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1. GRUND  
 

1.1 Vad är hållbar utveckling? 

Earth Overshoot day  - Den dag då  människan använt de globala resurser som jorden kan 
tillhandahålla på ett år inträffade 29 juli. Om samtliga människor på jorden levde som i Sverige 
skulle overshoot day istället vara 3 april. 

Historik över earth overshoot day 

  

Källa ”Global footprint network”. Den ekonomiska tillväxten under samma period som ovan har 
ökat. Ökande  produktion och konsumtion har gett många människor högre levnadsstandard. 
Samtidigt har det medfört ökat tryck på våra ekologiska system och tillståndet på vår miljö har 
försämrats. Det ökade välståndet har inte kommit alla till godo och vi kan se fortsatt fattigdom 
och svält för miljontals människor  

Med ovanstående som bakgrund det av högsta vikt att vi som företag kan klara av att utvecklas 
på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi behöver med våra resurser och vår kompetens göra vår del 
av samhällskontraktet och vårt gemensamma arbete att skapa en hållbar utveckling och visa att vi 
har en berättigad plats i samhället. Hållbarhetsarbetet behöver integreras i företags affärsidéer och 
affärsutveckling och nyckeln är att klara av att koppla ihop företagets ansvarstagande med dess 
risker och värdeskapande för att få en affärsstrategi där hållbarhet är en naturlig del. Dels för att 
vi själva kan och vill men också för att kraven på hållbarhet snabbt håller på att bli en mycket 
viktig fråga för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika.  

Begreppet hållbarhet har sin grund i Brundtlandrapporten från 1987. Där ges en definition av 
hållbar utveckling: 
 

”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att  
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.’’ 
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Detta delas i Brundtlandrapporten upp i: 

 Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga 
rättigheter uppfylls. 

 Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt. 

 Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att 
tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser. 

En hållbar utveckling vilar på att vi kan klara av att utveckla alla tre delarna samtidigt 

1.2 Hållbarhetstrender och en omvärld i förändring 

Karlskoga Energi & Miljö agerar, mer eller mindre, på en lokal marknad men är kraftigt 
påverkade av nationella och globala faktorer.  

Klimatet och resurser  

Klimatförändringar påverkar idag vädermönster som blir allt svårare att förutse. Varmare 
perioder påverkar vår energiförsäljning och perioder av mindre nederbörd påverkar tillgången till 
vatten till våra vattenkraftverk och kan i längden även riskera vår försörjning av rent dricksvatten. 
Samtidigt ger kraftigare skyfall fler översvämningar på grunda av att ledningsnäten går fulla och 
skyfall kan i värsta scenarion äventyra säkerheten på våra vattenkraftsdammar. Kraftigare stormar 
påverkar vår infrastruktur och ger direkta störningar i elförsörjning och digitala 
kommunikationer. 

En stor del av Karlskoga Energi & Miljös affär vilar på idén om det resurseffektiva 
energisystemet och den cirkulära ekonomin med omhändertagande av samhällets restprodukter 
och omvandla dessa till primärt energi och samhällstjänster. Våra affärer är väldigt avhängda 
väderlek och dess påverkan på tillgång och efterfrågan på energi. Väderlek påverkar både våra 
försäljningsvolymer av energi men också priser på inköpt energi, framförallt el. 

Hållbarhetsbegreppet och Agenda 2030   

Hållbarhetsbegreppet och Agenda 2030 påverkar marknaden mer och mer. Påtryckningar från 
frivilligorganisationer ökar kraftigt och under 2019 ses det extra tydligt i spåren av ”Fridays for 
future” och Greta Thunberg. Detta kombinerat med växande krav från kunder, frågor från 
leverantörer och ett växande intresse bland medarbetare gör att allt fler företag har insett vidden 
av att jobba systematiskt med hållbarhet.  

Hållbar politik  

Med FNs Agenda 2030 och Klimatavtalet som grund driver politiken på mot ett hållbarare 
samhälle och ett stort riktat fokus på att minska klimatpåverkan. I Sverige finns en bred politisk 
förankring om att driva en effektiv klimatpolitik och Sverige har lyckats sänka utsläppen av 
växthusgaser samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit fortsatt god. Vårt land har visat 
omvärlden att det går att bli ett fossilfritt välfärdsland.  

Även om den nationella energiöverenskommelsen från 2016 blivit ifrågasatt och KD och M har 
lämnat den så fortsätter det att falla ut starka nationella mål och handlingsplaner om förnybar 
energiproduktion och omställning till ett hållbart energisystem och klimatlagen finns på plats. 
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Färdplaner mot Fossilfritt Sverige 

Flera stora branscher har under senaste året presenterat sina färdplaner mot ett fossilfritt Sverige. 
Planerna är djupt förankrade i respektive sektorer med ambitiösa mål och aktiviteter och 
branscherna ställer starka krav på lagstiftning och politiskt styrning.  Karlskoga Energi & Miljö 
berörs i högsta grad, både direkt och indirekt, av flera av färdplanerna. 

Ekonomiska effekter  

Ur politiken faller en mängd marknadsregleringar i form av lagförändringar, miljöskatter och 
subventioner som styr mot att göra oss mindre beroende av fossila bränslen och öka förnybar 
energi som sol, vind och biobränslen. Vi som Energibolag är kraftigt påverkade av dessa 
marknadsregleringar och följer ständigt åt vilka olika håll dessa styr. 

Priset på Energi styrs i vår tid av globala faktorer så som utvinning och tillgång och efterfrågan på 
olja, gas och kol. Priset på dessa traditionella fossila bränslen pressas av allt billigare energipriser 
från konkurrerande sol och vindkraft som drivs nedåt via snabb teknisk utveckling och 
marknadsregleringar.  

Kraven på de svenska elnäten ökar 

Sveriges elnät är en samhällskritisk infrastruktur som står inför stora investeringsbehov 
kommande år. Med den förändrade energiproduktionen ändras även hela energisystemet. 
Samhället ska få in mer förnybar elproduktion, inte bara från vindkraftverk utan också från riktigt 
små anläggningar exempelvis i form av solceller på villatak. Fler och mindre produktionsplatser 
som producerar energi när vädret tillåter ersätter den stabila kärnkraften. Konsumtionen av 
energi måste som en följd av detta bli mer flexibel och anpassas till den kraftigt växlande 
tillgången till energi och denna utveckling sammantagen ställer nya krav på flexiblare elnät . 

Ett annat faktum är att de svenska elnäten i många fall byggdes på 1950-talet och under 20 år 
framåt, vilket gör att det idag finns stora behov att rusta näten och samtidigt bygga om dem för 
dagens och framtidens krav.  

Kraven på svenska VA ledningsnät ökar 

Det svenska VA-ledningsnätet, även det en samhällsviktig infrastruktur, står inför liknande 
utmaningar som elnätet.  Stora delar av ledningsnäten är gamla och i behov av att förnyas. 
Samtidigt ställs högre och högre krav att minska ledningsnätens sårbarhet mot kraftigare 
påverkan av klimatförändringar samtidigt som verksamhetsområdena växer med den ökade 
urbaniseringen. Investeringsbehoven är stora  inför kommande år. 

Den digitala revolutionen och ”Internet of things” 

För att klara av omställningen från det centraliserade till det decentraliserade energisystemet lutar 
sig branschen mycket mot digitalisering och smarta elnätet och information som via AI  
(Artificiell Intelligens) kan styras effektivt så överföringen mellan produktion och användning kan 
jämnas ut och balanseras. Energisystemet driver digitaliseringen men trenden är densamma inom 
alla våra verksamhetsområden. I en mycket snabb takt kopplas fler  
och fler apparater upp mot nätet och kan kommunicera med varandra. Digitaliseringen och 
automation ökar, systemen byggs samman och det smarta nätet ger effektivare verksamhet och  
ökad kundnytta.  Samtidigt innebär digitaliseringen att högre krav ställs på säkerhet då systemen 
blir mer sårbara eftersom de är mer sammankopplande och mera kritiska för vår produktion samt 
att störningar i stadsnäten ger stora störningar i hela samhället och fortsatta investeringar krävs 
för robusta stadsnät.  
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1.3 Agenda 2030 och vårat ansvar 

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer om att jobba för att uppnå ett 
hållbart samhälle. 

Majoriteten av världens länder och ledare har gemensamt antagit Agenda 2030 och de 17 globala 
målen. De har förbundit sig att innan 2030 uppnå fyra mycket viktiga saker: 

 Att avskaffa extrem fattigdom. 

 Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

 Att främja fred och rättvisa. 

 Att lösa klimatkrisen. 

Genom de överenskomna globala målen för hållbar utveckling finns det en möjlighet att uppnå 
detta. Vi på Karlskoga Energi & Miljö kan med vår verksamhet hjälpa samhället och ansvar för 
att driva på mot målen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 15 som är markerade i bilden. 

  

Karlskoga Energi & Miljö har under många år levererat ett positivt ekonomisk resultat till ägaren, 
kommunen och sett till bolagets positiva bidrag till bland annat klimatreducerande åtgärder så  
kan vi tycka att hela vår verksamhet vilar på en grund av en hållbar affärsidé.  

Utöver att bolaget vilar sig mot ägardirektivet och agenda 2030 så fungerar även Regionala 
utvecklingsstrategin ( RUS) och Regionens Energi och Klimatprogrammet ( EKP) som viktiga 
styrdokument. 
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1.4 Vårt hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsarbete drivs av avdelningen Hållbarhet och utveckling.  

Vår Vision 

Under 2019 har en ny Vision tagits fram för Karlskoga Energi & Miljö; 

 

Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag 

 

1.4.1 Våra Väsentliga hållbarhetsfrågor 

Syftet med rapporten är att visa var vår väsentliga påverkan på hållbar utveckling finns 
Analysen och avgränsningen över vad som ska tas med i hållbarhetsrapporten görs av 
hållbarhetschef och hållbarhetsstrateg tillsammans med miljöcontroller, personalchef, 
marknadschef och ekonomichef. Våra identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor kopplat till 
hållbarhetsområde presenteras i tabellen nedan. 

 

Grund  Ekonomiska Ekologiska Sociala 

 Kundnöjdhet (NKI)  

 Leverantörsbedömningar 
 

 Lokala 
investeringar  

 Lokala inköp 

 Pris och taxor  

 Antikorruption 
 

 Effektiv användning av 
Energi  

 Utsläpp av 
växthusgaser  

 Material och 
resurseffektivitet  

 Biologisk mångfald  
 

 Medarbetarrelationer 
(NMI) 

 Hälsa och säkerhet i 
arbete 

 Jämställdhet 

 Kunders hälsa och 
säkerhet 

 Kompetensutveckling 
(utbildning) 

 Mänskliga rättigheter 

 Diskriminering 

 Tillgänglighet 

 Lokalt 
samhällsengagemang 
 

 

Bolaget redovisar kundnöjdhet och leverantörsbedömningar i kapitlet ”Grund” . både leverantör- 
och kundperspektivet spänner över alla tre klassiska hållbarhetsområden.  
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1.4.2 Viktiga hållbarhetshändelser under året 

KRAV-gödsel 

Biogödsel i form av rötrester från biogasanläggningar är en värdefull resurs för lokala lantbrukare 
och bidrar till att sluta kretsloppet mellan stad och land. Under året som gick har Biogasbolagets 
producerade biogödsel blivit KRAV certifierat vilket ger ett positivt tillskott av gödningsmedel 
för det KRAV certifierade lantbruket i regionen.  

Biogas till bussar 

Biogasbolaget har under året byggt tankstationer för bussar i Odensbacken och Örebro för att 
förse Svealandstrafiken med Biogas. Stadsbussarna i Örebro har även tidigare drivits på biogas 
men i nya avtalet som Svealandstrafiken handlade upp under 2018 utvidgas trafiken så att även 
regionbussarna som utgår från depåerna i Örebro och Odensbacken drivs med biogas från och 
med hösten 2019. Svealandstrafikens fortsatta övergången från diesel ( i Odensbacken från 
HVO) till biogas ger en ökad koldioxidreduktion med motsvarande 4 600 ton CO2ekv/år. Idag är 
det drygt 140 bussar som drivs på biogas. Med det nya avtalet har Örebroarna fått ett fullt ut 
cirkulärt system där de lokala bussarna kan drivas på gas från den egna kommunens matavfall 
som rötats i Biogasbolagets anläggning på Mosserud. 

