyrning 
har fått ett fokus på hållbarhet och utveckling 
och den nya organisationen som sjösätts under 
åren 2018 till 2020 är skapad för att nå dessa 
mål. Vår förhoppning är att kommande års 
hållbarhetsberättelser kommer att kunna 
avspegla vår utveckling mot hållbarhet.

Hur når vi dit?

Vår vision
Under 2017 har koncernen antagit en ny vision som vilar i Brundtlandsrapportens tre grunder.

”Vi skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som    
  vi kontinuerligt minskar det ekologiska  
  fotavtrycket och bidrar till människors hälsa  
  och trygghet.”
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Våra kommande mål
Historiskt så har koncernens mål spretat något 
och varit styrda underifrån från respektive bolags 
verksamheter. Varje verksamhet och bolag kommer 
fortsatt att jobba efter specifika mål men samtidigt 
har koncernen under 2017 arbetat fram sex nya 
övergripande målområden som vilar i vår Vision 
och hållbarhetsperspektiven som sedan bryts ner 
inom alla verksamheter. Koncernen börjar styra 
efter de nya målen från och med 2018. 

Målområdena är: 
  
1. Ökad ekologisk hållbarhet
2. Nöjda kunder
3. Nöjda medarbetare
4. Utveckla och effektivisera
5. Ekonomisk styrka
6. Partners och leverantörer

Ny långsiktig verksamhets-
styrning
För att få en bra styrning på vårt nya arbetssätt 
har vi under 2017 tagit fram en långsiktig 10-års-
plan. Planen ska revideras årligen i takt med 
nya omvärldsanalyser och strategiska utblickar. 
10-årsplanen ligger som grund för mer detaljerade 
affärsplaner som tas på tre- och ettårigt perspektiv.

Koncernens kärnvärden
Kreativitet 
En faktor för att skapa verklig kundnytta är att 
vara nyskapande. Att inte nöja sig med att stå i en 
kö, utan vara en av dem som leder utvecklingen 
och lanserar nya idéer. Vi genomsyras därför av 
viljan att utveckla oss och våra kunder. 

Engagemang
Vi glöder för att få nöjda kunder. Därför gillar vi 
att kavla upp ärmarna och springa en extra mil 
för att nå målen. Engagemang är inget man kan 
kommendera. Men man kan bygga ett klimat där 
engagemang stimuleras och belönas. Så vill vi ha 
det. 

Kvalitet
Vi är en trygg partner som i alla lägen tar ansvar 
för det vi gör och kommer att göra. Där vi kan 
arbeta med kvalitetsstyrningsverktyg för att för-
säkra oss och våra kunder om att resultaten blir 
de önskade.
   I kvalitetsbegreppet ligger också ansvar för 
arbetet i alla led. Karlskoga Energi & Miljö är en 
samhällsbärare, vilket bland annat betyder att 
kunder och andra som ger oss förtroende ska 
kunna lita på att allt går rätt till.

Effektivitet
Vi är duktiga på att använda våra resurser optimalt  
och att göra rätt från början. I vårt arbete är vi 
alltid noga med att sätta tydliga och avläsbara 
kvantitativa och kvalitativa målsättningar. Att sätta 
mål är inte riskfritt. ”Tänk om vi inte når målen?”  
Men det är precis så vi vill ha det. Målsättningar 
finns till för att bli granskade. 
   För att nå resultat krävs kompentens. Saknar vi 
den för att nå våra mål så skaffar vi den.

Arbetsglädje
Att ha roligt på jobbet gör att det blir lättare. Och 
att resultaten blir bättre. En viktig del i arbets-
glädjen är att ge och ta berättigat beröm. 
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Marknad
Vi verkar på en marknad i stor förändring såväl när det gäller energi- och 
klimatpolitik som en snabb teknisk utveckling, och vi står inför många nya 
utmaningar.  

Marknad i förändring

Vi finns idag på en marknad där både grossist- och 
producentleden står inför stor förändring med 
dess utmaningar och delvis oklar riktning. Vi ser 
vår marknad och omvärld detta ur de fyra olika 
perspektiven: 

• politik och lagstiftning
• ekonomi och marknad 
• teknik och produkter
• sociala faktorer
 
De viktigaste påverkansfaktorerna ur respektive 
perspektiv visas i nedanstående matris.

Politik och lagstiftning
• Elcertifikatsystemet förlängt till 2030.
• Lättnader i skatteuttag för kärnkraft och vattenkraft.
• Ny elmarknadsmodell utreds.
• Ny lagstiftning värme: 

- Skatter (Co2 och utsläppsrätter), BAT-regler
• Hårdare elnätsreglering.
• Gemensam elnäts-HUB.
• Digital agenda 2020 - höjt mål.
• Nytt lagförslag för miljöanpassning av vattenkraft.
• Otydlig styrning för biobränslen.
• Nya miljökrav inom VA (REVAQ/fosfor).
• Avfallstrappan lagstiftas.

Teknik och produkter
• Efterfrågeflexibilitet förbered.
• Solceller, elbilar, laddstolpar, värmepumpar.
• Internet bär tjänster, kapacietetskrav ökar.
• Smarta städer och smarta hem.
• Produkt- och tjänsteutveckling.
• Värmeproduktion med icke förbränning.
• Kunna leverera el direkt till interna/lokala nät.
• Automatiserad (stand alone) biogasanläggning.
• Renhållning - ruttoptimering.

