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Främst med ny energi

Ekonomiskt värde skapas

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL sjätte kapitel. 
Det är Karlstads Energis styrelse som ansvarar för att rapporten tas fram

FramåtHållbara Nära

• Vi har Sveriges nöjdaste
kunder

• Vi har Sveriges mest
engagerade medarbetare

• Vi är ett föregångsbolag
inom alla våra verksamheter

• Vi är ledande inom
hållbarhet

Ekonomi
• Resultat: 82 mnkr
• Omsättning: 1 024

mnkr
• Eget kapital: 117

mnkr
• Långfristiga skulder:

317 mnkr
• Obeskattade reser-

ver: 1 129 mnkr

Personal
• 153 medarbetare
• Samarbetspartners,

underleverantörer
och tjänsteleveran-
törer

Insatsvaror
• 551 GWh flis
• 1,9 GWh bioolja
• 20,5 GWh värme från

Stora Enso
• 38,3 GWh elförbruk-

ning

Infrastruktur
• Två fliseldade kraft- 

värmeverk
• En avfallspanna
• Reservanläggningar
• 35 mil fjärrvärme- 

ledningar
• Bränsleplan

• Sex återvinnings- 
centraler

• Djupdalens avfalls-
anläggning och
deponi

• Två biogasdrivna
sopbilar

• Nio sopbilar som
drivs med HVO-diesel

Socialt/relationer
• Vi ägs av Karlstads-

borna
• Produkt- och tjänste-

utveckling
• Personalutbildning
• Kundutbildning
• Stöd till det regionala

föreningslivet
• Deltagande i sam-

arbete med andra
bolag och bransch-
föreningen

Produkter och tjänster
• 558,6 GWh levererad

förnybar och återvunnen
värme

• 130,5 GWh producerad
förnybar el

• 670 GWh levererad
miljömärkt el

• 16 104 ton insamlat
restavfall

• 4 838 ton insamlat
matavfall

• 19 147 ton insamlat
grovavfall

Biprodukter
• 3 401 ton träaska som

återförs till skogen
• 6 928 ton slagg för återvin-

ning

Utsläpp och avfall
• CO2 biogen koldioxid
• CO2 fossil koldioxid
• NOx
• Flygaska
• Utsläpp från bränsle- 

transporter

• Betalning till leve-
rantörer för varor
och tjänster: 735
mnkr

• Löner och förmåner
till anställda: 72
mnkr

• Skatter till offentliga
sektorn: 11 mnkr

• Gåvor och sponsra-
de regionala aktivi-
teter

Hållbara  
erbjudanden
• Uppvärmning med

låg miljöpåverkan
• 100 procent miljö-

märkt levererad el
till konkurrenskraf-
tigt pris

• Omhändertagande
av avfall för mate-
rial- och energiåter-
vinning samt deponi

Hållbar verksamhet
• Tar vara på resurser

som annars skulle
gå förlorade

• Producerar förnybar

el samt förnybar och 
återvunnen värme

• Bidrar till att utsläp-
pen av koldioxid
sänks med ungefär
200 000 ton årligen

Ansvarsfull partner
• En säker och hälso-

sam arbetsmiljö för
Karlstads Energis
medarbetare och
leverantörer

• Möjligheter till kom-
petens- och karriär-
utveckling

• Långsiktiga avtal
och relationer med
leverantörer

• Skapar regionala ar-
betstillfällen genom
den egna verksam-
heten och regionala
inköp

• Stöttar det lokala
föreningslivet

• Praktikplatser till
elever och studenter

• Attrahera framti-
dens arbetskraft

Ny energi som förbättrar
Varje dag

Vision
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Nu ska vi bli Främst med ny energi

På Karlstads Energi har vi redan kommit en bra bit 
på vägen på vår förändringsresa mot framtidens 
energibolag. Genom en omfattande process med 
engagemang från medarbetare och styrelse har vi 
under 2019 antagit en ny vision - Främst med ny 
energi. Vi ska vara ett föregångsbolag inom alla 
våra verksamheter, ha Sveriges nöjdaste kunder 
och mest engagerade medarbetare och vi ska vara 
ledande inom hållbarhet. 