Sänkta utsläppsnivåer av växthusgaser 

Bolaget har under 2019 kunnat redovisa en sänkning av utsläpp av fossila växthusgaser med drygt 
24 000 ton CO2ekv/år. Dels fortsätter Kraftvärmeverket att sänka utsläppen som härrör från torv 
samt plast i hushållsavfall vilket motsvarar drygt 9000 ton. Den största åtgärden är dock att 
bolaget via elhandelsavtalet annullerat alla ursprungsgarantier för den internt förbrukade elen. 
Enkelt översatt har vi alltså avtalat att vi endast använder förnybar el till all intern förbrukning. 
Åtgärden ger en sänkning av redovisade utsläpp med  knappt 14 000 ton CO2ekv/år. En viss 
utsläppsminskning kommer även från att Mosserud och Kraftvärmeverket ställt om från diesel till 
HVO drift på arbetsmaskiner och lastbilar.  

 
Laddstolpar 

Under början av året öppnade bolaget 6 publika laddpunkter i Karlskoga centrum. Etableringen 
har gjorts i samarbete med Bee Charging solutions vars publika laddnätverk är störst i norden 
vilket ger kunderna möjlighet till en smidig helhetslösning för elbilsladdning. Laddstolparna är så 
kallade semisnabba destinationsladdare och är ett komplement till hemmaladdning och de 
kraftigare snabbladdare som redan finns på ett antal platser efter E18 i Karlskoga. Enligt plan ska 
laddstolparna ge en klimatbesparing om drygt 8 ton CO2ekv/år. I relation till åtgärderna som 
beskrivs ovan kan det ses som lågt. De publika destinationsladdarna ska dock ses som en del i 
uppbyggnaden av en långsiktig och större laddinfrastruktur i Karlskoga.    

 
Digitalisering 
 
Vi har under 2109 färdigställt en första version av vår kund-app, vilken är planerad att lanseras 
under början av 2020. Appen ger kunderna en bättre möjlighet att t.ex. följa sin förbrukning (el, 
vatten, värme), beställa olika tjänster från oss och ta del av viktig information, t.ex. driftstörningar 
eller avisering om sophämtning. Via appen är det även möjligt att rapportera in värden, t.ex. 
avläsning av vattenmätaren.  
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Under 2019 har två större projekt planerats och beslutats. Projekten drar igång under 2020 
  
Bredband på landsbygd 

Under en period har det pratats mer och mer i branschen om trådlösa lösningar som ett 
komplement till fiber för att nå ut i områden där man inte på ett kostnadsmässigt försvarbart sätt 
har kunnat leverera fiber. Vi ser nu att det är fullt möjligt att, med hjälp av beviljade 
stödpengar från Jordbruksverket, under 2020 och 2021 leverera en radiobaserad 
bredbandslösning som uppfyller de prestandakrav som anges i regeringens bredbandsstrategi till 
vår landsbygd. Intresset av detta har även visat sig vara konkret. Ambition är att påbörja leverans 
i två pilotområdena under våren 2020 

Smarta mätare i samverkan 

Under 2020 till 2021 planeras installation av ca 15 000 nya ”smarta mätare”. Projektets 
utgångspunkt är att säkra mätvärdesinsamlingen samt att möta de funktionskrav på elmätare som 
kom från regeringen 2018. Kraven syftar bl.a. till att öka kundens möjligheter att ta del av sin 
förbrukning och på så vis även indirekt påverka konsumtionsmedvetenheten samt att förbättra 
möjligheterna för mikroproduktion. Genom gemensamma drift av insamlingssystemet med sex 
andra elnätsföretag i regionen uppnås en tillfredsställande säkerhetsnivå och god 
kostnadseffektivitet.  
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1.4.3 Intressenter 

En översikt över koppling mellan bolagets viktigaste intressenter, vilka kanaler bolaget har för 
dialog med dessa samt vilka hållbarhetsfrågor som respektive intressentgrupp bedöms anse vara 
viktiga för oss som bolag att arbeta med visas i tabellen nedan. 

Våra intressenter  Befintlig kanal för dialog Bedömda väsentliga 
hållbarhetsfrågor 

Medarbetare   Medarbetarenkäter (NMI) 

 Medarbetarträffar (APT) 

 Utvecklingssamtal 

 Avvikelsehantering 

 Skyddsronder 

 Daglig kommunikation 

 Medarbetarrelationer (NMI) 

 Hälsa och säkerhet i arbetet 

 Utbildning 
(kompetensutveckling) 

 Jämställdhet 

Kunder   Kundenkäter (NKI ‐ nöjd kund index) 

 Mottagande i kundtjänst (personligt, 
telefon, mail, chatt)  

 Kundmöten i fält, vid kundbesök på våra 
anläggningar 

 Social medier 

 Klagomål och avvikelsehanteringssystem 

 Pris  

 tillgänglighet  

 Nöjd Kund index (NKI) 

 Lokalt samhällsengagemang 
 

Leverantör   Leverantörsbedömningar via upphandling 

 Inköp enligt lagen om offentlig 
upphandling 

 Kommunens antikorruptionspolicy 

 Särskilt riktade leverantörsträffar 

 revisioner och uppströmsarbete 

 Leverantörsbedömningar 

 Antikorruption 
 

Ägare ( via styrelse)   Styrelsemöte 

 Strategimöten 

 Riktade informationsmöten till 
kommunstyrelsen ( samrådsmöten) 

 Information till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige (bl.a. 
informationsbrev 3‐4 ggr/år) 

 Pris  

 tillgänglighet  

 Kundnöjdhet  

 Effektiv resurshantering  

 Samhällsengagemang 

Samhället i övrigt  
 

 Branschorganisationer 

 Myndigheter 

 Ideella och 
intresseorganisationer 
lokalt 

 Närboende till våra 
verksamheter 

 

 Deltagande i mässor och lokala aktiviteter 

 Deltagande i konferenser och seminarier 

 Deltagande i lokala nätverk 

 Medlemskap i branschorganisationer 

 Sponsring 

 Studiebesök 

 Material/ resurseffektivitet  

 Effektiv användning av energi 

 Utsläpp till luft 

 Biologisk mångfald 

 Mänskliga rättigheter 

 Samhällsengagemang  
 



1.4.4 Kunder  

I alla våra affärer ska kunden vara i centrum. Det är våra kunder som ger oss våra intäkter som 
gör att vi kan uppnå ekonomisk hållbarhet. Det är våra kunders önskemål samt omvärldens krav 
som sätter bolagets riktning. Vi vill att våra kunder ska vara så pass nöjda med våra olika 
erbjudanden och sättet vi hanterar kunderna på att de agerar ambassadörer för oss och talar väl 
om oss till vänner och bekanta.  

Kunderna ska ha tydliga kommunikationsvägar in i vår verksamhet. 

1.4.4.1 Våra Kundlöften 

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

 

1.4.4.2 Kundmål 

NKI-mätningar 
Kunders syn på hållbarhet kan i viss mån utläsas ur 2018 års undersökningar av nöjd-kund-index 
(NKI). Pris och tillgänglighet är viktigare än lokalt samhällsengagemang och miljöarbete. Lokalt 
samhällsengagemang är viktigare än miljöarbete – Se nedan om ”NKI-mätningar” för mer 
information.   

Kundnöjdhet eller ”Nöjd-Kund-Index” ( NKI) är ett viktigt nyckeltal som mäts årligen.  

2019 genomfördes NKI undersökningen genom att kundfrågor skickades ut digitalt via mail eller 
sms till 5215 privatkunder( villakunder) med en svarsfrekvens på 31 % och 406 företagskunder 
med en svarsfrekvens på 25 % 

Resultatet av 2019 års utfall visas i nedanstående tabell. NKI sjunker något både hos företag och 
hos privatkunder. 

 2012 2014 2017 2018 2019 Mål 2019

NKI privat 64 63 69 69 67 73 

NKI företag 73 66 72 70 69 75 

Några övergripande slutsatser som gjorts från 2019 år kundundersökning: 

 Ett NKI på totalt 68 visar trots en minskning ett starkt resultat som ligger över 
branschens snitt på knappt 65. 

 64 % av våra kunder rekommendera Karlskoga Energi & Miljö till andra vilket är bra men 
en försämring mot föregående år.  

 En styrka är Servicepersonalens bemötande av kund.  
 45 % anser att Karlskoga Energi & Miljö är ett företag som aktivt arbetar med förnybar 

energi och kretsloppsanpassning.  
 42 % anser att Karlskoga Energi & Miljö är ett företag som stöttar lokala evenemang, 

projekt, föreningar och organisationer .  
 43 % anser att Karlskoga Energi & Miljö är ett företag som bidrar till utveckling och 

tillväxt i kommunen samt investerar i samhällsinfrastruktur och har hög leveranssäkerhet.  
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Ur kundernas alla frisvar kan få indikationer av vad som är väsentliga hållbarhetsfrågor för 
våra kunder indikeras. Frisvaren kännetecknas mest av att våra kunder tycker vi har höga 
priser. Man ser tyvärr inte att en del prisförändringar är miljöstyrande.  

Frisvaren visar även att kunderna är mycket nöjda med vår service och bemötande. Det 
synliggör vikten av att vi behöver synliggöra vårt hållbarhetsarbete och att det även 
inbegriper ekonomisk och social hållbarhet.  

En till slutsats som Bolaget kan dra är när NKI och NMI jämförs. De verksamheter som har 
haft bäst resultat på NMI har även haft högst resultat på NKI och vice versa. Det ger 
bolaget en indikation på att vår uppfattning om att nöjda medarbetare ger nöjda kunder 
stämmer och att det finns en koppling mellan de båda målen. 

1.4.5 Leverantörer 

1.4.5.1 Försörjningskedjan 

Bolagets producerande verksamheter är biogasanläggningen, kraftvärmeverket, 
återvinningsanläggningen, vattenverket och avloppsverket samt vattenkraftsanläggningarna. 
Vattenkraftsanläggningarna är utspridda i regionen norr om Karlskoga kommun.  

bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är Karlskoga kommun. Inom hela den lokala 
marknaden driver bolaget infrastruktur och distributionstjänster i form av fjärrvärmenätet, 
stadsnätet, VA nätet samt renhållningstjänster. Elnätet är per definition ett regionalt nät. Hela 
bolaget köper in drivmedel och underhållsmaterial samt tjänster i form av byggentreprenader, 
transporter, IT, underhåll och konsulter. 

Specifikt till produktion levereras stora mängder bränsle. Till kraftvärmeverket dels fossilt i form 
av torv samt förnybara i form av avfall från hushåll och industrier, returträflis samt bioolja. Till 
biogasanläggningen levereras framförallt rötbart hushållsavfall, industriavfall slakteriavfall och 
flytgödsel och vall från lantbrukare. Till reningsverket går avloppsvatten och resterande inflöde 
till produktionen är vatten till vattenverket och vattenkraften. 

Våra lokala kunder är tillika lokala leverantörer av material och bränsle i ett kretslopp och inte en 
klassiskt rak leverantörskedja av  leverantör → produktion →kund. 

Inte heller elen följer en rak leverantörskedja. Den el som vi producerar säljs till den nationella 
elpoolen ifrån vilken vi sedan köper in elen som krävs för vår verksamhet. 

Utsorterat restmaterial går vidare till återvinningsindustrierna som sedan kan recirkulera 
materialet tillbaks till tillverkningsindustrier 

Stora delar av det bränsle och substrat som används i bolagets energiproduktion är avfall från 
hushåll och levereras från de kommuner som har insamlingsansvaret. I dessa fall är det 
kommunerna som köper en behandlingstjänst enligt lagen om offentlig upphandling. I den 
meningen är kommunerna inte klassiska leverantörer utan kunder som köper en 
behandlingstjänst. Bolaget räknar hem dessa kontrakt och avfallsvolymer på öppen upphandling. 

I övriga fall där  bolaget får leveranser av material, bränsle och tjänster görs per definition ett 
inköp av tjänster från leverantörer.  
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1.4.5.2 Leverantörsbedömningar  vid upphandling 

För att balansera våra inköp mellan stora nationella leverantörer och små lokala leverantörer ställs 
inte samma systematiska krav på miljö och sociala frågor efter en förutbestämd mall i varje inköp 
eller upphandling. Istället görs det specifika rimlighetsbedömningar från fall till fall beroende på 
storlek av inköp, ekonomiskt värde och avtalslängd. 