Ekonomi och marknad
• Fortsatt pressande el- och energipriser.
• Pågående strukturutveckling bland kraftbolag.
• Ökat investeringsbehov på elnätet.
• Konsolidering kommunikationsoperatörer, Stadsnät.
• Industrin och framtida kundsegment för biogasen.
• Fördubblade VA-taxor inom 20 år.
• Små marginaler och liten lönsamhet i elhandel.

Sociala faktorer
• Globalisering.
• Digitalisering.
• Alla/allt/alltid uppkopplade.
• Urbanisering.
• Ökad miljömedvetenhet hos kunder.
• Debatt om avfallsförbränning och import.
• Hög medelålder i delar av företaget.
• Biogas uppfattas som ett svårt alternativ för privat-

bilister. 
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Vårt företags strategiska 
marknadsutmaningar
 
Fortsatt reduktion av fossila CO2-utsläpp. Vi 
ser stora förändringar, inom verksamheten där 
avfallsförbränning som en viktig del, kommer de 
kommande 30 åren. Med det menas att avfallsför-
bränningen sannolikt inte kan fortsätta på samma 
sätt i framtiden. Verksamheten måste möta med 
allt mer icke fossil förbränning, men ändå kvarstå 
med en stabil värmeleverans. Här kan sannolikt 
en ökning av geotermi och spillvärmeprojekt från 
andra industrier vara avgörande faktorer för att 
reducera den fossila CO2-påverkan. Framförallt 
geotermin, då den nästan inte har några CO2- 
utsläpp alls, annat än från driften av egna pumpar. 
Dock kan ett avsevärt minskad CO2 reduktion 
påverka resultatet för affärsverksamheten något åt 
det negativa hållet. Detta då den teknik som finns 
att tillhandahålla just nu är relativt outvecklad och 
därför dyr.  

Förnyelse av huvudanläggningen. Ett mycket 
välplanerat underhåll med lång framförhållning 
och såväl en bra beställarkompetens som en  
kompetens som vet att reducera CO2-utsläppen, 
men också bibehålla den mycket höga leveranska-
paciteten kommer att vara avgörande för såväl 
lönsamheten som driftsäkerheten under en mycket 
lång tid. 

Upprätthålla leveranssäkerhet och effektivitet 
är det mest fundamentala kravet från affärsverk-
samhetens kunder. Det finns en lång och fram-
gångsrik tradition av just hög leveranskapacitet. 
Detta är en förutsättning att vidmakthålla även i 
framtiden för att inte öka risken att tappa kunder 
till konkurrerande värmekällor. 

Digitalisering är en av de absolut viktigaste 
delarna för att utveckla företaget och våra arbets-
sätt. I många avseenden arbetar vi idag på ett 
relativt traditionellt sätt med alltifrån arbetsorder, 
kundbeställningar, kundkontakter, planering av 
arbeten, uppföljningar, bekräftelser, aviseringar, 
avtal med privatpersoner. Vi arbetar idag mot en 
helt digitaliserad process från beställning till 
fakturering mot kund.

Möta konkurrens från bergvärme, geotermi, 
spillvärme, solvärme. Det sker en allt snabbare 

uveckling inom energimarknaden. Nämnda 
exempel är några som ökar snabbt i nuläget, men 
det kan givetvis komma fler alternativ. Att utnyttja 
nätet till att även sälja kyla, eller för den delen till 
de kunder som väljer bergvärme, kunna sälja just 
det nämnda, fast till ett fast pris (så kunden slipper 
kapitalkostnaden), kan vara några exempel. Mot-
svarande kan även erbjudas till solcellsmarknaden. 
Detta genom solcells-parker, eller solceller i min-
dre skala direkt på kundens hus/lägenhet. 

Bränsleförsörjning är affärsverksamhetens mest 
tydliga och snabbreglerade del för att påverka 
kostnaderna. Den största delen utgörs av RT-flis. 
Där har verksamheten nu under ett antal år åtnjutit 
låga priser, främst beroende på högkonjunkturen 
och framförallt då inom byggsidan. Detta har 
resulterat i mycket spillvirke/engångsemballage, 
med mera. som kunnat återvinnas till RT-flis. En 
utökning av återvinningsverksamheten inom Mos-
serud där verksamheten inom sin egen ram kan 
samla in, återvinna för att därefter förbruka RT-flis i 
värmeverksamheten är allt mer intressant. Defini-
tivt eftersom nuvarande byggkonjunktur sannolikt 
kommer att avta inom de närmsta åren. 

Samverkan och samarbeten i regionen – Vi 
står inte ensamma i energimarknaden med alla 
utmaningar. Många mindre aktörer på energi-
marknaden, varav små kommunala energibolag 
med liknande förutsättningar som oss kommer att 
behöva utveckla sin samverkan och sitt samarbete 
långt utöver vad vi gör idag. Detta för att få stor-
driftsfördelar i kostsamma strukturförändringar 
och få draghjälp i flera olika perspektiv som FoU, 
teknikutveckling, kompetensförsörjning etc. 

