
 

 

Dokumentnamn Sida 

Hantering av Covid-19 1 (1) 

Utfärdad av  Datum Utgåva  

Peter Jarl  2020-03-13   
Ämne 

Information om hantering av Covid-19  

 

 

Information om hantering av Covid-19 inom Karlskoga Energi & Miljös 

verksamheter 

Syftet med detta dokument är att informera våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners 

om hur vi inom Karlskoga Energi & Miljö AB jobbar för att säkerställa våra leveranser, skydda 

våra medarbetares hälsa samt motverka en smittspridning i samhället.  

 

Företaget har en grupp för hantering av Covid-19 som träffas dagligen. Gruppen rapporterar till 

företagsledningen som träffas flera gånger i veckan. Till grund för vårt arbete och de beslut vi tar 

ligger Folkhälsomyndighetens rekommendationer men eftersom samtliga våra leveranser och 

tjänster är samhällskritiska, går vi i vissa fall lite längre än de officiella rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noggrant och fattar beslut baserade på aktuellt läge.  

Våra verksamheter 

Vi har genomfört en omfattande analys för samtliga våra verksamheter inriktad på uthållighet och 

lägsta bemanning för att kunna upprätthålla våra leveranser. Analysen omfattar även försörjning av 

nödvändiga förnödenheter för att kunna driva verksamheterna. Vi utgår ifrån olika scenarier med 

frånvaro samt relativt långa frånvaroperioder. 

Vår personal 

I analysen har vi även tagit fram riktlinjer för att skydda våra medarbetares hälsa. Generellt kan 

nämnas att vi försöker minimera kontakter med möjlig smittspridning. Detta görs bland annat 

genom att separera delar i våra verksamheter, mötas digitalt samt att uppmana till arbete hemifrån 

där det är möjligt. Allt för att minska kontaktytor.  

Våra kunder 

För att i möjligaste mån hindra smittspridning generellt i samhället har vi vidtagit åtgärder som ska 

minimera antalet människor som vistas i våra anläggningar. Exempelvis tar vi ej emot externa 

besök vid våra produktionsanläggningar, vi har tillfälligt stopp på studiebesök och vi har 

restriktioner vid våra kundbesök. Istället uppmanar vi till digitala möten i dessa kontakter. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att vi klarar att upprätthålla samtliga av våra leveranser. Vi kommer löpande 

bevaka och revidera våra planer så att vi klarar leveranser även ifall händelsen blir utdragen i tid. 

Frågor 

Ni är välkomna att kontakta Peter Jarl, marknadschef: 

peter.jarl@karlskogaenergi.se eller 0586-750210 
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