Våra grundläggande krav på leverantörer är dock att de ska följa grundläggande lagar och regler 
vilket innefattar: 

 Respektera människors grundläggande rättigheter. 
 Säkerställa goda och rimliga arbetsvillkor för de anställda samt för bolagets  

underleverantörer. 
 Minimera verksamhetens miljöbelastning. 
 Tillämpa etiska och moraliska affärsregler. 

Utöver våra grundläggande krav har vi under 2019 ställt riktade krav på alkohol- och drogpolicy i 
tre större upphandlingar. 

Riktad bedömning av miljökriterier utöver de grundläggande kraven, i huvudsak att leverantören 
ska vara ISO 140001 certifierad eller redovisa motsvarande systematiska miljöarbete, har under 
2019 genomförts på tre större upphandlingar. 

1.4.5.3 Leverantörskontroll 

Bolaget har i dagsläget inte en övergripande systematik där leverantörskontroller genomförs. 
Bolaget kommunicerar med leverantörer på förekommen anledning om brister mot avtal.  

För några av våra producerande verksamheter finns dock uppbyggd systematik som skapats för 
att följa regler i branschspecifika certifieringssystem. I dessa fall bedöms nya leverantörer redan 
innan avtal ingås för att leverantören ska kunna uppfylla kraven i systematiken. Till avtalen följer 
specifika bilagor och avtalskrav som ska uppfyllas. Leverantörerna följs sedan upp löpande.  

 Biogasbolaget följer kraven i SPCR 120 för kvalitet på biogödsel samt KRAV regler. 
Detta säkerställer god kvalitet på slutprodukten biogödsel som kan användas i KRAV 
odling. Biogasbolaget följer även reglerna i hållbarhetskriterierna (HBK) för produktion 
av förnyelsebart bränsle.  
 

 Även kraftvärmeverket följer reglerna i hållbarhetskriterierna med avseende på inköp av 
bioolja till energiproduktion. 
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2. EKONOMISK HÅLLBARHET 
 

Vi anser själva att Karlskoga Energi & miljö med våra verksamheter har en viktig roll att fylla i 
det lokala samhället med leveranser av samhällsviktig infrastruktur.  

En stor del av vår affärsdrivna verksamhet grundar sig på en affärsmodell som nyttjar samhällets 
restmaterial för att skapa energi. Våra leveranser av hållbar energi har gett möjlighet för våra 
kunder att successivt sänka sin egen miljöpåverkan. Se kapitel ”Det resurseffektiva 
energisystemet” 

Vi investerar långsiktigt i hållbar samhällsnyttig infrastruktur. 

En stor del av avkastningen från vår verksamhet går tillbaks till ägaren, i detta fall kommunen, 
och ger ökade möjligheter att göra fortsatta satsningar på utveckling i kommunen.  

Vårt uppdrag är inte att ge en kortsiktig maximal ekonomisk vinst. 

Med ovanstående som grund vågar vi själva påstå att ekonomisk långsiktig lönsamhet och stabilitet i sig är 
ett viktigt hållbarhetsmål.  

Vi håller våra långsiktiga ekonomiska mål.  

För ytterligare information hänvisas till Karlskoga Energi & Miljös årsbokslut. 
 

2.1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 

Direkt tillskapat ekonomiskt värde via våra intäkter och hur kostnader fördelats ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

 

Diagrammet visar fördelningen av kostnader inom bolaget. 

 

 

 

Skapat ekonomiskt värde

Rörelsens kostnader Löner och ersättningar

Betalningar till finansiärer Betalningar till offentliga sektorn

Investeringar i samhället Behållet ekonomiskt värde
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Siffror redovisas i detalj nedanstående tabell. 

  2018  2019

Direkt tillskapat värde  MSEK  MSEK Kommentar

   

Intäkter  591  621

   

Fördelat ekonomiskt värde   

Rörelsens kostnader  ‐294  ‐301

Löner och ersättningar till 
anställda 

‐116  ‐125

Räntor  ‐14  ‐13

Utdelning/koncernbidrag ‐40  ‐40 Tillbaka till Karlskoga kommun

Skatter  ‐6  ‐7

Investeringar i samhället ‐95  ‐122 2019: Varav 90 är investeringar i Karlskoga. Resterande är 
koncernens del f.f.a. i Biogasbolagets investeringar i Örebro 
och Odensbacken  

Behållet ekonomiskt värde  26  11

 

2.2 Indirekt ekonomisk påverkan 

Bolaget påverkar det lokala samhället positivt genom indirekta ekonomiska effekter i form av 
lokala investeringar samt att de samhällsviktiga tjänsterna som levereras kan hålla 
konkurrensmässiga och låga priser. 

2.2.1 Lokala investeringar 

Bolaget gör investeringarna i den lokala infrastrukturen för att upprätthålla en robusthet i 
samhället och för att utveckla fortsatt hållbara miljösatsningar. Bolaget har historiskt investerat ca 
100 MSEK/år i den lokala infrastrukturen som kopplas till verksamheten. Från 2020 ökar 
investeringsnivåerna till ca 130 MSEK/år och med planerad takt under kommande 10 årsperiod 
kommer investeringar i storleksordningen 1,3 miljard kronor att genomföras.   

Under 2019 har investeringarna kopplat till det lokala samhället uppgått till 90 miljoner SEK. 

Större investeringar som är gjorda under året som har en direkt koppling till utveckling av det 
lokala samhällets infrastruktur eller som är gjorda som direkta klimatåtgärder visas nedan. 

MSEK Åtgärd och effekter 
4 Fortsatt arbete med fördröjningsdammar i Lötenområdet i syfte att minska risken för 

översvämningar vid skyfall och negativ påverkan på boende och fastigheter i området 
2 Färdigställande av åtgärder för rökgasrening på kraftvärmeverket för att säkerställa att 

utsläppsnivåer hålls inom gränsvärden 
16 Framförallt för fortsatt utbyggnad för att kunna erbjuda fler kunder en uppkoppling mot 

fiberbaserat stadsnät samt förstärkningar för ett robustare nät för säkrad och tillgänglig 
kommunikation. 

 

Övriga 78 miljoner i bolaget är fördelat över alla verksamheter och majoriteten är reinvestering i 
befintliga produktionsanläggningar för att kunna bibehålla säker leveranskapacitet av de 
samhällsviktiga tjänsterna. 

Utöver de lokala investeringarna har byggande av tankstationer för stads- och regionsbussar i 
Örebro och Odensbacken samt inköp av gasflak för transporter av gasen till tankstationerna 
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gjorts av det delägda Biogasbolaget. Under 2019 investerades 40 miljoner och investeringarna 
fortsätter under 2020 med ytterligare ca 20 miljoner. Utöver det har Biogasbolaget investerat 7 
miljoner i ökad produktionskapacitet på rötningsanläggningen.  

2.2.2 Inköp   

Karlskoga Energi & Miljö är en offentlig aktör vars handlande kan ha en stor effekt på samhället. 
2019 gör bolaget inköp för 436 miljoner SEK och det är viktigt att vi själva har en grundläggande 
medvetenhet om vilken påverkan våra inköp kan ha. 

Genom att ställa proportionerliga krav maximerar 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 inköp och upphandlingsarbete är: 

 Vi följer gällande lagar, regler och föreskrifter. 
 Inköp och upphandling ska leverera den funktion som efterfrågas. 
 Inköp sker enligt gällande avtal samt gällande rutiner. 
 Krav ställs som ger en hållbar och värdeskapande utveckling. 
 I upphandlingar ställs relevanta och proportionerliga krav på miljö, kvalitet, funktion och 

kostnadseffektivitet. 
 Att leverantörer ska uppfatta Karlskoga Energi & Miljö AB samt dess dotterbolag som 

kompetenta och professionella. 

Då bolaget lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU och LUF) så är det grundläggande 
att alla våra inköp genomsyras av likabehandling och transparens. Vi som  
offentlig aktör måste säkerställa att offentliga medel inte används konkurrenshämmade. Enkelt 
förklarat så får bolaget inte peka ut en viss leverantör. Vi som bolag riktar alltså inte 
upphandlingar till lokala leverantörer.  

Samtidigt finns det i ägardirektivet ett uppdrag att  utföra verksamheten så att den långsiktigt 
bidrar till kommunens arbete för att främja utvecklingen inom kommunen och regionen. 
Bolaget har med detta som bakgrund en strategi att handla lokalt och regionalt när det så är 
möjligt. För att kunna göra det så är bolaget försiktiga att i varje upphandling ställa för 
långtgående krav på att leverantörer måste vara certifierade och följa specifika ledningssystem. 
Detta för att inte riskera att utestänga mindre och lokala eller regionala leverantörer som inte har 
de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla den typen av system från att kunna lämna anbud.   

Bolaget har i dagsläget inte någon uppbyggd systematik för att kunna redogöra hur stor del av 
inköpsbudgeten som används till inköp från lokala leverantörer. Inte heller har någon riktad 
insats gjorts för att följa upp verksamhetsåret 2019 så någon monetär redovisning kan inte ges.  

2.2.3 Taxor och avgifter 

Många av våra nyttigheter är direkt samhällskritisk infrastruktur och självklara tjänster som rent 
vatten, avlopp, och avfallshämtning som drivs taxefinansierat och säker och tillgänglig el som 
drivs på koncession. I vissa fall kan det vara fog att säga att det är en mänsklig rättighet att ha 
tillgång till en del av tjänsterna och att priset måste kunna hållas på en nivå som säkerställer att 
alla samhällets människor kan ta del av dem.  
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Bolaget arbetar långsiktigt och med stöd i ägardirektivet 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.  

Varje år ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB 
Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten 
”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Som metod för undersökningen 
”förflyttas” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och man kan på så sätt jämföra 
kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning I prisjämförelsen slås 
kostnaderna för de olika tjänsterna ut per kvadratmeter boyta. 

Vi jämför oss på vår regionala marknad som vi definierar till Örebro- och Värmlands län och gör 
årligen en prisjämförelse utifrån Nils Holgersson rapporten.  

 

2.3 Antikorruption  

Karlskoga Energi & Miljö lyder direkt under Karlskoga kommun och följer dess etiska riktlinjer 
mot mutor och bestickning som anger; 

 ”- Vi inom Karlskoga kommun arbetar på medborgarnas uppdrag och har deras förtroende. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för den offentliga 
verksamheten. Vi har ett ansvar att bekämpa mutor och bestickningar inom verksamheten. 

I korthet innebär det att vi ska uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Om någon som berörs av 
ditt arbete försöker ge dig en gåva eller förmån ska du göra en samlad bedömning av alla 
omständigheter som har betydelse i sammanhanget. Det ställs höga krav på anställda och 
förtroendevalda inom kommunen. 
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Kommunstyrelsen har därför beslutat om etiska riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att vägleda 
Karlskoga kommuns anställda och förtroendevalda för att förhindra mut- och bestickningsbrott. 

De etiska riktlinjerna ger exempel på situationer där förmåner är otillbörliga och även tillåtna, i de 
flesta fall. 
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3. EKOLOGISK HÅLLBARHET 
 

Ägardirektivet anger att Karlskoga Energi & Miljö med egen verksamhet och i samverkan med 
andra ska bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster. 

Genom åren har bolaget via sin verksamhet bland annat kunnat förse Karlskoga och dess 
innevånare och företag med ett resurseffektivt energisystem som bland annat har bidragit till 
minskade emissioner av växthusgaser. 

3.1 Miljöpolicy 

Karlskoga Energi & Miljö har en antagen miljöpolicy; 

Hållbarhet och värdeskapande 

 Vår verksamhet syftar till att erbjuda produkter och tjänster som har låg miljöpåverkan. 
 Detta arbete resulterar i betydligt mindre utsläpp 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, tillstånds- och myndighetskrav. 

Vår miljöpolicy innebär att alla våra medarbetare ska genomsyras av viljan till förbättring, och att 
alla på ett naturligt sätt ska jobba med miljöfrågor. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs 
på oss och bidra till att minska vår miljöpåverkan. Några konkreta av resultat av policyn är att vi 
via våra satsningar på biogas och vattenkraft kan producera energi som genererar mindre 
växthusgaser samt att vi med kontinuerlig information till kunderna ökar återvinning av avfall och 
minskar utsläpp som inte hör hemma  i avloppssystemet.  