Vårt varumärke

2013 startade koncernen ett övergripande arbete 
att ta fram en ny varumärkesplattform där invol-
verades alla medarbetare, chefer och kunder. Syftet 
var att identifiera bilden av oss i Karlskoga utifrån 
vad vi levererar och hur vi bidrar till utvecklingen 
av Karlskoga och i regionen Detta omfattande 
arbete mynnade ut i en bild som sedan formade 
vårt varumärke.
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Våra kunder, ägare och intressenter ska 
uppfatta vårt företag som
• Framåtriktat
• Hållbart
• Värdeskapande

Våra varumärkesvärden

Våra kundlöften

• Du kan lita på oss
• Vi är enkla att ha att göra med
• Hos oss får du mervärden

Vårt kundansvar
Karlskoga Energi & Miljö AB har både 
företagskunder och privatkunder på våra 
sju olika marknader. 

• Värme och ånga
• Elnätsdistribution
• Stadsnätsanslutningar och digitala 

företagstjänster 
• Elhandelsavtal
• Vatten- & avlopptjänster
• Återvinningstjänster
• Biodrivmedel

2012 2014 2017 2018 (mål)
NKI privat 64 63 69 73

NKI företag 73 66 72 75

Våra kundmål
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Miljö- och klimatansvar
Miljö är jorden, där vi människor lever och arbetar. Miljö är allt som finns 
runt omkring oss i naturen och samhället. Luften, vattnet, marken, husen, 
våra jobb och skolor är alla delar av vår miljö. 

Vår miljöpolicy och vår värdegrund innebär att 
alla våra medarbetare ska genomsyras av viljan 
till förbättring, och att alla på ett naturligt sätt ska 
jobba med miljö och hållbarhet. Vi ska leva upp 
till de förväntningar som ställs på oss och bidra 
till att minska vår miljöpåverkan. Det är av största 
vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar 
på kunskap, använder nya synsätt och finner 
alternativa tekniska lösningar.
    Miljöarbetet blir aldrig fullbordat, utan är en 
resa som blir lättare ju fler som färdas i samma 
riktning.

Miljöpolicy
 
Hållbart och värdeskapande. 

• Vår verksamhet syftar till att erbjuda produkter 
och tjänster som har låg miljöpåverkan.

• Detta arbete resulterar i betydligt mindre ut-
släpp av växthusgaser och ett mer hållbart och 
resurseffektivt samhälle.

• Vi ska bistå kunderna i deras miljöarbete och 
verka för att minska miljöbelastningen från 
entreprenörer och leverantörer.

I vårt arbete följer vi alla gällande miljölagar, till-
stånds- och myndighetskrav

Målanalys - resultat av policyn
 

Miljöpolicy Konkreta åtgärder
Vår verksamhet syftar till att erbjuda produkter 
och tjänster som har låg miljöpåverkan.

Utsläppen av växthusgaser från kraftvärmeverket 
minskar kontinuerligt.

Detta arbete resulterar i betydligt mindre utsläpp 
av växthusgaser och ett mer hållbart och resurs-
effektivt samhälle.

Biogasanläggningen och vattenkraften producerar 
energi som genererar obefintligt med växthusgaser.

Vi ska bistå kunderna i deras miljöarbete och 
verka för att minska miljöbelastningen från 
entreprenörer och leverantörer.

Kontinuerlig information till kunderna.  
Försäljning av hållbara tjänster.
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Miljöpåverkan
 
I koncernen ingår fyra enligt Miljöbalken kapitel 
9 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Det 
är kraftvärmeverket i Björkborn, reningsverket 
i Aggerud, Mosseruds avfallsanläggning, samt 
biogasanläggningen vid Mosserud. För samtliga 
dessa verksamheter avges separat miljörapport för 
året till tillsynsmyndigheten. Kommunen utövar 
även tillsyn på vattenverket i Gälleråsen. Vatten-
kraftverken och regleringsdammarna är inlemmade 
under lagstiftningen om vattenverksamheter. För 
närvarande pågår en översyn av lagstiftningen för 
vattenverksamheten.  
      Koncernens verksamheter påverkar miljön glo-
balt och lokalt på olika sätt. Den direkta miljöpå-
verkan ligger främst i produktion och distribution 
av fjärrvärme och ånga, avlopp samt i avfallshan-
teringen och vattenkraftsproduktionen. Denna 
miljöpåverkan utgörs i huvudsak av utsläpp till 
luft från kraftvärmeverket, utsläpp till vatten och 
mark, samt påverkan på ekosystem i vatten och 
vattenmiljöer. Utsläpp av gödningsämnena fosfor 
och kväve samt syreförbrukande substanser från 
reningsverket, kan skapa syrefattiga bottnar, och 
ändra de ekologiska systemen. Även bränsleför-
brukning från egna och entreprenörers transport- 
arbets- och personfordon är en del av koncernens 
miljöpåverkan. Vattenkraften skapar vandring 