Redan idag går hållbarhet som en röd tråd genom 
hela Karlstads Energis verksamhet. Hållbarhet sitter 
i ryggraden hos våra medarbetare och genomsyrar 
allt vi gör. I en tid när klimatförändringarna gör sig 
allt tydligare påminda och hållbarhetsfrågor hamnar 
ännu mer i fokus är det tydligt att bolaget kan och 
bör ta en ännu större roll i samhället. Det förväntar 
sig både ägare, medarbetare och kunder.

För att möta kundernas förväntningar behöver vi 
effektivisera verksamheten och säkerställa att vi har 
rätt kompetenser. Vi måste också erbjuda de tjäns-
ter och produkter som efterfrågas idag och framfö-
rallt i framtiden. 

Under året har vi även tagit ytterligare steg för att 
fasa ut den sista fossila olja som används för start- 
och stödbränsle i våra pannor. Under 2020 fasar vi 
ut den sista fossila oljan ur start- och stödeldningen 
av vår avfallspanna och inom några år ska våra bio-
bränslepannor också vara helt fossilfria. 

Genom tjänsten FNI Villa, fastighetsnära insamling 
av plast- och pappersförpackningar som introduce-
rades till villahushållen i Karlstads kommun under 
2019, kommer vi både att öka materialåtervin-
ningen samt minska andelen plast i restavfallet som 
energiåtervinns i vår avfallspanna. 

En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är ett 
ökat fokus på arbetsmiljö. Under 2019 har vi arbetat 
systematiskt med att få en struktur på plats för att 
kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för alla medarbe-
tare och inte minst för att höja säkerheten i de mil-
jöer där vi möter våra kunder. Under 2020 kommer 
Karlstads Energi att certifieras enligt ISO 45001.

De kundundersökningar som vi genomför varje år 
visar glädjande att vi är ett av landets mest omtyck-
ta energibolag. De visar också att våra kunder har 
stora förväntningar på sitt energibolag. Det ställer 
höga krav på att vi levererar i sanningens ögonblick, 
i mötet med våra kunder.

Jag ser fram emot ett nytt spännande hållbarhetsår 
2020 där vi kommer lansera ett antal nya produkter 
som våra kunder länge har efterfrågat.

Erik Kornfeld, vd

Dessa rader skrivs i ett Karlstad som är ordentligt vårvarmt redan i  
februari. Och det efter en grön decembermånad och en januari helt utan 
vinterdygn. Visst kan man tycka att det är härligt att vårsolen redan vär-
mer men för oss i energibranschen är det varmare klimatet en utmaning 
som ställer krav på snabb omställning.

4 Vd har ordet 55
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Våra hållbarhetsfrågor

Kunden är vår viktigaste intressent. Genom år-
liga kundundersökningar inom el och fjärrvärme 
vet vi att våra kunder rankar oss som ett av 
Sveriges mest omtyckta energibolag. 2018 hade 
vi till och med Sveriges mest nöjda elkunder 
enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 2019 ökade 
kundnöjdheten än mer enligt SKI:s undersök-
ning. Undersökningen visade att kunderna vill att 
vi ytterligare ska öka vårt samhällsengagemang 
och kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete.

Eftersom vi är ett kommunalt bolag ägs vi av alla 
Karlstadsbor. Vårt ägarbolag Karlstads Stadshus 
AB har bland annat beslutat om ägardirektiv och 
resultatkrav som ligger till grund för hur verksam-
heten ska drivas. 

En annan mycket viktig intressentgrupp är våra 
medarbetare. Även om Karlstads Energi redan 
idag är ett väl fungerande och lönsamt bolag 
behöver vi förändra oss så att vi även i framtiden 
är valet för vår personal och våra kunder. Under 
hösten 2018 startade vi vår förändringsresa som 
går under namnet ”Ny Energi 2025”.

Mänskliga rättigheter 
Självklart är mänskliga rättigheter en viktig fråga 
för oss på Karlstads Energi. Vi har bedömt att 
mänskliga rättigheter efterlevs av våra leveran-
törer. Detta eftersom våra leverantörer i första 
hand är verksamma i vår egen region och vi kan 
följa deras verksamhet på nära håll.  Vi har inte 
heller noterat något fall av brott mot de mänsk-
liga rättigheterna under 2019.

När vi gör större upphandlingar som annonseras 
internationellt måste alla anbudslämnare lämna 
en försäkran att de respekterar mänskliga rät-
tigheter. 

Vi gör bedömningen att vi kan fokusera på andra 
förbättringsområden.