3.2 Vår miljöpåverkan 

Den direkta miljöpåverkan ligger främst i produktion och distribution av fjärrvärme och ånga, 
avlopp samt i avfallshanteringen och vattenkraftsproduktionen. Miljöpåverkan utgörs i huvudsak 
av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från kraftvärmeverket, föroreningar 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 bränsleförbrukning från transport- arbets- och 
personfordon är en del av bolagets miljöpåverkan. Vattenkraften skapar vandringshinder för fisk, 
försämrar livsmiljöerna för strömlevande fisk, och skapar onaturliga flödesregleringar som flora 
och fauna inte är anpassade till.  

Ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan är de miljöförbättringar som kan ske i samhället 
genom vår försäljning av produkter som har bättre miljöprestanda än andra alternativ. Fjärrvärme 
är en produkt med stark miljöprofil. Vattenkraft är nära nog koldioxidneutral elproduktion. Ökat 
bredbandsanvändande kan leda till minskade transporter. Biogas minskar utsläppen av 
växthusgaser jämfört med fossila drivmedel med 70-100 %. Vårt ekologiska Biogödsel från 
biogastillverkningen är KRAV märkt och fungerar som fullvärdigt och mullhöjande gödsel i 
lokala jordbruk. 
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3.3 Det resurseffektiva energisystemet  

Sambandet mellan Avfall -  Energi - Utsläpp  

Bolagets största klimatpåverkan kommer från produktion vid kraftvärmeverket samt från inköp 
av el till verksamheten. För att få en övergripande bild av bolagets bränsle och energianvändning 
och påföljande utsläpp av växthusgaser behövs en beskrivning av det vi kallar det resurseffektiva 
energisystemet.   

Det resurseffektiva energisystemet bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå 
förlorade. En mycket viktig del av systemet är att se allt avfall som en resurs. 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, regleras i 
EUs lagstiftning och anger prioritetsordning 
som medlemsstaterna ska ha avseende 
förebyggande och behandling av avfall. 
Utgångspunkten är att uppkomsten av avfall ska 
förebyggas men när det likväl uppstår ska avfall 
i första hand  återanvändas, i andra hand 
materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på 
annat sätt och i sista hand bortskaffas. Tanken 
är att den som behandlar avfall ska välja metod 
utifrån prioritetsordning i avfallshierarkin. 
Avsteg från prioriteringsordning kan göras om 
det ger ett bättre resultat för människors hälsa 
och miljön som helhet eller om den 
behandlingsmetod som ska användas enligt 
hierarkin får orimliga konsekvenser. 

 

 
Karlskoga Energi och miljö informerar och samverkar med andra organisationer för att minimera 
avfallsuppkomst och återanvända produkter. Vårt huvudsakliga affärsområde sett ur 
avfallstrappans perspektiv dock energiåtervinning och även till stor del materialåtervinning samt 
att minimera mängden avfall som deponeras. Avfall ses i vår verksamhet primärt som ett bränsle 
till att producera förnybar energi snarare än en materialresurs för materialåtervinning. 

Brännbart avfall används för värme, ånga och elproduktion i kraftvärmeverket. Biologiskt 
hushållsavfall användes för framställning av biogas till fordonsgas och biogödsel som används i 
lokala jordbruk.  

Till bolagets totala produktion av energi från avfall och andra material tillkommer även elen från 
våra vattenkraftsanläggningar. 
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3.4 Material 

Karlskoga Energi & Miljö är inte ett klassiskt tillverkningsföretag i den mening att vi köper in 
material och tillverkar fysiska produkter som sedan säljs vidare. Våra materialflöden består i 
huvudsaklig del om omhändertagande av avfall.  

3.4.1 Utnyttjande av material och resurseffektivitet 

Totalt tar bolaget in och hanterat drygt 200 000 ton avfall per år. Vid redovisning av utnyttjande 
av material och resurseffektivitet så är avgränsningen dock satt till bolagets rena 
produktionsanläggningar för energi från material och avfall, kraftvärmeverket och 
biogasanläggningen, där energi kan tillverkas av avfall istället från jungfruliga resurser. 

Mottagna mängder material och avfall till kraftvärmeverket och biogasanläggningen 

  

Tabellen ovan visar fördelningen mellan rena jungfruliga material och återvunnet material och 
bolaget redovisar ingen större variation över åren. En viss omfördelning mellan flöden av returträ 
och verksamhetsavfall kan ses. Detta är en effekt av att bolaget under 2019 styrt om 
avfallshanteringen så att avfall i större utsträckning tas in till Mosserud för förbehandling innan 
det körs som bränsle till kraftvärmeverket. Åtgärden har gjorts för att säkra kvaliteten på bränslet 
som matas in i pannan. 

För detaljerade uppgifter om bolagets hanterade returmaterial i form av avfall, se miljörapporter 
för Kraftvärmeverket och Biogasanläggningen. 
 

  

Material 2017 2018 2019 Enhet

Torv till Kraftvärmeverket 17 400         20 350      15 792      ton

Träbränsle till Kraftvärmerket 1 200            2 587         5 587 ton

Vallgröda till Biogasanläggningen 5 140            399            1 482         ton

Summa 23 740         23 336      22 861      ton

Återvunnet Material ‐ Avfall 2017 2018 2019 Enhet

Hushållsavfall direkt till Kraftvärmeverket 35 200         33 340      35 935      ton

Returträ och verksamhetsavfall direkt till Kraftvämeverket 33 537         51 752      45 836      ton

Returträ och verksamhetsavfall via Mosserud till Kraftvämeverket 21 163         17 439      25 259      ton

Biomal ( animaliskt avfall till Kraftvärmeverket) 3 400            3 523         2 796         ton

Avfallsklassat biogassubstrat till Biogasanläggningen 41 298         39 471      38 513      ton

Summa  134 598       145 525    148 338    ton

Återvinningsgrad  85 86 87 %
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3.5 Effektiv användning av energi  

In till bolaget tas i huvudsak lågvärdig energi i form av avfallsbränsle. Energin i avfallet 
omvandlas till högvärdig energi i form av biogas och el samt lågvärdig energi i form av värme och 
ånga. Dessutom driver den inkommande energin bolagets alla andra tjänster, som 
dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening, elnät, stadsnät, återvinningstjänster och 
renhållningstjänster.  Till detta tillförs även vattnets lägesenergi som inkommande energi. 

3.5.1 Energibalans 

Nedanstående bild är en mycket förenklad principskiss av bolagets ”Energibalans”.  

 

 

Bolaget för in 487 GWh energi ( varav 73% är förnybar) totalt i hela verksamheten exklusive 
vattenkraft. Bolaget producerar inklusive vattenkraften 438 GWh som säljs ut på marknaden. För 
att ge en mer rättvisande siffra av energibalansen ( eller verkningsgraden) bör dock vattenkraftens 
lägesenergi exkluderas. Det är ingen energi som bolaget köper in eller tillsätter några övriga 
väsentliga energiformer till för att kunna producera energi. Vattnet finns där som en ren 
naturresurs. 

I de fallet vattenkraften exkluderas producerar bolaget 438 GWh – 88 GWh = 350 GWh. 

Det skulle betyda att energin som går åt för ”verksamhetens interna förbrukning och 
energiförluster” år 2019 landar på 487 - 350 GWh = 137 GWh.  

Detaljerad redovisning av bolagets energiförbrukning och produktion visas i tabellen nedan.  
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 1 Beräkningar enligt HBK-verktyget: https://www.energigas.se/publikationer/haallbarhetskriterier-foer-biodrivmed 
2 Fakturor elinköp    
3 Fakturor för drivmedel i kombination med värdet för drivmedel enligt: https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan 
4 Kraftvärmeverkets miljörapport   
5 Schablon 15 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
6 Avstånd till Langöya är 260 km. Lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget  
7 Kombination av schablon och faktiska värden i HBK verktyget, 12 ton för fast material, 33 ton för flytande material, diesel 
8 Schablonvärde för transportavstånd är samma transportavstånd som ensilaget, beräkning enligt HBK-verktyget, 33 ton, diesel 
9 Bränslemängderna enligt Kraftvärmeverkets interna driftsystem (uppföljningsfilen), emissionsberäkningar enligt HBK-verktyget 
10 Schablon 12 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
11 Schablon 12 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
12 Energivärdet i det producerade avloppsslammet, beräknat schablonvärde   
13 Energivärdet i den producerade biogasen 

   
Den enda energiförbrukningen som redovisas som egentligen faller utanför organisationen är 
drivmedelsförbrukningen för bränsletransporter till och från kraftvärmeverket, 
biogasanläggningen och Mosserud men då de anses vara så direkt knutna till vår direkta 
verksamhet anges de likväl i tabellen.  

 

Energiförbrukning  Förnybar 

(GWh) 

Fossil  

(GWh) 

Förnybar 

(GWh) 

Fossil    

(GWh) 

Förnybar 

(GWh) 

Fossil    

(GWh) 

Elförbrukning
2

23 18 25 19 45 0

Egen drivmedelsförbrukning
3

0,73 1,95 1,10 1,26 1,79 0,99 

Kraftvärmeverkets bränslen
4

260 124 271 131 270 119

Kraftvärmeverkets externa transporter in
5, 1

0 3,95 0 4,08 0 3,99 

Kraftvärmeverkets externa transporter ut
6, 1 

0 0,11 0 0,11 0 0,11 

Biogasanläggningens externa transporter in
7, 1

0 1,24 0 0,99 0 0,54 

Biogasanläggningens externa transporter ut
8, 1

0 0,32 0 0,46 0 0,42 

Mosserudspannan
9, 1

7,26 1,57 7,23 1,68 7,92 0,99 

Mosseruds avfallsanläggnings externa transporter in
10, 1

0 3,91 0 4,28 0 4,18 

Mosseruds avfallsanläggnings externa transporter ut
11, 1

0 0,11 0 1,17 0 1,08 

Avloppslammets energi
12

1,7 0 1,7 0 1,7 0

Biogasanlägningens substrat
13

37 0 28 0 30 0

 

Totalt 330 155 333 164 356 131

Andel förnybar energi i procent (%) 68 67 73

2017 20192018

2017 2018 2019

Energiproduktion  Förnybart 

(GWh) 

Förnybart 

(GWh) 

Förnybart 

(GWh) 

Fjärrvärme 192 198 196

Ånga 117 108 108

El från kraftvärmeverket 24 21 18

El från vattenkraften 90 77 88

Biogas 31 25 28

Totalt 454 428 438
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3.5.2 Elintensitet 

Användande av förnybar el anges ofta som ett kraftfullt verktyg för att minska vår 
klimatpåverkan. Ett exempel är förnybar el som ersätter fossila drivmedel på vägen mot en 
fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt som produktionen av förnybar el måste öka i samhället 
så är det lika viktigt att samhället samtidigt blir mer energieffektivt och hushållar med den el som 
tillverkas. Att minska den totala elkonsumtionen är självklart det övergripande målet men 
verksamheter utvecklas och växer, ofta för att klara den ekonomiska tillväxten och då behöver 
elförbrukning sättas i relation till produktion.  

Elintensitet är en viktig faktor och ett nyckeltal som på ett bra sätt visar hur effektiv en process är 
och hur den kan utvecklas.  

Redovisning av elintensitet avgränsas till våra verksamheter som producerar eller levererar en 
”produkt” och beräknas som förhållandet mellan tillförd el och producerad mängd av en 
produkt. Inom bolaget syns en fortsatt ökning av elintensitet på Kraftvärmeverket och Elnät.  

Elintensitet 

Verksamhet 2016 2017 2018 2019 Enhet 
Kraftvärmeverket 49 48 50 53 kWh/MWh värme 
Elnät* 39 35 44 45 kWh/MWh 
Biogasbolaget 0,9 1,0 0,94 0,93 kWh/Nm3 biogas**  
Avloppsvatten*** 0,45 0,40 0,44 0,41 kWh/m3 
Dricksvatten 0,49 0,49 0,50 0,52 kWh/m3 

Uppgifter om inhandlad elmängd hämtad från ekonomisystemet och för producerade enheter från driftdata 
*förluster 
** Uppgraderad biogas eller fordonsgas 
***inklusive nät och bräddvattenreningsanläggningen 
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3.6 Utsläpp till luft 

3.6.1 Klimatpåverkan 

Att minska utsläpp av växthusgaser är ett mycket viktigt nationellt mål. Bolagets använda energi 
som redovisades i kapitel 3.5 kan översättas till motsvarande växthusgasutsläpp. Alla energislag 
som vi tar in till bolaget för att driva verksamheten ger mer eller mindre växthusgasutsläpp. Dessa 
redovisas i tabellformer under kommande rubriker. 