hinder för fisk, förändrar livsmiljöerna för ström-
levande fisk, och skapar onaturliga flödesregle-
ringar som flora och fauna inte är anpassade till. 
Regleringen är dock inte så omfattande jämfört 
med andra vattenkraftssystem.
     Ett mycket viktigt bidrag till att minska mil-
jöpåverkan är de betydande miljöförbättringar 
som sker genom försäljning av produkter som har 
bättre miljöprestanda än kundens egna alternativ. 
Fjärrvärme är en produkt med stark miljöprofil. 
Vattenkraft är nära nog koldioxidneutral elproduk-
tion. Ökat bredbandsanvändande kan leda till 
minskade transporter. Biogas minskar utsläppen av 
växthusgaser jämfört med fossila drivmedel med 
70-100 %.
    Diagrammet nedan beskriver Karlskoga Ener-
gi & Miljös samlade klimatpåverkan. Ovanför 
X-axeln redovisas fossila växthusgasutsläpp från 
kraftvärmeverket, egen elförbrukning samt egna 
transporter vilket kan beskrivas som den fossila 
energi som koncernen använder för att kunna 
producera och leverera ut alternativ, grön ener-
gi till våra kunder. Under X-axeln redovisas de 
förbättringar som koncernen genererar jämfört 
med om våra kunder skulle använt traditionella , 
konventionella  energikällor. På detta sätt genere-
rar koncernens verksamhet och affärer en möjlig 
minskning av utsläpp av fossila växthusgaser. Den 
röda trendlinjen visar hur koncernens positiva 
klimatpåverkan ökar från 2005 till 2017.    
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Kvalitet och miljö integrerat i 
verksamhetsstyrningen
 

Som en del i affärsutvecklingen inom Karlsko-
ga Energi & Miljö har koncernen  ett miljö- och 
kvalitetsledningssystem som följer ISO 14001 och 
ISO 9001. Laboratoriet i Aggerud är ackrediterat 
enligt ISO 70025. Biogasbolaget följer dessutom 
Hållbarhetskriterierna och SPCR 120.
     Förutom våra miljöcontrollers har vi som ett 
steg i vårt förbättringsarbete utsett kvalitets- och 
miljöombud i alla våra verksamheter, med uppgift 
att vara behjälplig i kvalitets- och miljöarbetet.   

    Karlskoga Energi & Miljös kvalitets- och miljöcirkel för ständiga förbättringar

Kvalitets- och miljörevisioner
 

Interna revisioner har utförts av Karlskogas 
Energi & Miljös medarbetare vilka är utbildade 
internrevisionsledare. Under året har samtliga 
verksamheter och stabsfunktioner blivit revi-
derade, med avseende på kvalitet och miljö.
     De synpunkter som framkommit under revi-
sionerna är en viktig hjälp för koncernen i arbetet 
med att utveckla kvalitets- och miljöarbetet med 
ständiga förbättringar. Samtliga förbättringsför-
slag och avvikelser utifrån internrevisionerna har 
registrerats i vårt ärendehanteringssystem.  

Miljöförbättringar under året 
inom respektive verksamhets-
område, samt framåtblick

Vattenverket: Rengöring och statusbedömning av 
stora reservoaren. 
Framåtblick: Slammet ska sedimentera i conta-
inrar innan det går till sedimenteringsdammarna. 
UV-ljuset kommer att förstärkas. Stora reservoaren 

kommer att renoveras. Råvattenintaget kommer 
renoveras. Under det kommande året så förväntas 
Länsstyrelsen ta beslut om vattenskyddsområdet 
för Timsälven.

Deponin vid Mosserud: Kontinuerligt sluttäcks 
en bit av den gamla hushållsavfallsdeponin per år. 
Framåtblick: Fortsatt sluttäckning av gamla hus-
hållsavfallsdeponin.

Renhållning: Ett egenkontrollprogram har tagits 
fram för Storfors återvinningscentral. En C-anmä-
lan enligt Miljöbalken kapitel 9 har lämnats in för 
Storfors återvinningscentral.
Framåtblick: Kontinuerligt så kommer fler och 
fler gasbilar att införskaffas under de kommande 
åren.

Reningsverket: Slamavvattningen byttes ut. 
Framåtblick: Ekeby pumpstation ska totalreno-
veras. Rötkamrarnas status ska utredas.

Kraftvärmeverket: Bidrog genom sin verksamhet 
under året till att undvika utsläpp av drygt 35 tusen 
ton fossil koldioxid. 
Framåtblick: Under 2018 utförs ytterligare 
konvertering av befintliga elfilter till slangfilter i 
anläggningens C-block vilket kommer att sänka 
C-blockets utsläpp till vatten och luft. 

Biogasanläggningen
Framåtblick: Certifiering enligt SPCR 120 med 
uppfyllt kvalifikationsår förväntas framöver, då vi 
kan börja använda certifieringsmärket för SPCR 
120.

Vattenkraften: En tillståndsprocess har påbörjats 
för återställning av regleringsdammarna i Skarpen, 
Svartsången, Gåstjärn och Stor Viggen.
Framåtblick: Framöver kommer det att ske 
domstolsförhandlingar angående Stora och Lilla 
Tomsjön och Nätsjöns regleringsdammar. Dom-
stolsförhandling kommer också att ske för regle-
ringsdammarna i Skarpen, Svartsången, Gåstjärn 
och Stor Viggen. Under de kommande åren så 
kommer vattenverksamhetsutredningen och EU:s 
RAM-direktiv för vatten att vidare implementeras 
i svensk lagstiftning och i praxis för myndighetsut-
övning.
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Oförutsedda händelser med 
negativ miljöpåverkan
 

Ingen väsentlig miljöolycka har skett under året.   

Betydande miljöaspekter
En miljöaspekt är alla delar av vår koncerns akti-
viteter, verksamheter, produkter eller tjänster som 
kan påverka miljön. Våra miljöaspekter identifierar 
vi i vår miljöutredning.