I dialog med våra intressenter har vi identifierat ett flertal hållbarhetsfrå-
gor som vi ska jobba med framöver. 

Intressenter Frekvens

Dialog med våra 
intressenter

Vad tycker egentligen våra intressenter om oss? 
Det tar vi reda på genom att ha en kontinuerlig 
dialog i alla forum där vi träffar våra intressenter.

Aktiviteter 

Kunder Webbplats
Kundservice
Kundbesök
Kundkontakter
Kundmöten el
Kundmöten fjärrvärme
Nyhetsbrev via e-post
SKI-undersökning
Prisdialog fjärrvärme
Kundsynpunkter
Sociala medier

Löpande
Löpande
Löpande
Dagligen
3-6 gånger/år
3-6 gånger/år
Vid behov
En gång om året
Årligen
Löpande
Löpande

Medarbetare 
och fack

Intranät
Arbetsplatsträffar
Personalinformation
Facklig representation 
i styrelsen
Samverkansmöten
Utbildningar

Löpande
Löpande
Löpande
1 gång/månad

8 gånger/år
Efter behov

Ägare Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma

1 gång/månad
Löpande
1 gång/år

Karlstadsborna Öppet hus
Sponsring av  
ungdomslag
Studiebesök

1 gång vartannat år
Löpande

Löpande

Leverantörer och
entreprenörer

Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Myndigheter Dialog i olika frågor Löpande

Universitet Samarbete kring 
utbildning
Examensjobb

Löpande 

Löpande

Bransch Nätverksträffar med
branschföreningar

Löpande

Betydelse för Karlstads Energi
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Viktigt Mycket
viktigt

RAPPORTERA 

RAPPORTERA 

FOKUSERA OCH RAPPORTERA 

BEVAKA OCH INFORMERA 

• Kundnöjdhet
• Prisvärda produkter
• Jämställdhet- och mångfald
• Arbete mot korruption

• En säker arbetsmiljö 
• Minskad klimatpåverkan
• Hög tillgänglighet
• Produkt- och tjänsteutveckling

• Resursanvändning
• Kompetensförsörjning
• God ekonomi
• Transporter

• Mänskliga rättigheter
• Biologisk mångfald

Mycket
viktigt

6 Våra hållbarhetsfrågor 7

Under 2018 genomförde bolaget en väsentlighets-
analys och prioriterade vilka hållbarhetsfrågor vi ska 
arbeta extra med under kommande år. De områden 
vi framför allt ska fokusera på är minskad klimatpå-
verkan, en säker arbetsmiljö, hög tillgänglighet samt 
produkt- och tjänsteutveckling. 

En säker arbetsmiljö
På Karlstads Energi har säkerheten alltid högsta 
prioritet. Det är därför mycket viktigt att vi har väl 
fungerande och inarbetade rutiner som minimerar 
risken för olyckor.

För att ytterligare förbättra vårt arbete för en säker 
arbetsmiljö beslöt vår ledningsgrupp under 2019 att 
vi ska certifiera oss enligt ISO 45 0001 under 2020.

Minskad klimatpåverkan
Vi på Karlstads Energi har länge arbetat med att 

minska vår klimatpåverkan. Genom vårt miljöled-
ningssystem bedrivs detta arbete systematiskt och vi 
kommer intensifiera arbetet ytterligare under 2020. 

Hög tillgänglighet
Som fjärrvärmeleverantör är vi en del av infrastruk-
turen i Karlstad. Att vi alltid kan leverera fjärrvärme 
är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor av flera 
anledningar. Fjärrvärmen är i många delar en sam-
hällskritisk verksamhet. Dessutom är hög tillgänglig-
het en förutsättning för en hållbar kundnöjdhet.

Produkt- och tjänsteutveckling
Vi gör bedömningen att om vi ska fortsätta att vara 
relevanta på energimarknaden måste vi utveckla nya 
produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. En 
del i detta arbete är att vi under 2019 anställde en 
produkt- och tjänsteutvecklare. 2020 planerar vi att 
lansera flera nya produkter.
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30 procent av villahushållen i Karlstad ska ha ett abonnemang för källsortering av papper och plast 2022

Bolaget ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material

Hushållavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska med 20 procent till 2020

Egna fordon ska drivas med fossilfria bränslen år 2021

Bolaget ska separat samla in minst 70 procent av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas

En plan för att ersätta den fossila oljan i start- och stödeldningen genom investeringar 2020.