Ovan X-axeln redovisas utsläpp av växthusgaser från den fossila energi som bolaget 
använder för att driva alla verksamheter och att producera och leverera ut alternativ, grön energi 
till våra kunder. 

Majoriteten av de egna utsläppen kommer från Kraftvärmeverkets förbränning av fossil torv och 
den fossila plasten i avfallet. Dessa utsläpp sjunker under 2019 

Störst förändring under 2019 är att bolaget endast använt förnybar ”grön” el till interna 
verksamheten. Tidigare har bolaget använt el som handlats från nordiska elspoten vilket betytt att 
det varit en mix av el från förnybara och fossila källor. Detta har gett att CO2 utsläppen tidigare  
redovisats som residualmix.  

Mer detaljer om de egna utsläppen redovisas i tabell ”bolagets totala utsläpp av växthusgaser” nedan. 

 Under X-axeln redovisas teoretisk minskning utsläpp av växthusgas som bolaget 
möjliggör i samhället genom att leverera förnybar energi. De minskade utsläppen, eller 
förbättringarna räknas fram genom att ställa vår levererade ”förnybara” energi mot att våra 
kunder som alternativ skulle behövt använda traditionella eller konventionella energikällor. 
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Den totala klimatpåverkan eller växthusgasbalansen för bolaget är differensen mellan mängden 
internt förbrukad fossil energi och mängden genererad förnybar energi. 

Bolagets totala reduktion av växthusgasutsläpp landar enligt beräkningen på 68 767 ton CO2ekv för 
2019 vilket är en förbättring med 25 132 ton mot föregående år då motsvarande siffra var 43 635 
ton. 

3.6.2 Utsläpp av växthusgaser 

Bolagets totala utsläpp av fossila växthusgaser uppgår 2019 till 39 338 ton CO2ekv/år vilket är en 
minskning med 24 121 ton mot föregående år 

Minskningen från 2018 till 2019 består framförallt av bolagets inköp av grön el istället för en 
marknadsmix med fossil inblandning. Minskningen motsvarar 13 890 ton CO2ekv/år. 

Även Kraftvärmeverkets användande av torv och fossil olja fortsätter att minska. Minskningen 
motsvarar 9 266 ton CO2ekv/år. 

Observera att externa transporter är redovisade som direkta utsläpp. Det kan tolkas som att dessa 
borde redovisas som indirekta men transporterna är mycket hårt förknippade med vår dagliga , 
direkta verksamhet. 

De biogena koldioxidutsläppen ( från kraftvärmeverkets förnybara biobränslen) redovisas i 
kraftvärmeverkets miljörapport 2019.  

I tabellen på nästa sida redovisas bolagets utsläpp av växthusgaser kopplat till vilka källor 
utsläppen härrör från. 
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1 Beräkningar enligt HBK-verktyget: https://www.energigas.se/publikationer/haallbarhetskriterier-foer-biodrivmedel 
2 Fakturor elinköp i kombination med värdet för förnybar el från vattenkraft, Vattenfall.  
3 Fakturor för drivmedel i kombination med värdet för drivmedel enligt: https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan 
4 Kraftvärmeverkets CO2 rapport   
5 Enligt metodik för CO2 rapportering 
6 Kraftvärmeverkets miljörapport, samt GWP-värdena ur ett hundraårsperspektiv enligt IPCC Fifth Assessment Report 
7 Schablon 15 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
8 Avstånd till Langöya är 260 km. Lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget  
9 Kombination av schablon och faktiska värden i HBK verktyget, 12 ton för fast material, 33 ton för flytande material, diesel 
10 Schablonvärde för transportavstånd är samma transportavstånd som ensilaget, beräkning enligt HBK-verktyget, 33 ton, diesel 
11 Uppmätt egen värde som mäts upp vartannat år och som redovisas i HBK-verktyget som är korrigerat till GWP-värdena ur ett 
hundraårsperspektiv enligt IPCC Fifth Assessment Report   
13 Bränslemängderna enligt Kraftvärmeverkets interna driftsystem (uppföljningsfilen), emissionsberäkningar enligt HBK-
verktyget 
14 Schablonvärde från Svantesystemets klimatrapport   
15 Schablon 12 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
16 Schablon 12 mil, schablon lastbil 33 ton, diesel, HBK-beräkning enligt HBK-verktyget   
17 Karlskoga kommuns aktuella befolkningsmängd 2019 enligt https://www.scb.se   
18 En Volvo V70 som kör 1500 mil per år, släpper ut 3,457 ton koldioxid per år, källa: http://www.utslappsratt.se/berakna-
utslapp/berakning-av-utslapp-fran-bilar   
  

Utsläppskälla ton CO2‐ekv 

2017

ton CO2‐ekv 

2018

ton CO2‐ekv 

2019

typ av 

utsläpp

Elförbrukning
2

13497 14338 448 Indirekt

Egen drivmedelsförbrukning
3

546 366 305 Direkt

Kraftvärmeverkets förbränning av torv och fossil olja
4

34830 28855 20602 Direkt

Kraftvärmeverkets förbränning av restplast i avfall
5

16262 15387 14374 Direkt

Kraftvärmeverkets lustgasutsläpp
6

541 548 107 Direkt

Kraftvärmeverkets externa transporter in
7, 1

1137 1174 1148 Direkt

Kraftvärmeverkets externa transporter ut
8, 1 

32 31 33 Direkt

Biogasanläggningens externa transporter in
9, 1

357 284 156 Direkt

Biogasanläggningens externa transporter ut
10, 1

92 134 122 Direkt

Biogasanläggningens metanslipp
11, 1

265 46 46 Direkt

Mosserudspannan
13, 1

449 635 407 Direkt

Anställdas användande av egen bil
14

77 77 77 Direkt

Mosseruds avfallsanläggnings externa transporter in
15, 1

1124 1231 1203 Direkt

Mosseruds avfallsanläggnings externa transporter ut
16, 1

315 337 310 Direkt

Totalt utsläpp av växthusgaser (ton) 69981 63459 39338

Utsläpp per invånare i Karlskoga kommun
17

2,30 2,09 1,29

Motsvarar antal bilar per person i kommunen
18

0,67 0,60 0,37
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I tabellen nedan redovisas växthusgasutsläppen för 2017 till 2019 nedbrutet på respektive 
verksamhet. 

  

 

3.6.3 Intensitet av växthusgaser 

Verksamheter förändras, nya affärsområden kan tillkomma och hanterade volymer kan öka vilket 
i sin tur kan leda till en ökning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser. På samma sätt 
som det går att redovisa elintensitet går det att sammanställa växthusgasintensitet per levererad 
enhet eller produkt. Nyckeltalet är ett effektivt sätt att mäta minskning av växthusgaser då det tar 
hänsyn till hur mycket en verksamhet släpper ut i förhållande till hur mycket den 
producerar. Detta visas inte om man endast mäter utsläpp av totala växthusgaser. Beräkningarna 
redovisas i tabellen nedan och avgränsningen är för samma verksamheter som för elintensiteten.   

  

Minskningen är framförallt en effekt av övergången från residualmix- till förnybar el. 

  

Verksamhet ton CO2‐ekv 

2017

ton CO2‐ekv 

2018

ton CO2‐ekv 

2019

Karlskoga Kraftvärmeverk AB 60 164         53 467         38 113        

VA‐Bolaget i Karlskoga AB 1 901           1 935            105              

Biogasbolaget i Mellansverige AB 2 467           1 556            661              

Karlskoga Vattenkraft AB 159              137               82                

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 149              124               88                

Karlskoga Elnät AB 4 919           5 986            251              

Karlskoga Stadsnät AB 178              192               9                   

Moderbolaget 61                 63                 29                

Totalt 69 998         63 459         39 338        

Enheter (produkter eller 

tjänster)

2017 2018 2019 enhet 2017 2018 2019 enhet

Fjärrvärme  192 000 000 197 543 940 196 445 910 kWh 175 164 117 g CO
2
‐ekv./kWh

Ånga  117 000 000 107 639 500 107 544 509 kWh 175 164 117 g CO
2
‐ekv./kWh

El från kraftvärmeverket  24 000 000 20 938 100 18 325 500 kWh 175 164 117 g CO
2
‐ekv./kWh

El från vattenkraften  90 000 000 76 973 505 87 960 000 kWh 1,86 1,78 0,93 g CO
2
‐ekv./kWh

Biogas  3 203 000 2 576 269 2 824 177 Nm
3

773 604 234 g CO
2
‐ekv./Nm

3

Biogas i motsvarande kWh 32 030 000 25 762 690 27 600 000 kWh 77,3 60,4 23,9 g CO
2
‐ekv./kWh

Dricksvatten  5 897 000 5 996 580 5 452 240 m
3

165 167 7 g CO
2
‐ekv./m

3

Avloppsvatten  7 133 000 6 194 600 6 757 570 m
3

133 151 11 g CO
2
‐ekv./m

3

Elnäts levererade el  419 000 000 408 069 909 414 351 000 kWh 11,8 14,7 0,61 g CO
2
‐ekv./kWh

Antal producerade enheter från  respektive 

verksamhet 

växthusgaser per producerad enhet
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3.7 Biologisk mångfald  

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose 
samhällets behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den 
biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande 
utmaning för vår överlevnad.  

Vår påverkan på biologisk mångfald kommer framför allt från vår vattenkraftsverksamhet men 
till viss del även när vi utökar våra verksamhetsområden för Vatten och Avlopp. 

3.7.1 Vår verksamhets påverkan på känsliga områden eller arter 

Karlskoga Energi & Miljös vattenkraft tas ut från vattensystemen norr om Karlskoga efter 
Svartälven och Timsälven via 24 småskaliga vattenkraftsanläggningar och 40 reglermagasin som 
lagrar vatten som kan producera el vid hög efterfrågan. Främst är det de arterna öring och 
flodpärlmussla som kan påverkas negativ. Statusen på flodpärlmusslan är ”sårbar”.  

3.7.2 Åtgärder  

Samtliga av våra kraftverk och tillhörande regleringsdammar är inrapporterade till nationella 
planer för omprövning av miljödomar. I mitten av 2020 beräknas den nationella planen för 
anläggningar vara tillgänglig och vi kommer att få ett klargörande när domar ska sökas för våra 24 
vattenkraftverk med tillhörande dammar. Med detta som grund kommer bolaget , tillsammans 
med övriga vattenkraftsaktörer inom prövningsgruppen att utreda och föreslå gemensamma 
planer och åtgärder för att uppnå nationella målen. Nationella målen om vattenkraft bygger på 
energiuppgörelsen och målen i nationella planen för omprövning av vattenkraft, som anger att ett 
tapp på 2,3% av svensk vattenkraft (1,5 TWH) inte ger betydande negativ påverkan på 
vattenkraften.  

Bolagets strategi är att upprätthålla så hög energiproduktion som möjligt från vattenkraften och 
samtidigt genomföra åtgärder för att öka biologisk mångfald. Detta innebär att vi vill göra 
åtgärderna vid de anläggningar som åtgärderna bedömds ge störst positiv effekt. Åtgärder som 
kan genomföras inom avrinningsområdet är i t.ex. utrivning av vissa dammar med återställande 
av naturliga utlopp eller bevarande av andra dammar med tillhörande åtgärder för faunapassage.  

3.8 Efterlevnad av miljölagstiftning  

Karlskoga Energi & Miljö har tagit del av och förstått innebörden av försiktighetsprincipen och 
vikten av att vi följer principen. I miljöarbetet lutar vi oss mot miljöbalken (2 Kap 3 §) där 
försiktighetsprincipen är lagstadgad. Vi uppfyller den via egenkontroll och vi har upprättade 
egenkontrollsystem för alla tillståndspliktiga verksamheter 

I bolaget 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. Vattenkraftverken och 
regleringsdammarna är inlemmade under lagstiftningen om vattenverksamheter.  