     En miljöaspekt blir betydande om den påverkar 
eller kan påverka miljön mer än andra miljöaspek-
ter. De betydande miljöaspekterna får vi fram 
genom att värdera våra miljöaspekter.
     Under det gångna året så har en helt ny metodik 
för miljöaspektsregister, värdering av miljöaspekter 
och definiering av betydande miljöaspekter tagits 
fram, vilket har genererat betydligt fler betydande 
miljöaspekter är tidigare år. Bland annat så har 
miljöaspekter som har bäring på social ohållbarhet 
lyfts fram. I tabellen nedan är koncernens betydan-
de miljöaspekter listade. 

Biogasbolaget Dagvatten och spill 
Externa transporter

Elnät Bilar, lastbilar och arbetsmaskiner
Förluster från nät och transformatorer

Mosseruds återvinnings- 
anläggning

Utsläpp till mark och grundvatten från deponerade massor
Bilar, lastbilar och arbetsmaskiner
Externa transporter

Kraftvärmeverket Panna A1, bottenaska samt flygaska som exporteras till Norge
CFB-pannor, flygaska
Övriga kemikalier som målarfärg, smörjoljor och sprayburkar
Bilar, lastbilar, arbetsmaskiner - diesel
Externa transporter - diesel
Egenförbrukning av el
CO2, fossilt, torv, olja och hushållsavfall
Dioxin, Hg, NOx, SO2, Stoft
Upphandling

Moderbolaget Bensin och diesel
Upphandling
Entreprenörer

Renhållningsbolaget Diesel
Stadsnät Elektronikavfall
Avloppsreningsverket Föroreningar i slammet

Kemikalier - fällningskemikalier, smörjoljor, sprayburkar
Föroreningar i utgående renat vatten
Bräddningar
Egenförbrukning av el

Rörnät Externa transporter, transport av material
Vattenförluster (renspolning, läckage)

Vattenverket Egenförbrukning av el
Vattenkraft Vandringshinder

Turbiner och rensgaller ogynnsamt för nedströmsvandrande fisk
Oaturliga flöden, t ex nolltappning, och onaturligt vattenstånd  
(stränder och erosion, brunifiering, eliminerar forsar)
Utrivning av damm (sjösänkningar)
Diesel - bilar
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Miljömål, nyckeltal miljö och 
klimat
 

För mer information och detaljerade uppgifter om 
koncernens miljöarbete hänvisas till miljöbok-
slut 2017, miljörapporter för 2017 samt hållbar-
hetskriterierapporter 2017.

Miljönytta

• Vår biogas kommer årligen att ersätta cirka 
11 000 ton koldioxid från fossila drivmedel.

• Vår produktion av förnybar el räcker till 
cirka 28 000 hushåll (5000 kWh/hushåll).

• Vi återvinner årligen 230 000 000 kWh ener-
gi ur avfall och restprodukter. 
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Vårt sociala ansvar
Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och vi arbetar aktivt för att 
förebygga skador, sjukdom och psykosocial ohälsa. Arbetsmiljön ska vara 
trygg och säker.  

Medarbetarna

Karlskoga Energi & Miljö ska vara en attraktiv 
arbetsgivare men nöjda medarbetare som har 
möjlighet till utveckling och karriär inom företaget. 
Det krävs också att ger möjlighet till att kombinera 
arbete och fritid och arbetsmiljön ska vara trygg 
och säker för att upplevas som attraktiv.  Med 
nöjda medarbetare som har utvecklingsmöjlighe-
ter kommer vi också att kunna locka potentiella 
kandidater med den kompetens vi efterfrågar idag 
och i framtiden. För att få nöjda medarbetare ska 
arbetet och arbetsplatsen genomsyras av trygghet, 
mångfald och glädje.

Arbetsmiljö, hälsa och  
säkerhet
Vi har ett mål att inga olyckor med frånvaro ska 
inträffa och det ger tydliga signaler på vikten av 
rapportering av olyckor men kanske framför allt 
tillbud där vi har möjlighet att förebygga olyckor. 
På varje arbetsplatsträff  och i samverkan med de 
fackliga organisationerna finns det som en stående 
punkt på agendan och riskbedömningar ska göras 
i varje tillfälle där vi gör förändringar som kan 
påverka vår arbetsmiljö.
    Arbetsmiljöpolicyn med tillhörande dokument 
beskriver hur vi ska förebygga olyckor och ohälsa. 
Det är grunden för att skapa en säker och trygg 
arbetsplats för alla medarbetare. Den beskriver hur 
vi alla har ett ansvar för arbetsmiljön och varandra 
som kollegor och människor. Cheferna har det yt-
tersta arbetsmiljöansvaret och ansvarar således för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och att det blir 
en naturlig del av det dagliga arbetet.
    Sjukskrivningar har varit relativt låga, cirka fyra 
procent. Vi har dock, som många andra arbetsplatser, 
fått fler som mår dåligt och blir sjukskrivna på 
gund av psykisk ohälsa.
    Vi jobbar med friskvård genom att varje medar-
betare får ett bidrag varje år att lägga på egenvalda 

friskvårdsaktiviteter. Till det har varje avdelning en 
peng per medarbetare för att tillsammans göra en 
frisvårdaktivitet. Hela företaget samlas också varje 
år på en medarbetardag där friskvård är ett inslag. 
Under 2017 fick även de grupper som nådde en 
svarsfrekvens på 90 % i en medarbetarenkät en 
extra friskvårdstimme.