Arbetet med att ta fram ett solcellserbjudande till våra kunder intensifierades. Solcellsproducerad el som vi köper av 
våra kunder ökade från 1 GWh till 1,7 GWh.

Karlstads Energi medverkade i ett projekt där matavfallspåsar ersätter plastpåsar i fruktdiskarna hos några 
matbutiker i Karlstad.

Genomgång av hur våra poolbilar används. Beslut att nya bilar med fossilfria drivmedel kommer att köpas in 2020.

Ett nytt FNI Villa-abonnemang där vi hämtar papper- och plastförpackningar hos våra villakunder lanserades.

Nytt samarbete med aktör som arbetar med återvunnen elektronik. Vi söker även fler aktörer som har en affärs-
idé hur en större del av det grovavfall vi samlar in på våra återvinningscentraler kan återanvändas.

FNI Villa-abonnemanget lanseras. Medverkan i plastprojekt för att minska mängden plast i samhället.

Miljömål 2019 Status Åtgärd 2019

Bolaget ska fasa ut användning av fossil olja till fjärrvärmeleverans till 2030

Solcellsproducerad el ska öka med fem procent till 2022

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela 
verksamheten. Bolaget strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling 
i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra arbetet till 
en naturlig del i den dagliga verksamheten. Med vårt ledningssystem är vi 
medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och 
förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Vi ska öppet kom-
municera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Miljö

Nya miljömål

Ny vision med fokus på hållbarhet

Nytt FNI Villa-abonnemang

Hållbarhet i fokus

Efter att miljöpåverkan är kartlagt och miljöaspek-
terna är prioriterade arbetar vi systematiskt med att 
minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Detta gör 
vi genom att bland annat sätta mål, utbilda perso-
nal, förbättra processer med mera.

En av de största miljöaspekterna har varit använ-
dandet av fossil olja i vår värmeproduktion. Tack 
vare investeringen i vårt fliseldade kraftvärmeverk 
Heden 3 har vi kunnat ersätta den allra största de-
len av den fossila oljan och nu återstår endast fossil 
olja för start- och stödeldning. Under 2020 kommer 
vi anpassa vår avfallspanna så att vi kan använda 
bioolja till start- och stödeldning. Inom några år 
planerar vi att genomföra samma åtgärd på våra 
fliseldade kraftvärmeverk Heden 2 och Heden 3.
 
En annan del i vårt miljöarbete är att vi dygnet runt 
övervakar rökgaserna från våra pannor så att inte 

de värden vi har i våra miljötillstånd riskerar att 
överskridas. Vi övervakar vår omgivningspåverkan 
på vatten genom att göra provtagningar av grund-
vatten och ytvatten. 

En störning i våra anläggningar skulle kunna leda till 
för höga emissioner av skadliga ämnen till luft och 
vatten. Vi arbetar därför preventivt, exempelvis med 
riskbedömningar och förebyggande underhåll, så att 
våra anläggningar är i gott skick och att vi snabbt 
kan avhjälpa en eventuell störning. 

Vi har upprättade handlingsplaner om incidenter 
som till exempel brand, läckage av kemikalier eller 
en större läcka på fjärrvärmenätet skulle inträffa. 
För att ytterligare förbättra vår hantering av risker, 
tillbud och olyckor har vi under år 2019 börjat ut-
bilda vår personal i grundorsaksanalys.

Som en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna 
kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identi-
fierat ett antal miljöaspekter som sedan har rangordnats efter 
hur stor miljöpåverkan de har.

Miljöpåverkan och risker

8 Ekologisk hållbarhet 9
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Globala målen
Hållbar energi för alla är vår kärnverksamhet. Vår nya vision är ”Främst 
med ny energi”. Det vill vi uppnå genom att leverera förnybar och återvun-
nen energi till våra kunder samt erbjuda nya produkter och tjänster, både 
det som efterfrågas idag och i framtiden.

Hållbar konsumtion och produktion
Vi planerar att fasa ut all olja för värmeproduktion till 
2030. Med vår förnybara och återvunna energi hjälper vi 
våra privatkunder till en hållbar konsumtion och våra före-
tagskunder till en hållbar produktion.