För lagefterlevnad av miljölagar har bolaget en upprättad laglista och en prenumeration på 
laguppdateringar för att alltid kunna följa förändringar och skärpt lagstiftning



4. SOCIAL HÅLLBARHET 
 

4.1 Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, 
oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv och syftar till att alla ska ha 
möjlighet till ett drägligt liv. Det handlar om människors möjlighet att överleva, rätten till tankar 
och trosuppfattningar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, 
yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.   

Mänskliga rättigheter innebär för Karlskoga Energi & Miljö att alla anställda arbetar och existerar 
på arbetsplatsen på samma villkor oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi arbetar för att ha en 
öppen och tolerant arbetsplats som välkomnar nya medarbetare på samma grunder.  

Bolaget deltar i olika forum för att öka trygghet och välmående i Karlskoga som kommun. Vi är 
med och bidrar i Karlskogaandan som syftar till att hålla ungdomar aktiva med olika idrotter 
under kvällar och helger. Vi deltar i integrationsprojekt som drivs av Karlskoga kommun. Vi 
skänker pengar och är med och bidrar till välgörande ändamål.  

 

4.2 Personalpolicys och personalhandbok 

Hur vi som medarbetare ska agera och hantera frågor i arbetslivet anges i våra personalpolicys. 
Utöver dessa finns allt av vikt att utläsa i vår personalhandbok 

Personalpolicys 

 

Huvudrubrikerna i personalhandboken 

Arbetsmiljöpolicy 
Kränkande särbehandling i arbetslivet 
Alkohol- och drogpolicy 
Fordonspolicy 
 
Antikorruptionspolicy  
(Gäller för hela Karlskoga kommun 

 

1. Arbetsmiljö 
2. Löner och förmåner 
3. Arbetstid 
4. Jämställdhet och mångfald 
5. Pension och försäkring 
6. Rekrytering och praktik, instruktion 
7. Samverkansavtalet 
8. Sjuk och rehabilitering  

 
Bolaget har inte någon enskild upprättad rapporteringskanal eller implementerad funktion för 
rapportering av etiska frågor. Frågor tas direkt i chefslinje och först och främst med närmsta 
chef. Medarbetare har även möjligheten att lyfta frågor med skyddsorganisationen och dess 
skyddsombud eller med de fackliga representanterna inom bolaget. 
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4.3 Våra värderingar 

Vägvisaren – Så här tänker och arbetar vi på Karlskoga Energi & Miljö 

Utöver policys och personalhandboken har bolaget även en ”Vägvisare”. Vägvisaren är framtagen 
tillsammans med medarbetarna och flera av bolagets kunder och leverantörer. Vägvisaren berättar 
hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och våra kunder men också till varandra som kollegor och i 
vår roll som med medarbetare på bolaget.  

I vägvisaren finns bland annat våra kärnvärden som visar hur vi ska bete oss och agera som 
medarbetare för att sträva mot en inkluderande arbetsplats där olikheter respekteras och 
värdesätts. Våra kärnvärden är Kreativitet, Engagemang, Kvalitet, Effektivitet, Arbetsglädje.  

Antagandet av den nya visionen under 2019 var starten på att se över varumärksplattform och 
även värdegrunden. Detta arbete kommer fortsätta under 2020. 

4.4 Nöjda medarbetare  

Delaktighet och engagemang på alla nivåer är nyckeln för en effektiv organisation och skapar 
arbetsglädje och yrkesstolthet. Detta skapar en stabil grund för att vi som bolag ska kunna 
behandla våra kunder väl genom att hålla våra åtaganden och i möjligaste mån överträffa kundens 
förväntningar.  

Vi vet även att duktiga och engagerade medarbetare attraherar andra duktiga medarbetare att söka 
arbete på bolaget.  

Bolaget mäter kontinuerligt medarbetarens nöjdhet och arbetar systematiskt med uppföljningar 
av avvikande delar inom NMI. Vi ser dock att detta arbete ständigt måste förtydligas och arbetas 
med för att kunna behålla personal, kunna konkurrera med andra arbetsgivare samt att kunna 
attrahera den nya unga arbetskraften och möta de krav som dessa ställer på en arbetsgivare. 

4.4.1 Nöjd Medarbetare Index  

Nöjd-Medarbetar-Index NMI mäter nöjdhet hos medarbetare. Det är framtaget av Statistiska 
Centralbyrån, vedertaget och kan jämföras mot andra företag.  Gränsen för icke godkänt (ej nöjda 
medarbetare) går vid 40 och gränsen för nöjda medarbetare går vid 55. Ett index på 75 och över 
ses som extremt nöjda medarbetare. Värdet mäts 3-4 gånger per år. Under 2019 har bolaget valt 
att lägga till två frågor till indexet och förtydligat de andra två. Orsaken är att många medarbetare 
har haft svårt att tolka frågorna och därmed har det varit svårt att jobba med värdet. NMI har 
därmed ersatts av företagets egna nöjdhetsindex. Det visade sig dock att det inte skiljer sig så 
mycket från tidigare värde varför vi väljer att jämföra och följa mot tidigare NMI. 

Detaljerade NMI finns för alla arbetsgrupper och följs upp på respektive APT och 
handlingsplaner och förbättrande åtgärder tas fram. Resultatet skiljer sig inom bolagets 
arbetsgrupper där några grupper ligger på en mycket hög nivå med extremt nöjda och lojala 
medarbetare till andra som ligger väldigt lågt.  
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Bolagets totala resultat som visas i tabellen nedan har börjat stiga. Sista mätningen som 
genomfördes för kvartal 4 2019 gav index 69,6 vilket är mycket glädjande eftersom det är det 
högsta värdet sedan mätningarna startade 2015. 

 2015 2017 2018 2019 Mål 
NMI 63 64,3 56,6 64,6 70 

  

Över tid har analyser och dialog på arbetsplatsträffar visat att medarbetare upplever att närmaste 
chef är den viktigaste källan till informationen och kommunikation och det är dessa samtal som 
skapar trygghet och minskar oro till skillnad från allmän information som sprids via andra 
informationskanaler inom bolaget. Det finns en önskan om ökad vi-känsla och möjlighet till 
delaktighet och påverkan generellt.  

Under 2019 har följande åtgärder genomförts:   

 Säkerställande av dialog och delaktighet, genom att information går ut regelbundet till alla 
men framför allt direkt berörda så snart den finns, genom arbetsplatsträffar samt genom 
direkt information från VD via öppna informationsmöten på Skype. Mötena kan även ses 
i efterhand på intranätet. 

 Fortsatt fokus att få den nya organisationen operativ och fullt fungerande. Ett av 
huvudsyftena med den nya och platta organisationen är att lägga ut förtroende, ansvar, 
mandat och handlingsfrihet på individnivå så långt som möjligt och på så sätt öka just 
delaktigheten och möjligheten att påverka.  

En utvärdering av medarbetarsamtalet 2019 visar att cheferna ger bättre återkoppling, att samtalet 
upplevs öppnare och att man som medarbetare har större möjlighet att framföra sina åsikter 
jämfört med tidigare år och mätningar. 

Ett mål har satts till att nå 70 på NMI för att på lång sikt hamna på listan över de 25 bästa i 
”Great Place to work”. Det är ett högt mål och ett sätt att mäta bolaget i ett internationell erkänt 
system där företagen delas in i regioner och organisationsstorlek.    
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4.5 Jämställdhet 

Av 183 anställda (per 31 december) har andelelen kvinnor fortsatt ökat från 12 % 2016 till 16 % 
2018 och 18 % 2019. Åtgärder som gjorts för att öka jämställdheten är främst genom rekrytering 
av kvinnor. Bolaget arbetar aktivt för att locka kvinnor i annonsering av vakanta tjänster. Under 
2019 anställdes totalt 27 personer varav 18 män och 9 kvinnor, ( 33%) 

 

Styrelsen ordinarier ledamöter i Karlskoga Energi & Miljö består av 6 män och 1 kvinna. 
Styrelsens sammansättning beslutas av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun.  

Bolagets företagsledningsgrupp som består av 4 män och 3 kvinnor får anses vara jämställd sett 
till diskrimineringsombudsmannen (Dos) definition att jämställdhet råder om könsfördelningen 
är 60/40. 

Ledargruppen övriga ledare ( exklusive ledningsgrupp) består av 11 män och inga kvinnor. 
Utmaningen är att få in fler kvinnor för att öka jämställdheten. Åtgärder sker framförallt vid 
rekryteringen för att locka fler kvinnor att söka. 

 
 
Bolaget gick under 2019 med i Västra Bergslagens Industriförening (VBIF) som jobbar aktivt för 
att säkerställa framtida teknisk kompetens till Karlskoga som arbetsort. I Föreningen genomförs 
aktiviteter för att locka kvinnor att söka teknisk utbildning för att på sikt öka möjligheterna till 
fler rekryteringar av kvinnor inom tekniska yrken. Bolaget har varit delaktigt i ett flertal 
aktiviteter, t.ex. ”Teknikprao” som ger elever i årskurs 8 och 9 möjlighet att spendera en dag av 
sin praovecka hos oss för att se och prova olika tekniska arbeten på de olika arbetsplatserna. Det 
har varit uppskattat av eleverna.  
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4.6 Samverkansavtal 

Alla anställda inom Karlskoga Energi & Miljö omfattas av Sobonas kollektivavtal ”Energiavtalet”. 
Inom företaget finns de fackliga organisationerna Vision, SEKO, Saco och Transport 
representerade.  

Ordförande från avtalsparternas lokala klubbar är med i samverkansgruppen som träffas minst 
fyra gånger varje år. I samverkansgruppen ingår även huvudskyddsombudet (HSO). 
Samverkansavtalet reglerar arbetet med arbetsmiljö och medbestämmandelagen (MBL).  

Arbetsplatsträffen (APT) är grundforumet för hantering av MBL-frågorna. Förändringar på 
arbetsplatsen tas upp på APT där representanter från både arbetsgivare och arbetstagare finns. 
Förändringarna diskuteras och riskbedöms i arbetsgruppen. När gruppen är överens skrivs ett 
protokoll som äger laga kraft enligt MBL. Arbetssättet säkerställer att de medarbetare som är 
närmast berörd av förändringar och har mest kunskap om verksamheterna också har ansvar att 
delta i riskbedömningar, ta fram handlingsplaner och nya arbetslösningar. Detta leder till att 
förändringar förankras tidigt, ger hög delaktighet och effektivt genomförande.  

Frågor från APT kan eskaleras till samverkansgruppen. 

Ordförande i de lokala fackliga klubbarna, tillika medlemmar i samverkansgruppen, är 
arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 

4.7 Hälsa och säkerhet i arbetet  

Hälsa och säkerhet i arbetet är en förutsättning för en god och trygg arbetsmiljö.  

Samverkansavtalet ersätter skyddskommittén och en årlig revision på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomförs i samverkansgruppen. På detta sätt omfattas alla medarbetare och 
arbetsplatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på alla nivåer i bolaget. Detta är en 
styrka i bolaget som ger en trygg och säker arbetsplats. 

Arbetsmiljön är en del av det dagliga arbetet där skyddsronder, riskbedömningar, åtgärder och 
handlingsplaner för att undvika tillbud och olyckor görs direkt i verksamheterna med 
medarbetare och skyddsombud som kan arbetsområdet.   

Under 2019 har ett arbete bedrivits för att förbättra säker samordning av arbeten inom företagets 
produktion.  

Samordningsansvar för arbetsmiljön på fysiska driftställen har delegerats till de som har rådighet 
över respektive del av verksamheten. I samband med detta har en intern utbildning genomförts 
för de samordningsansvariga, skyddsombud och övriga nyckelpersoner inom produktionen. 

För att underlätta säker samordning har bolaget under 2019, med start på kraftvärmeverket, 
infört dagligt produktionsmöte där uppföljning, aktiviteter och riskhantering är integrerade delar. 
Med utgångspunkt i arbetssättet på Kraftvärmeverket har arbete påbörjats för att införa 
produktionsmöten även vid vattenkraften och på biogasanläggningen under 2020.  

Arbete har även påbörjats för att se över och förbättra säkerhetsföreskrifter/tillträdesregler för 
KVV och vattenkraften under 2020.  