Jämställdhet och mångfald
 

För att vara en attraktiv arbetsgivare ställs det krav 
på oss som företag att vi är en arbetsplats för alla, 
det vill säga en arbetsplats med mångfald, medar-
betare i olika åldrar, med olika kompetenser, kvin-
nor och män (idag 14% kvinnor, energibranschens 
generellt har 25%), medarbetare som känner sig 
välkomna oavsett sexuell läggning, funktionsned-
sättning eller varifrån man har sitt ursprung. Vi 
har hittills inte satt mål och därmed inte haft några 
riktade aktiviteter för att nå dit. Men det kommer 
vi börja med från 2019 genom att målstyra och 
jobba strukturerat för att nå en större mångfald på 
sikt. För att nå dit måste vi först fokusera på att 
våra arbetsplatser blir öppna och välkomnande, 
”belonging”. 

Värdegrund
 

Vår värdegrund är framtagen tillsammans med 
alla medarbetare under en medarbetardialog under 
2015. Grunden har vi från våra varumärkesvärden. 
Värdegrunden berättar hur vi ska vara som medar-
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betare, kollegor, vår attityd till vårt eget arbete och 
företagets framtid men även vårt sätt att bemöta 
våra kunder. Den är också tydlig i framgången i 
att vi är olika vilket banar väg för ett företag med 
större mångfald. 

Framåtriktat; vilja, våga, tänka nytt. Vilja är en 
viktig egenskap som starkt bidrar till goda presta-
tioner. När jag bjuder in till delaktighet och vågar 
tänka nytt händer det nya och positiva saker. 

Hållbart; kvalitet, miljö, långsiktighet. Hållbart 
och miljötänk väger jag in i allt jag gör. Jag bidrar 
till vi-känsla genom att dela med mig av mina 
kunskaper och genom att ta del av andras. Jag 
uppmuntrar och respekterar andras olikheter. Ett 
hållbart arbete leder till god kvalitet och långsiktig-
het.

Värdeskapande; överträffa, kundfokus, effekti-
vitet. Att ha kundfokus är att bry sig om. Det kan 
vara så enkla saker som ett leende, en vänlig blick 
eller en fråga. Jag lovar inte mer än jag kan hålla 
utan försöker istället överträffa förväntningarna, 
upplevd nytta är värdeskapande. Jag arbetar effek-
tivt och använder våra resurser optimalt. 

Ledarskap
 

Samtliga chefer med personalansvar tillhör Ledar-
gruppen som träffas regelbundet för att träna 
ledarskap men också för att dela erfarenheter och 
få information om förändringar och företagets 
framtid i ett så tidigt skede som det bara går. Syftet 
med det är att ha informationen när frågor kom-
mer från medarbetarna ute i verksamheterna. Alla 
ledare kompetensutvecklas i ledarskap utifrån sina 
förutsättningar och förmågor. Det sker genom 
ledarprogram, kortare kurser eller genom intern 
utbildning. Att vara chef  och ledare på Energi & 
Miljö ska få ta tid varför vi har satt upp en riktlinje 
på att 50 % av arbetstiden prioriteras till ledar- och 
chefsarbetsuppgifter. Alla medarbetare har minst 
ett medarbetarsamtal med sin chef  varje år och ett 
lönesamtal där medarbetarens prestation bedöms 
och framtid diskuteras och planeras. 
    Vår ledarfilosofi har vi tagit fram utifrån vår 
värdegrund och tillsammans i ledargruppen.
En ledare är en förebild som uppmuntrar utveckling. Både 
hos gruppen och den enskilde medarbetaren. Ledaren 

strävar efter en hållbar och engagerande arbetsmiljö. En 
kultur som genomsyras av öppenhet, delaktighet, tydlighet 
och samarbete får saker att hända. Resultatet är glädje, 
kreativitet och effektiva leveranser.

Kompetensutveckling
 

Företaget har hittills inte haft svårigheter att finna 
rätt kompetens när behov uppstår. Vi har historiskt 
sett haft en låg personalomsättning och så blev det 
även under 2017. I framtiden tror vi dock inte att vi 
kommer ha samma möjlighet att hitta rätt kompetens 
och inte heller att personalomsättningen kommer 
förbli låg. Detta med tanke på att den unga arbetskraf-
ten idag rör mer på sig mellan arbetsgivare och en del 
kompetenser kommer det bli hårdare konkurrens om. 
     Vi har idag många bra samarbeten med skolor, 
grundskolor, gymnasium men också universitet. Vi tar 
emot studiebesök och sitter med i olika arbetsgrupper 
för att ge input till utbildningarna men också för att 
hitta studenter som vill göra sin praktik eller sina exa-
mensarbeten hos oss. Detta arbete behöver vi utveck-
la och kommer påbörja ett arbete kring det från 2018.
     All rekrytering börjar internt vilket betyder att de 
redan anställda medarbetarna ska ha möjlighet att 
söka de vakanser som kommer upp. Detta sker på 
samma sätt som en extern rekrytering och vi upp-
manar till intern rörlighet vilket ger medarbetarna 
men också företaget möjlighet till utveckling.
     Under 2017 påbörjade vi ett stort arbete för att 
förändra vår organisation som kommer ge helt andra 
möjligheter till karriär internt. Den stöttar både karriär 
till ledare men även till specialist då dessa funktioner 
kommer ha tid att jobba mer på djupet i specifika om-
råden. Det stöttar även ökade karriärmöjligheter som 
generalist – att lära sig fler verksamhetsområden inom 
sin kompetens. Dessa nya möjligheter ger fler nöjda 
medarbetare och arbetsgivarvarumärket stärks.