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatbokslut har visat att Karlstads Energi bidrar till att 
minska utsläppen av koldioxid med ungefär 200 000 ton 
varje år, främst tack vare vår förnybara elproduktion och 
vår förnybara och återvunna fjärrvärme.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Många av våra kunder är företag som använder fjärrvär-
me i sin produktion och är därmed med och bidrar till att 
mer förnybar el produceras.

Hållbara städer och samhällen
Den moderna staden och det moderna samhället behöver 
energi. Därför är det av största vikt att energin framställs 
på ett hållbart sätt. På Karlstads Energi tar vi tillvara på 
resurser som annars skulle gå till spillo och bidrar där-
med till ett hållbart Karlstad.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet för alla
Ekosystem och biologisk mångfald

Störst möjlighet att påverka

Stor möjlighet att påverka

Möjlighet att påverka

Genomförande och globalt partnerskap
God utbildning för alla
Hälsa och välbefinnande

Liten möjlighet att påverka

Ingen fattigdom 
Ingen hunger
Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen
Hav och marina resurser

Miljösiffror
Bränsle fjärrvärme- 
produktion

Fördelning 
Ursprungsmärkt el

Trädbränslen 72,9 %
Avfall 23,4 %
Bioolja 0,3 %
Fossil olja 0,3 % 
Stora prima bio 2,0 %
Stora spillvärme 1,0 %
Stora prima fossil 0,1 %

Vatten 97 %
Vind 3 %

Elproduktion

Förnybar 99,5 %
Fossil olja 0,5 %

Fossiloljebaserad    2016  2017  2018  2019  Mål 
produktion  

Inklusive start- och stödolja -  -  -  0,8*  0,5 %
*Ny beräkning från 2019.

Tillgänglighet  2016  2017  2018  2019  Budgetmål

Heden 1   96,4  98,8  95,0  90,7  96 %

Heden 2   96,3  99,7  99,7  96,7  98 %

Heden 3   98,0  95,7  96,0  98,3  98 %

Fjärrvärmenät   99,84  99,99  99,99  99,99  99,94 %

Restprodukter  
Bottensand    3 802 ton  Träaska   3 401 ton

Rökgasreningsrest   1 416 ton  Slagg    6 928 ton

Bottensanden använder vi som konstruktionsmaterial. Träaskan återförs till skogen enligt Skogsstyrel-
sens rekommendationer. Slaggen behandlas och metaller sorteras ut. Resten av slaggen används som 
konstruktionsmaterial på Djupdalen. Rökgasreningsresten används i ett kalkbrott på ön Langöya i Norge.
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153,14 årsarbetare
34,27 kvinnor
118,87 män

Föräldraledighet
6,20 föräldrapenningdagar/anställd
4,10 föräldrapenningdagar/anställd kvinna 
6,75 föräldrapenningdagar/anställd man

2,50 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd
4,09 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd kvinna
2,08 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd man

Sjukfrånvaro
8,25 sjukdagar/anställd 
11,65 sjukdagar/anställd kvinna 
7,28 sjukdagar/anställd man

Avvikelser (olyckstillbud)
År     Rapporterade  Antal avvikelser som
     avvikelser  lett till sjukskrivning 

2015     3   0
2016     11   1
2017     4   0
2018    10   2
2019     9   6

Arbetsmiljön i fokus

Antal anställda

En av våra viktigaste hållbarhetsfrågor är en säker arbetsmiljö för vår 
personal. Därför beslutade ledningsgruppen under hösten 2019 att vi ska 
införa ett ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018.

Införandet av det nya ledningssystemet beräknas ta ett år 
och en certifiering är planerad till november 2020. Avsik-
ten med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är 
för att ytterligare betona att hälsa och säkerhet ska alltid 
vara högsta prioritet på Karlstads Energi. 

Under 2018 tillsattes en resurs för bolagsövergripande 
planering och utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbe-
te. Syftet är att dels att höja säkerhetskulturen generellt, 
dels mer specifikt att vi ska implementera gemensamma 
rutiner i alla delar av våra verksamheter avseende 

riskanalyser, skyddsronder och proaktiva skyddsåtgärder, 
alltid med fokus på ständiga förbättringar. Vår målsätt-
ning är alltid att vi ska ha noll incidenter som leder till 
sjukskrivning. Under 2019 noterade vi sex incidenter som 
ledde till sjukskrivning så vi har fortfarande en hel del 
arbete kvar att göra inom detta område.