 

35 | KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ AB |  HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 

 

4.7.1 Olyckor, och skador 

Under 2019 har stort fokus lagts på fortsatt förbättring av företagets avvikelsehantering. En 
avvikelsegrupp har inrättats och består av miljöcontroller, produktionschef, huvudskyddsombud 
samt lämpliga personer från verksamheten beroende på vilken avvikelse som behandlas. Styrande 
dokument (rutin och instruktion) har tagits fram för hanteringen. Avvikelsegruppen går 
tillsammans igenom och hanterar alla avvikelser som rapporteras in. Centralt i detta arbete är att 
avvikelsen analyseras systematiskt och att korrigerande åtgärder genomförs och följs upp. Fokus 
ska hela tiden vara att utveckla och förbättra verksamheten så att framtida liknande avvikelser 
undviks. Rapporteringssystemet ENIA används fortsatt då det skapar en systematik i arbetet med 
att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Systemet ger en bra översikt och visar 
hanteringen av varje ärende på ett transparent sätt. 

Under 2019 har det rapporterats: 9 olyckor och 23 tillbud 
(av totalt 123 rapporterade händelser i systemet) 

Alla ärenden har hanterats och åtgärder har vidtagits. I några fall vill avvikelsegruppen följa upp 
åtgärderna och dessa ärenden är således ännu inte klarrapporterade. 

En bedömning är rapporteringsbenägenheten har ökat vilket möjliggjort att fler risker i 
verksamheten fångats in och åtgärdats på ett systematiskt sätt. 

4.7.2 Stress och psykisk ohälsa 

Stress och psykisk ohälsa ökar totalt i samhället men bolaget ser inte en motsvarande ökning i 
den interna långtidssjukfrånvaron och har få medarbetare med lång sjukfrånvaro under 2019. 

Bolaget följer systematiskt upp all övertid för att kunna övervaka och åtgärda orsaker till för hög 
arbetsbelastning som i förlängningen kan leda till stress och psykisk ohälsa. 

4.7.2.1 Sjukfrånvaro 

Bolaget följer antalet korttidssjukskrivningar per individ för att tidigt kunna hitta signaler om det 
finns underliggande orsaker, bland annat psykisk ohälsa och stress, som riskerar att i värsta fall 
leda till långtidssjukrivning. Åtgärder sätts in för att minimera att medarbetaren hamnar i 
långtidssjukskrivning. Den totala sjukfrånvaron för 2019 var 3,2 % vilket anses bra i jämförelse 
med andra företag i regionen och i branschen 

I de fall en medarbetare hamnar i en lång sjukfrånvaro och ska komma tillbaka till arbetet görs  
en handlingsplan i nära samarbete med företagshälsovård och försäkringskassa för att 
medarbetaren ska komma tillbaka på ett bra sätt.  

4.8 Kompetensutveckling 

För att nå våra kärnvärden och goda resultat är den individuella kompetensutvecklingen oerhört 
viktig för både bolaget och individen.   

Alla medarbetare ska minst en gång per år ha ett medarbetarsamtal. Ett av syftena är att stämma 
av att medarbetaren har tillräckligt med kompetens i förhållande till kraven för sitt arbete. Finns 
det behov att öka kompetensen sätts det upp en individuell handlingsplan som t.ex. riktade 
externa utbildningar eller interna kompetenshöjande insatser. 

Under 2019 har 90 % av medarbetarna haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef.  
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Under 2019 har sparåtgärder minskat insatserna av externa utbildningar och konferenser. 
Samtidigt har det dock säkerställts att de medarbetare som har arbeten som ställer krav på att 
löpande utbildningar genomförs har fått detta.  

Arbetet som startades upp under 2018 till 2019 för att ersätta nuvarande kompetensregister, som 
förs på flera platser i bolaget med ett centralt samlat register för alla medarbetare fortsätter under 
2020. Målet är att det ska vara färdigställt 2021 .  

För att öka möjlighet till individuell karriärsutveckling och förändring och för att tillvarata 
kompetenserna hos medarbetarna annonseras alla vakanser internt.  

 

4.9 Mångfald och lika möjligheter  

Karlskoga Energi & Miljö redovisar endast statistik över skillnader eller lika möjligheter mellan 
kön och ålder. Bolaget vill inte ha och ska heller inte föra statistik på andra personuppgifter.  

Bolaget har i dagsläget ingen skriven policy för mångfald men den är under framtagande och 
bedöms vara klar under 2020.  
 

4.10 Diskriminering 

Bolaget kartlägger diskriminering via anonyma medarbetarundersökningar och individuella 
medarbetarsamtal. Vi ställer krav att alla medarbetare ska rapportera om det finns misstanke om 
att någon diskrimineras eller behandlas illa på arbetsplatserna. Även HR-avdelningen, facket och 
skyddsombud samt den externa  företagshälsovården finns för ytterligare kanaler att kontakta i 
diskrimineringsärenden.  

Bolaget har inga dokumenterade fall av diskriminering under redovisningsperioden. 

4.10.1 Skillnaden mellan män och kvinnor i lön 

Bolaget jobbar med lönekartläggningar som ett sätt att mäta att vi inte har löner könen emellan 
som är diskriminerande. Lönekartläggningen analyseras tillsammans med de fackliga 
organisationerna. Kartläggningarna genomförda 2019 visar att bolaget inte har några oskiljaktiga 
löner mellan kvinnor och män.  
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4.11 Lokalsamhället 

4.12 Tillgänglighet och störningar 

Många av bolagets tjänster ut till det lokala samhället har kravet på sig att de ska fungera dygnets 
alla timmar året runt. De direkt samhällskritiska tjänsterna som el, vatten, stadsnät och fjärrvärme 
övervakas och följs kontinuerligt via våra driftcentraler och tillhörande kontroll och 
övervakningssystem. Bolaget har väl uppbyggda rutiner och en ständig personalberedskap för att 
rycka ut om det blir störningar i tjänsterna eller om de skulle gå ner helt.  I realiteten är 
leveranssäkerheten mycket god.  

Vatten 

Vattentornet är buffert om elförsörjning går ner och tryckstegringsstationer går ner. Vatten 
levereras då fortsatt till kund fast under lägre tryck. Under 2019 har nivån i vattentornet aldrig 
tappats.  

Elnät  

Störningar i elnätet ger direkt negativ effekt i dagens samhälle som är helt beroende av el. Säker 
tillgång på el är avgörande för att vi ska kunna leverera alla andra tjänster samt att samhället i sin 
helhet ska kunna fungera. Karlskogas Elnät är relativt stabilt och har en överkapacitet. Nätet är 
ursprungligen byggt för cirka 60 000 personekvivalenter och tung industri. Idag belastas nätet 
med motsvarande cirka 30 000 personekvivalenter och färre tunga industrier jämfört med 
ursprunglig dimensionering. 

Bolaget har aviserade och oaviserade avbrott. Aviserade avbrott kommer från att bolaget måste 
bryta elen i delar av nätet för att kunna göra förebyggande åtgärder och underhåll. Oaviserade 
avbrott uppstår på grund av andra störningar i nätet.  

Under 2019 har bolaget haft ett antal mindre lokala fel och störningar som orsakat oaviserade 
avbrott för ett begränsat antal kunder. 

I september drabbades ett fyrtiotal kunder i Rosensjö/Lonnen av ett avbrott som varade i 12 
timmar och 15 minuter.  

Under 2019 har vi dock inte haft några större fel (fel eller störningar som drabbat samtliga kunder 
och övrigt infrastruktur och samhället i stort) i varken det egna nätet eller överliggande regionnät 
som i sin tur drabbat vårt nät.  

Stadsnät   

Under 2019 har vi inte haft några större störningar på stadsnätet och årstillgängligheten är 99,9 
%. De fel och störningar som inträffat har endast påverkat begränsade delar av nätet. 

Fjärrvärme 

Utöver kraftvärmeverket finns det flera mindre produktionsanläggningar i systemet som agerar 
reservanläggningar för redundans. Fjärrvärmen går i stort sett aldrig ner helt hos en kund. 
Däremot kan det bli mindre värme vid till exempel strömavbrott som påverkar pumpar både i 
fjärrvärmesystemet och i kundernas egna fastigheter. Värmen i systemet finns dock kvar. 
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I de fall ett läckage i systemet måste lagas eller vid nyinstallation stängs del av nätet ner för arbetet 
vilket kan påverka kunder. Vid dessa tillfällen informeras alltid kunder innan och jobbet planeras 
för att minimera störningar. 

Övriga störningar 

Översvämningar 

Under senare år har kraftiga skyfall vid flertalet tillfällen drabbat landet och Karlskoga är inget 
undantag. De åtgärder som genomförts för att minska risken för översvämningar i de värst 
drabbade områdena i form av fördröjningsmagasin och separeringar av dagvatten från 
avloppsvatten har fungerat väl under 2019. Inga direkta konsekvenser med t.ex. flertal 
översvämmade källare har inträffat. En del kapacitetsproblem har dock funnits i Bråtenområdet 
och där pågår utredningsarbete tillsammans med Karlskoga kommun i syfte att ta fram en 
åtgärdsplan. Planen är att åtgärda problemen under 2020 

Luktstörning 

Inga luktstörningar där klagomål inkommit har inträffat under 2019.  

Brand på deponin 

En brand upptäcktes på Mosseruds återvinningsanläggning precis efter stängning på kvällen den 
10 juli. Branden uppstod på sorteringsplan i brännbart avfall och spred sig vidare till möbler och 
madrasser i intilliggande planlager. Brandorsaken är ej klarlagd, troligen självantändning. 

Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckningsarbetet genomfördes under cirka 1,5 dygn 
tillsammans med egen personal. Även Karlskoga kommuns lastbil med tank deltog under hela 
släckningsarbetet. Rökutvecklingen var stor och påverkan i form av lukt från brand fanns i delar 
av tätorten. Räddningstjänsten gick inte ut med några skyddsrekommendationer och 
bedömningen var att röken inte var farlig. I fallet att man besvärades av lukten uppmanades man 
ändå att stänga fönster och ventilation. Lakvattensystemet på anläggningen stängdes av i samband 
med branden och återstartades efter branden först efter provtagning av vattnet. 

Ett antal åtgärder har genomförts efter branden för att utveckla och förbättra verksamheten och 
minska risken för att liknande händelser inträffar i framtiden: 

Samverkan med Räddningstjänst – Samtliga anställda på Bergslagens Räddningstjänst har 
bjudits in till Mosseruds återvinningsanläggning. Vid samverkan gicks brandincidenten igenom 
och man tittade tillsammans på förebyggande åtgärder och även på agerande vid brand. 

Släckvatten – En tryckstegringsstation har under hösten 2019 byggts och tagits i drift vid 
området Botorp på matande ledning till Mosserud. Inne på anläggningen har antalet brandposter 
setts över och utökats. Sammantaget innebär detta en stor förbättring på tillgång till vatten i 
händelse av brand. 

Brandutrustning – Den egna brandutrustningen (slangar, munstycken etc.) har setts över och 
utökats. 

Utbildning personal – Personalen utbildas och informeras löpande kring förebyggande arbete 
samt åtgärder vid brand vid interna APT-möten. 

Stickprov – Frekvensen av dokumenterade kontroller av inkommande containrar kommer 
utökas.  
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4.12.1 Kunders hälsa och säkerhet  

Förutom att vi kan upprätthålla leveranssäkerhet på våra tjänster så att kunden har tillgång till 
vatten, el, värme och kommunikation så finns det andra sätt vi kan påverka kunders hälsa och 
säkerhet. 

Vatten – ett livsmedel 

Bolaget kan ha direkt väsentlig påverkan på kunders hälsa via leveranser av dricksvatten. 
Dricksvatten är ett livsmedel och vattenkvaliteten säkerställs genom att verksamheten och 
anläggningarna kopplat till verksamheten följer livsmedelsverkets krav på livsmedelsproduktion 
genom egenkontroll på verksamheten.  

Bolaget arbetar systematiskt med uppströmsarbete för att skydda råvattnet som tas in till 
dricksvattentillverkningen. Företag, privatpersoner och organisationer som har verksamheter 
inom vattenskyddsområdet informeras om vikten av att ha kontroll på sin verksamhet.  

Under 2019 startades ett arbete upp med att kartlägga förekomsten av PFAS i ytvattentäkt. 
Arbetet kommer att fortgå under 2020 och syftar till att ge ett beslutsunderlag för åtgärder. I 
utgående dricksvatten finns försumbara halter av PFAS. 

4.12.1.1 Incidenter som har haft påverkan på kunders hälsa och säkerhet 

Under 2019 inträffade följande incidenter som kunnat få påverkan på kunders hälsa och säkerhet.  