22



Medarbetardialog
 

Tidigare har företaget haft en medarbetarenkät 
som genomfördes med 18 månaders mellanrum 
för att bland annat mäta NMI (Nöjd-Medarbe-
tar-Index), lojaliteten hos medarbetarna men även 
stora delar som arbetsmiljö, delaktighet och påver-
kan med mera. 
    NMI, som också blev ett övergripande mål, 
har sedan start haft ett index omkring 65 vilket 
är bra men i det lägre skiktet. Från 2017 mäter vi 
NMI och lojalitet fyra gånger per år tillsammans 
med aktuella frågor, t ex frågor om lönesamtalet 
genomförs direkt efter att lönerevisionen är klar. 
Syftet är att kunna följa värdena oftare och få 
information om andra delar just när de händer. 
Resultaten presenteras och arbetas med tillsam-
mans med medarbetarna. Handlingsplaner sätts 
upp för och ett förbättringsarbete initieras efter 
varje mätning. 

Löner och förmåner
 

Lönen är individuell och differentierad vilket ställer 
krav men också ger medarbetare med hög kom-
petens och leverans chans till högre ersättning. 
Medarbetarna kan välja att ta ut en arbetstidsför-

kortning på dryga 60 timmar per år alternativt att 
ta timmarna i pengar eller i pensionsavsättning. 
Företaget tillämpar flextid för att man ska kunna ha 
en fin balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Lokalt samhällsansvar
 

En mycket viktig del i vårt ägardirektiv är att bidra 
till miljö- och kretsloppsanpassning av kommunen. 
Vi ska utföra vår verksamhet så att den långsiktigt 
bidrar till kommunens arbete för att främja utveck-
lingen inom kommunen. 
    Ett resultat av detta är att vi årligen bidrar till att 
utveckla lokalsamhället genom engagemang med 
vår kompetens i lokala utvecklingsprojekt. Dessa 
finns framför allt inom infrastruktur, energi och 
miljöområdet. Exempel är grön elproduktion i vår 
satsning på vattenkraft och cirkulär ekonomi i vår 
biogassatsning.  
    Sponsringen är riktad mot lokalsamhället och 
utförs på olika sätt. Social sponsring framför allt 
trafiksäkerhet för barn, antidrogkampanjer på 
skolor och lokala integrationsprojekt. Närings-
livssponsring sker i lokala företagarföreningar 
och event. Idrottssponsring sker både på elit och 
breddnivå.

Nyckeltal medarbetare
 

2015 2016 2017 Mål

NMI 63 Ingen mätning 64 72

Frisknärvaro 95,4 % 95,3 % 95,4 % 97,0 %

Olyckor utan sjukfrånvaro 2 0 0 0
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Partneransvar
Vi anlitar många olika leverantörer och de ska uppfylla samma krav på miljö-
mässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva. 

Karlskoga Energi & Miljö är en offentlig aktör vars 
handlande kan ha en stor effekt på samhället. Det är 
viktigt att vi själva har en grundläggande medvetenhet 
om vilken påverkan vi kan ha.
     Genom att ställa proportionerliga krav maxi-
merar vi nyttan av upphandlingen samtidigt som vi 
strävar mot att minimera de negativa effekter som 
våra upphandlingar kan ha på människa och miljö.
 
Grundläggande regler och ledord i vårt inköps- 
och upphandlingsarbete är:

• Vi följer gällande lagar, regler och föreskrifter.

• Inköp och upphandling ska leverera den funk-
tion som efterfrågas.

• Inköp sker enligt gällande avtal samt gällande 
rutiner.

• Krav ställs som ger en hållbar och värdeskapande 
utveckling.

• I upphandlingar ställs relevanta och propor-
tionerliga krav på miljö, kvalitet, funktion och 
kostnadseffektivitet.

• Att leverantörer ska uppfatta Karlskoga Energi 
& Miljö AB samt dess dotterbolag som kompe-
tenta och professionella.

• Grundläggande krav på leverantörer:

• Respektera människors grundläggande rättig-
heter

• Säkerställa goda och rimliga arbetsvillkor för de 
anställda samt för företagets underleverantörer.

• Minimera verksamhetens miljöbelastning.

• Tillämpa etiska och moraliska affärsregler.

Då vi lyder under lagen om offentlig upphandling 
så är det grundläggande att alla våra inköp genom-
syras av likabehandling och transparens. 
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Ekonomiskt ansvar
Karlskoga Energi & Miljö med våra verksamheter har en viktig roll att fylla 
för det lokala samhället med leveranser av livsviktig infrastruktur. Vi har även 
på ett regionalt och nationellt plan viktiga frågor att arbeta med för att öka 
möjligheterna till en hållbar utveckling. 