För att sätt ett mål på vårt arbetsmiljöarbete, och för att 
kunna jämföra oss med andra arbetsplatser, kommer vi 
att börja mäta antal olyckor per 1 000 000 arbetade tim-
mar, ett så kallat TRIF-mått. 

Ny Energi 2025
Under 2019 fortsatte vi vår förändringsresa som vi kall-
lar Ny Energi 2025. Tillsammans med vår personal har 
vi tagit fram en förändringsplattform med ett önskat 
läge - en målbild där vi alltid ser vi till kundens behov, 
vi har ett gott ledarskap, vi värdesätter vårt medarbe-
tarskap, vi arbetar som ett bolag och vi är en lärande 
organisation.

För att uppnå dessa mål kommer vi att fokusera på tre 
områden: målstyrning, processkartläggning och kom-
munikation.

Målstyrning
I vårt strategiarbete sätter vi upp mål för bolaget, mål 
som när vi når dem ska ta oss närmare visionen. Våra 
bolagsmål bryts ned på avdelnings-, enhets- och individ-
nivå och följs upp regelbundet.

Varje medarbetare ska känna till sina egna, såväl som 
bolagets, mål och vad medarbetaren ska göra i sitt 
dagliga arbete för att vara med och bidra till att målen 
uppnås. På så sätt är vi övertygade om att vi får mer 
engagerade medarbetare vilket är en förutsättning för 
att vi ska nå vår vision.

Processkartläggning
En viktig del i vårt förbättringsarbete är de processkart-
läggningarna vi arbetade med under 2019 och ska arbe-
ta med under de kommande åren. Genom att kartlägga 
våra processer får vi en bra bild av hur vi arbetar idag 
och vilka förbättringar vi kan vidta för att vässa oss inför 
framtiden. Processkartläggningarna synliggör också vad 
som skapar kundvärde och vad som inte gör det. 

Våra tvärfunktionella processer gör det dessutom möj-
ligt att arbeta mer effektivt som ett bolag, vilket ger oss 
mer engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

Kommunikation
En grundsten i ett förändringsarbete är en väl fung-
erande kommunikation. Det är viktigt att våra ledare 
kontinuerligt kommunicerar kring bolagets mål och hur 
vi påverkas av vår omvärld. Men det är också viktigt 
att medarbetarna är aktiva och deltar i diskussionen 
genom att exempelvis ställa frågor, förmedla intryck från 
kundkontakter samt lämnar förbättringsförslag. För att 
vi ska vara en lärande organisation som förbättrar oss 
varje dag behöver vår kommunikation vara transparent 
och en öppen dialog är nödvändig.

14 Social hållbarhet 15
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Rekordnöjda 
kunder

Ka
rls

ta
ds Energi

Klim
atkompenserar

De senaste årens kundundersökningar har visat på att vi 
är ett av Sveriges mest omtyckta energibolag. I Svenskt 
Kvalitetsindex branschundersökning 2019 noterade vi 
våra högsta siffror någonsin. 

Våra fjärrvärmekunder är de näst mest nöjda i Sverige. 
Fjärrvärmekunderna uppskattar främst vår miljöprofil, vår 
höga service samt vår driftsäkerhet.

Inom elhandel ökar nöjdheten ännu mer bland våra kun-
der. Även här anses vi ha en tydlig miljöprofil.

En förklaring till att vi ökat kundnöjdheten två år i rad 
inom både fjärrvärme och elhandel är att vi har stärkt 
vårt samhällsengagemang ytterligare. Våra kunder vill att 
vi ska vara en god kraft för Karlstad. Nedan ser du några 
av de insatser vi gjorde under 2019.

Energiruset
I november arrangerade vi den andra upplagan av Ener-
giruset, vårt familjelopp i Mariebergsskogen i centrala i 
Karlstad. Tillställningen blev återigen mycket lyckad och 
mer än 500 personer var med och spred värme och ljus i 
vintermörkret.

Nytt för i år var att alla som gick i mål var med och bidrog 
med 20 kronor till barn- och ungdomsmedicin på Cen-
tralsjukhuset i Karlstad vilket resulterade i en gåva på 
21 320 kronor. En gåva som förgyller tillvaron och tiden 
i vården med något extra som är av stor betydelse för de 
sjuka barnen och ungdomarna.