11 februari upptäcktes att någon varit inne på vårt materiallager på Botorpsområdet och 
demonterat sju stycken transformatorer och vält ut cirka en kubikmeter transformatorolja. Syftet 
var att försöka komma åt koppar inne i utrustningen. I samband med händelsen upptäcktes även 
olja i intilliggande Kilstabäcken.  

Händelsen ledde till en rad åtgärder. Området samt Kilstabäcken sanerades. All utrustning låstes 
in och larm installerades på förrådsbyggnaderna. Händelsen polisanmäldes.  

Händelsen sågs initialt som en allvarlig incident, men bedömningen efter att händelsen hanterats 
är att det var en incident med begränsad/liten påverkan. 

Under året upptäcktes Aktinomyceter vid rutinprovtagning i vattenledningen till sjukhuset. 
Vattenledningen spolades upprepande gånger till dess att mikroorganismerna försvann. 
Uppföljande provtagningar under året visar att problematiken inte upprepats. Bedömningen efter 
att händelsen hanterats är att det var en incident med liten påverkan. 
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4.13 Lokalt samhällsengagemang  

Förutom leveranser av våra huvudsakliga produkter och tjänster till samhället jobbar bolaget även 
med lokala och frivilliga samhällsengagemang. En grund till det kan hämtas ur ägardirektivet som 
pekar mot att vår verksamhet långsiktigt ska bidra till kommunens arbete för att främja 
utvecklingen inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget ska arbeta för kommunens 
vision 2020 och den övergripande ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt 
Karlskoga.  

Som en följd av detta stöttar bolaget aktiviteter som gör Karlskoga säkert, tryggt och trivsamt 
genom samarbete med andra aktörer i Karlskoga. Syftet med samarbetet är att skapa aktiviteter 
som leder till integrering, inkludering och uppmana till mångfald. Målet är att ta med de grupper 
av människor i Karlskoga som har större utmaningar än andra.  

4.13.1 Riktlinjer för sponsring, samarbete och stöd  

Vår sponsring ska bidra till hållbara aktiviteter, skapa positiv energi och mötesplatser för 
Karlskogaborna. Den ska stärka vårt varumärke och vår relation med kunder och medarbetare. 

Vi vill sprida vårt engagemang inom olika områden, såsom idrott, kultur och evenemang. 

Vi skiljer på sponsring, samarbete och stöd. 

Hållbar sponsring 

Vi vill bidra till en hållbar framtid för kommande generationer och det ska genomsyras i vårt 
sponsringsarbete. Det innebär att vi ger stöd till föreningar och organisationer som tänker mer 
hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid.  Vi tar beslut bland annat utifrån hur 
föreningen/organisationen arbetar med följande frågor: 

 minskad miljöpåverkan 
 jämställdhet 
 integration 
 mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling 

 
Sponsringen ska ske på affärsmässiga grunder med tydligt definierade motprestationer som bidrar 
till att stärka Karlskoga Energi & Miljös varumärke. Den ska ge värden till båda parter.  

Föreningar och organisationer är välkomna att ansöka årsvis. Eftersom vi har en begränsad 
budget gör vi alltid ett urval av inkomna ansökningar. Det betyder att alla sökande tyvärr inte kan 
få sponsring även om de uppfyller kriterierna. 

Sponsringen ska: 

 stödja föreningar och organisationer i Karlskoga med omnejd. 
 stämma överens med vårt brand statement: ”På hållbar väg. Tillsammans.” 
 vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 innehålla ett konkret innehåll och regleras i ett skrivet avtal. 
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Vi tackar nej till: 

 enskilda personer. 
 föreningars enskilda lag. 
 föreningar och organisationer med religiös och politisk inriktning. 
 aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skadliga för miljön. 

Samarbeten 

Ett samarbete innebär ett mer omfattande åtagande än sponsring. Det kan vara ett långsiktigt 
projekt inom områdena social eller ekologisk hållbarhet, eller ett tillfälligt samarbete med en 
arrangör av ett evenemang i Karlskoga. 

Stöd 

Stöd ges till samhällsnyttiga verksamheter, välgörenhetsorganisationer och liknande utan krav på 
större motprestation. 

4.13.2 Aktiviteter i det lokala samhället 

4.13.2.1 Engagemang vid evenemang 

Vi stödjer evenemang som skapar mötesplatser och ger en positiv bild av Karlskoga. Dels 
genom att sponsra olika lokala evenemang, och dels genom att hjälpa till på plats 
med renhållning, tillgång till el och rent vatten.  Goda exempel är Karlskogafesten, 
Oktoberfesten, Konst runt Möckeln, Nyårsrevyn, Hästmässan, Diggiloo, Redbrick Festival, Kul 
Tur-veckorna, Putte i Parken och På Flotten. 

4.13.2.2 Mera återbruk 

Vi strävar efter att minska avfallsmängderna. Gamla prylar får nytt liv när de lämnas in vid 
återbrukshörnan på Mosseruds återvinningsanläggning. Vi har samarbeten med olika företag och 
organisationer som tar hand om det som lämnas in, och de ser till att sakerna kommer till 
användning igen. 

Sport- och fritidsprylar 

I Fritidsbankens container kan man lämna alla typer av sport- och fritidsprylar. De hamnar sedan 
i Fritidsbankens lokal där man kan låna saker gratis. Exempel på sådant som tas emot är: 

 Cyklar och pulkor 
 Fotbollsskor och skridskor 
 Skidutrustning och golfklubbor 
 Rackets och hjälmar 

 
Fritidsbanken drivs i samarbete mellan Svenska kyrkan, Karlskoga kommun, 
Möckelnföreningarna, Karlskoga Energi & Miljö och Karlskogahem.  

Textilier, skor mm 

Istället för att slänga dina kläder, väskor, handskar, skärp etc. i soppåsen kan de lämnas 
i Myrornas behållare. Innehållet transporteras till Myrornas produktionsanläggning i Karlstad där 
allt sorteras utifrån om det är helt, rent och kan säljas i någon av kedjans secondhand-butiker, 
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eller om det är trasigt och istället ska återanvändas till exempelvis stoppning i bilsäten. 
Överskottet från intäkterna av sålda plagg i butikerna går till socialt arbete för utsatta i samhället. 

Heminredning, småelektronik, husgeråd, leksaker, böcker 

Myrorna har även en container där man kan lämna heminredning för återbruk. Här lämnas smått 
och gott till hemmet, till exempel lampor, glas och prydnadssaker. Detta säljs i Myrornas butiker 
och överskottet från intäkterna i butikerna går till socialt arbete för utsatta i samhället. 

Byggprylar och möbler 

I samarbete med Föreningen Integrera i Karlskoga (FIK) tas byggprylar och möbler emot. 
Prylarna tas omhand och, om behov finns, renoveras de av FIK. Sakerna säljs sedan i deras butik. 
Genom samarbetet skapas sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Pantinsamling till förmån för välgörande ändamål 

På Mosseruds återvinningsanläggning kan man skänka sina tomma pantburkar och PET-flaskor. 
Vi ser sedan till att pantpengarna går till ett behjärtansvärt projekt. Mottagaren byts ut med jämna 
mellanrum, men är alltid lokalt förankrad. Hittills har pengarna gått till Sigges Gåva, Kvinnohuset 
i Karlskoga/Degerfors och Hemlösa tassar. 

4.13.3 Biodling behövs 

Bin gör livsviktiga insatser för ekosystemet. Tyvärr är deras framtid hotad av klimatförändringar 
och bekämpningsmedel. Därför har vi valt att samarbeta med en lokal biodlare och bidra till att 
antalet kupor i Karlskoga ökar.  

4.13.4 Provcykla el gratis 

På Turistbyrån i Karlskoga kan man kostnadsfritt låna en av de elcyklar som vi har tillsammans 
med Visit Karlskoga/Degerfors. Både turister och kommuninvånare är välkomna att låna 
cyklarna. Tanken är att kommuninvånare som funderar på att köpa elcykel och vill testa först kan 
låna en och prova, eller så kanske man bara vill ta en tur i Karlskogas vackra omgivningar.  

4.13.5 Gåvor till viktiga projekt och fonder 

Varje år delas ett antal gåvor och stöd till både lokala, nationella och internationella fonder och 
organisationer. För att sprida vårt engagemang varierar mottagarna från år till år. Exempel är 
Barncancerfonden, WWF, Sigges gåva, I kärlekens tecken, Friends, Musikhjälpen, 
Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors och Världen låter. 

4.13.6 För barn och ungdomar 

Vi stödjer flera viktiga projekt för våra yngre invånare. 

Karlskoga-andan 

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Värmlands 
idrottsförbund. Tillsammans ska vi skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan 
utöva spontanidrott under ordnade former med ledare på plats. Aktiviteterna hålls främst på 
kvällar under helger så de inte ska störa skolan 

Projektet anordnar bland annat nattfotboll, innebandy, dans, simundervisning, gymnastik och 
andra typer av aktiviteter som självklart är kostnadsfria för barnen. Projektet samarbetar även 
med Fritidsbanken som kostnadsfritt lånar ut sportutrustning för olika aktiviteter. 
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Natur- och miljöboken 

Boken delas ut i skolan varje år till mellanstadieelever. Här får barnen kunskap om miljön och 
klimatförändringar, och hur man själv kan påverka framtiden. Se en film om Natur- och 
miljöboken. 

Trafiksäkerhetskampanjen Flexbert 

Vi är med och bidrar till att reflexprodukter kan delas ut till barn i åldrarna 2-12 år. Kampanjen 
syfte är en ökad trafiksäkerhet med synliga barn efter vägarna. 

Aktiv skola 

Information delas ut i skolan om flera viktiga ämnen, exempelvis vad man bör veta om tobak, 
alkohol och droger, och grooming.  

I Kärlekens tecken 

Vi stöttar ”I kärlekens tecken” som är en ideell organisation som stöttar utsatta barnfamiljer i 
Karlskoga. 

Let´s Make Love Great Again 

Ett rikstäckande skolprojekt som arbetar för kärlek, respekt och gemenskap. Genom att sprida 
information i skolor hjälper projektet barn undan farorna med internet och skapar en god 
samtalston. Alla fjärdeklassare i Sverige får en bok i ämnet och vi bidrar till böckerna som delas 
ut i Karlskogas skolor. 

Svenska Narkotikapolisföreningen 

Arbetar förebyggande genom att förse högstadieskolor med utbildningsmaterial i narkotika- och 
dopingfrågor. 

Min Stora Dag 

Istället för julkort och julklappar till medarbetare och kunder skänkte vi 2019 pengar till sjuka 
barn.  

Rising Stars 

Karlskoga kulturskola arrangerar årligen en show i Nobelhallen där samtliga lågstadieklasser bjuds 
in att delta med sång och rörelse. 

Trafikkalendern 

Sveriges största läromedel om barn och trafik som delas ut utan kostnad i skolor. Läs mer här. 

4.13.7 Integration 

Genom att stötta viktiga projekt vill vi bidra till sysselsättning och inkludering. 

Föreningen Integrera Karlskoga 

FIK skapar meningsfull sysselsättning för personer med funktionshinder. FIK ordnar med 
arbetsträning, praktik och daglig verksamhet. Genom arbete och delaktighet integreras människor 
i samhället. Vi samarbetar med FIK genom att deras medlemmar samlar in och tar hand om 
återbruksprylar på Mosseruds återvinningsanläggning. 
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Karlskoga-andan 

Karlskoga-andan som beskrivs ovan är också ett bra exempel på integrationsprojekt 

4.13.8 Tryggare stad 

Den lila färgen är symbolen för en trygg, levande och hållbar stad - även på kvällstid. 

Karlskoga fick certifieringen 2017. Vi är med och möjliggör den, bland annat genom att uppfylla 
alla kriterier som gäller gatubelysningen. Certifieringen har fem fokusområden som är framtagna 
för att fånga upp totalupplevelsen av stadskärnan. 

 Välkomnande - rent, tryggt och säkert 
 Rörelse - här ska man kunna röra och förflytta sig på ett enkelt och säkert sätt 
 Utbud -  ett levande centrum med en god variation i utbudet 
 Plats - upplevelser och utformning 
 Policy - tydliga riktlinjer och gemensamma mål 

 
Läs mer på Karlskoga kommuns hemsida. 
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