Det visar sig på ett tydligt sätt bland annat 
under kapitlet miljö- och klimatansvar där det går 
att läsa hur våra leveranser av hållbar energi kan 
hjälpa våra kunder att successivt sänka sin egen 
miljöpåverkan. Likaså ger avkastningen från vår 
verksamhet som går till ägaren, i detta fall kom-
munen möjligheter att göra fortsatta satsningar på 
utveckling. Vårt uppdrag är inte att ge en kortsiktig 
maximal ekonomiskt vinst.
    Med detta som grund vågar vi själva påstå att 
ekonomisk långsiktig lönsamhet och stabilitet i sig 
kan vara ett hållbarhetsmål. 

Taxor och avgifter
 

Koncernen arbetar långsiktigt för att hålla taxor 
och avgifter på en nivå som är konkurrenskraftig 
och som kan hjälpa Karlskoga kommun att vara en 
attraktiv ort för boende och företagsverksamhet. 
Vi jämför oss på vår regionala marknad som vi 
definierar till Örebro och Värmlands län. Vi gör 
årligen en prisjämförelse utifrån Nils Holgersson 
rapporten. Prisjämförelsen visas nedan.

25

Prisjämförelse 2017  Örebro och Värmlands län

Källa: Nils Holgersson, www.nilsholgersson.nu



Ekonomi 2017
 

Rörelseresultatet i koncernen uppgår till 83,3 mkr 
vilket är något högre än tioårsgenomsnittet 
75,9 mkr.  Rörelsemarginalen uppgår till 15,2 %, 
tioårsgenomsnittet uppgår till 16,4 %. Generellt 
har verksamheterna haft ett bra år med gynnsamt 
klimat, få avbrott och haverier, vilket påverkar 
resultatet positivt. För att hålla lönsamhet och 
kassaflöde på en långsiktigt hållbar nivå har kon-
cernen strategisk tagit beslutet att öka fokus på 
effektivisering i alla affärsområden och processer. 
Samtidigt är ett ökat fokus på utveckling av be-
fintliga affärer samt utveckling av nya affärer en 
strategi för tillväxt. 

Biogasbolaget och dess verksamhet har också haft 
ett gynnsammare år. Dock har bolaget påverkats 
av låga marknadspriser och sjunkande efterfrågan 
på biogasen vilket gjort att bolagets tvingats skriva 
ner anläggningstillgångar om 7,5 mkr. Biogasbolagets 
resultat efter finansiella poster uppgår -12,3 mkr 
varav hälften av resultatet påverkar Karlskoga 
Energi & Miljös resultat efter finansiella poster. 
Koncernens resultat efter finansiella poster för 
2017 är 62,7 mkr. Resultat efter koncernbidrag och 
skatt uppgår till 26,8 mkr.  
     Intäkterna har ökat med 7,7 % . Den positiva 
tillväxten består främst av såväl taxeökningar inom 
VA och elnät som nya kundavtal, främst inom 
elhandel och stadsnät. Elhandeln har ökat 32 % 
och fler kunder väljer att köpa el från bolaget som 
lokal leverantör av grön el. Samtliga verksamheter 
utom Renhållningen bidrar till de ökade intäkterna.  
       
 

       
       
       
       
       
       
       
       
      
 

Hållbara investeringar
 

Koncernens löpande nettoinvesteringar uppgår till 
cirka 100 mkr årligen. Vi gör investeringarna i den 
lokala infrastrukturen för att utveckla och bibehålla 
möjligheter till fortsatta hållbara miljösatsningar. 
Detta betyder att vi under kommande tioårsperiod 
planerar hållbara investeringar i storleksordningen 
en miljard kronor.  
     Under 2017 har investeringarna uppgått till 95,2 mkr 
och innehåller bland annat fortsatt utbyggnad av 
bredband samt ökad förnyelsetakt inom el- och VA nät.          
    Åren 2012-2013 investerade koncernen 150 mkr 
i biogas, en satsning som vi ser kan bidra till det 
nationella och även regionalt nedbrutna målet om 
fossilfria transporter. 2013 investerade koncernen 
366 mkr i grön vattenkraftproduktion som ett led 
i att kunna förse vår lokala elmarknad med grön 
närproducerad el och som stöd för att nå det lång-
siktiga nationella målet om fossilfritt Sverige. 
    Det totala kassaflödet efter investeringar uppgår 
till + 41,5 mkr vilket inkluderar att koncernen har 
minskat den totala låneskulden med 10 mkr då 
Biogasbolaget satte om lån under året som ersattes 
med lån från Karlskoga Energi och Miljö. Under 
året har koncernbidrag jämte utdelning utbetalats 
om 36,6 mkr utbetalats till Karlskoga Kommunhus.
    Förslaget till årsredovisning 2017 innehåller ett 
koncernbidrag om 24,8 mkr till Karlskoga Energi 
& Miljö ABs ägare Karlskoga Kommunhus AB 
samt en utdelning till kommunen uppgående 
till 15,2 mkr totalt 40,0 mkr.
     För mer detaljerad information om koncernens 
ekonomi hänvisar vi till årsredovisning 2017.
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Karlskoga Energi & Miljö AB • Box 42 • 691 42 Karlskoga
Telefon 0586-750 100 • e-post info@karlskogaenergi.se • www.karlskogaenergi.se

Vi ska inom respektive verksamhetsområde 

tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunden önskar.

Med fokus på kundernas behov skapar vi mervärden 

och utvecklas med hållbarhet som främsta mål. 