Det är redan klart att vi kommer att arrangera en tredje 
upplaga av Energiruset i november 2020.

Klimatkompenserad Putte i Parken
Karlstads Energi har under många år varit en samarbets-
partner till Putte i Parken, musikfestivalen i Karlstad som 
årligen lockar tiotusentals besökare.

Under 2019 valde vi att klimatkompensera festivalen 
vilket innebär att vi säkerställde att det planterades så 
många träd som behövs för att ta upp den koldioxid som 
festivalen orsakade. 

Stöd till kultur- och föreningslivet
Karlstads Energi ingår varje år samarbetsavtal med ett 
tiotal idrotts- och kulturföreningar i regionen. Genom våra 
samarbeten vill vi göra idrotten och kulturen mer tillgäng-
lig för värmlänningarna.

Team Rynkeby
Vi var även en samarbetspartner till Team Rynkeby Värm-
land. Team Rynkeby är en del i ett europeiskt välgören-
hetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med 
cancer och deras familjer.

2019 ökade vi vårt samhällsengagemang ytterligare. 
Resultatet? 
Mer nöjda kunder än någonsin tidigare.

FramåtHållbara Nära
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Varmt väder var den främsta anledningen att vi inte nådde vårt budgete-
rade resultat för 2019. 
För att kunna möta ett varmare klimat och en energimarknad som för-
ändras snabbare än någonsin antog vi under året en ny vision.

Främst med ny energi 
– vår nya vision

2018 inledde vi vår förändringsresa, Ny Energi 
2025, för att utveckla bolaget så att vi även i fram-
tiden är en relevant aktör på energimarknaden. Vi 
konstaterade då att läget är bra men att vi behöver 
förändra oss för att möta kundernas ändrade efter-
frågan och de förändringar i vår omvärld som sker 
allt snabbare.

Under 2019 arbetade bolaget med att ta fram en 
ny vision eftersom vi ansåg att vår gamla inte var 
framåtblickande nog. Medarbetare från alla våra 
avdelningar ingick i den arbetsgrupp som arbetade 
fram underlaget för en ny vision. Till slut landade vi i 
visionen ”Främst med ny energi”.
 

Visionen innebär att vi vill vara ett föregångsbolag 
inom alla våra verksamheter, ha Sveriges nöjdaste 
kunder, vara ledande inom hållbarhet och ha Sveri-
ges mest engagerade medarbetare.
Vårt varumärke har vi laddat med värdeorden ”håll-
bara, nära och framåt”.

Utmaning med varmare klimat
Ett varmare klimat är en utmaning för oss som 
energileverantör, främst för vår värmeverksamhet. 
Hur kan vi säkra en bra lönsamhet när kunderna 
minskar sin energiförbrukning, dels på grund av 
energibesparande åtgärder och dels på grund av ett 
varmare klimat?

En del är att vi har börjat se över vår effektprissätt-
ning på fjärrvärmen. I dag är det vi som bolag som 
tar hela väderrisken, en vinter med temperaturer 
över det normala slår direkt mot vårt resultat. Under 
2019 började vi undersöka hur vi kan förändra vår 
prissättning så att effektintäkten blir mer stabil. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och 
diskuteras med företrädare för våra kunder i Prisdia-
logen.

Nya produkter och tjänster
Ett annat utvecklingsområde vi arbetar intensivt 
med är nya produkter och tjänster. Under 2019 an-
ställde vi en ny produkt- och tjänsteutvecklare som 
kommer att ansvara för att bredda vårt produktut-
bud så att vi som bolag har fler ben att stå på.

Kyla och solceller är två produkter vi i dagsläget 
saknar men som vi som vi har arbetat med under 
2019. Vi för diskussioner med ett antal kunder om 
installation av såväl kyla som solceller och vi räknar 
med att kunna erbjuda produkterna kyla och solcel-
ler till fler kunder under 2020. 

Bolagets förnybara elproduktion ska öka med 10 procent

Bolaget ska vara kommunens kompetenscentrum för solenergi

Bolaget ska utveckla och senast 2020 kommersiellt erbjuda produkten kyla

Större andel uppvärmning med fjärrvärme i Karlstad

Bolaget ska ha en bibehållen marknadsandel elkunder i kommunen, och en ökad marknadsandel  
i Värmland

Resultat 2019: Vi har Sveriges näst nöjdaste fjärrvärmekunder och tredje mest nöjda 
elhandelskunder

Resultat 2019: Den uppskatttade årsvolymen hos våra elkunder ökade till över 700 GWh men det varma 
vädret gjorde att vår elförsäljning minskade med tre GWh jämfört med 2018

Åtgärder 2019: En ny vision och en ny marknadsstrategi togs fram

Resultat 2019: 33 nya kundanläggningar med en uppskattad årsvolym på 3,6 GWh anslöts under året
Åtgärder 2019: En ny vision och en ny marknadsstrategi togs fram

Åtgärder 2019: Utredning om ny avfallspanna med turbin genomförd. Utredning om uppförande av solcellspark 
inleddes.

Åtgärder 2019: Arbete med framtagande av ny solcellsprodukt. Diskussion med tänkbara partners om 
uppförande av solcellspark

Åtgärder 2019: Diskussioner med flera potentiella kunder om pilotprojekt för kyla

Bolagsmål 2019 Status Åtgärder och resultat 2019

Bolagets kunder ska vara bland de tre nöjdaste i landet

Bolaget ska öka försäljningen av el med minst 20 GWh per år
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Arbete mot 
korruption

Inför arbetet med vår interna kontrollplan gör vi 
varje år en risk- och väsentlighetsanalys där vi 
graderar olika incidenter genom att uppskatta 
hur allvarliga konsekvenserna blir och hur höga 
riskerna är om incidenterna skulle inträffa. Resul-
tatet av risk- och väsentlighetsanalys utgör sedan 
ett underlag när vi ska prioritera vilka områden 
som tas upp i den interna kontrollplanen.

I kontrollplanen för 2019, som är en utgångspunkt 
för vår interna controller som granskar vår verk-
samhet, fokuserade vi bland annat på kontroller 
av i hur stor omfattning inköp sker mot avtal. Vi 
granskade också arbetet med rättning av fakturor.

Granskningen av i hur stor omfattning inköp 
sker mot avtal visade på ett mycket bra resultat. 
Granskningen av arbetet med rättning av fakturor 
visade att antal rättade fakturor visserligen ökade 
med anledning av införandet av ett nytt affärssys-
tem men några brister konstaterades inte.

Öppenhet och transparens är en 
självklarhet för oss som kommu-
nalt bolag. Vi har nolltolerans mot 
mutor och korruption vilket vi kon-
tinuerligt informerar och diskuterar 
kring på våra återkommande ar-
betsplatsträffar. 

Ekonomiska 
risker 
Låga priser på el och elcertifikat
Åtgärder: Översyn genomförd av hur vi prissäkrar den 
el vi producerar.

Teknikutveckling på konkurrerande  
alternativ 
Åtgärder: Ständigt pågående förbättringsarbete och 
en kontinuerlig kostnadsöversyn i värmeverksamhe-
ten. Produkt- och tjänsteutveckling.

Konkurrens om råvaran ger högre  
råvarupriser
Åtgärder: Översyn av vår inköpsprocess.

Effekten av politiska beslut på Sverige- 
och EU-nivå som påverkar affärs- 
modellen   
Åtgärder: Genom vår branschförening Energiföreta-
gen Sverige håller vi oss uppdaterade av de politiska 
beslut som berör oss och som fattas på europeisk 
och nationell nivå.

Negativa effekter av klimatförändringar
Åtgärder: Översyn av vår effektprissättning genom-
förd under 2019 för beslut 2020. Utveckling av nya 
produkter och tjänster.

Hotbilder- som sabotage & dataintrång
Åtgärder: Nyinrättad tjänst som säkerhetschef som 
dagligen arbetar med säkerhetsfrågor

Minskad värmeförsäljning
Åtgärder: Utveckling av nya produkter och tjänster 
som ökar våra intäkter.

Konkurrenternas försprång vad gäller att 
erbjuda produkter som solceller, värme-
pumpar med mera
Åtgärder: Produkt- och tjänsteutvecklare anställdes 
2019. Flera nya produkter planeras att lanseras 
2020.

Effekterna av utvecklat producentansvar 
på FNI
Åtgärder: Vi jobbar nära producenterna så att det 
framtida insamlingssystemet anpassas till de förut-
sättningar vi har i Karlstad.
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