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Främst med ny energi

Ekonomiskt värde skapas

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kapitel 10§.  
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

• Rörelseresultat: 43 
mnkr

• Omsättning: 797 
mnkr

• Eget kapital: 187 
mnkr

• Obeskattade reser-
ver: 1 065 mnkr

• Långfristiga skulder: 
284 mnkr

Personal
• 155 medarbetare
• Samarbetspartners, 

underleverantörer 
och tjänste- 
leverantörer

Insatsvaror
• 392,6 GWh flis
• 1,2 GWh bioolja
• 31,9 GWh värme från 

Stora Enso
• 33,0 GWh elförbruk-

ning
• 160,3 GWh utsorte-

rat restavfall

Infrastruktur
• Två fliseldade kraft-

värmeverk

• En avfallspanna
• Reservanläggningar
• 35 mil fjärrvärmeled-

ningar
• Bränsleplan
• Sex återvinningscen-

traler
• Djupdalens avfallsan-

läggning och deponi
• Två biogasdrivna 

sopbilar
• Sju sopbilar som 

drivs med HVO-
diesel. Fem av dessa 
har elektriska aggre-
gat

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

• 500 GWh levererad förny-
bar och återvunnen värme

• 71,3 GWh producerad 
förnybar el

• 684 GWh levererad miljö-
märkt el

• 15 745 ton insamlat rest-
avfall

• 4 686 ton insamlat mat-
avfall

• 22 183 ton insamlat grov-
avfall

Biprodukter
• 3 356 ton träaska som 

återförs till skogen
• 7 094 ton slagg för återvin-

ning

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

sporter

• Betalning till leveran-
törer för varor och 
tjänster: 542 mnkr

• Löner och förmåner 
till anställda: 78 
mnkr

• Inbetalda skatter: 16 
mnkr

• Gåvor och sponsrade 
regionala aktiviteter

Hållbara erbjudanden
• Uppvärmning med 

låg miljöpåverkan
• 100 procent miljö-

märkt levererad el till 
konkurrenskraftigt 
pris

• Omhändertagande 
av avfall för material-
och energiåtervinning 
samt deponi

• Nyckelfärdiga solcell-
spaket

• Energikartläggningar

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 karriärut-
veckling

• Långsiktiga avtal och 
relationer med leve-
rantörer

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

• Stöttar det lokala 
föreningslivet

• Praktikplatser till 
elever och studenter

• Attrahera framtidens 
arbetskraft

Ny energi som förbättrar
Varje dag

Vision Produkter och tjänsterEkonomi
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En utmaning vi gärna antar

Det var temat i en reklamkampanj för Karlstads Energi 
under 2020, där vi lyfte fram våra medarbetare. Att sälja 
produkter och tjänster som de flesta tar för givet och som 
man oftast inte lägger märke till så länge de fungerar, kan 
egentligen kännas ganska otacksamt. Att det dessutom 
är självklart för kunderna att leveranserna ska fungera 
helt sömlöst, utan avbrott eller störningar, med högsta 
kvalitet och av personal med kundfokus gör inte utma-
ningen mindre. Men vi tar oss an uppgiften med tillförsikt. 
Under 2020 har vi åter fått kvitto på att vi är på rätt väg 
genom nya topplaceringar i SKIs kundundersökning, 
där vi precis som 2018 har Sveriges nöjdaste kunder i 
kategorin elhandel privat. Dessutom har vi Sveriges näst 
nöjdaste fjärrvärmekunder, både bland privat- och före-
tagskunderna.

I skrivande stund, februari 2021, med högtryck och 
bitande kyla utanför fönstret på hemmakontoret är det 
svårt att inte slås av kontrasterna mot det mildväder som 
präglade mycket av 2020. Den uteblivna vintern förra året 
gjorde djupa avtryck i vårt resultat och har mycket tydligt 
påvisat behovet av att utveckla bolaget. Vi har därför 
ytterligare höjt tempot i att ställa om och modernisera 
Karlstads Energi, så att vi också i framtiden ska vara ett 
starkt bolag och för att bli Främst med ny energi, som vår 
vision lyder.

Coronapandemin påverkar förstås även vår verksamhet. 
Från mars i fjol arbetar vi med att uppdatera riskanalyser 
och att upprätta kontinuitetsplaner. Liksom i samhället 
i övrigt har ett antal åtgärder vidtagits för att minimera 
smittspridning, öka säkerheten för våra kunder och, inte 
minst, att kunna fortsätta leverera vår samhällsviktiga 
verksamhet. Bland annat har vi glesat ut besöken på våra 
återvinningscentraler och gått över till digitala kundmö-
ten. När många branscher möter ett tufft ekonomiskt läge 
har vi ökat resurserna för kredithantering för kunder som 
hamnat i en besvärlig situation. Att bolaget har drabbats 
relativt lindrigt av covid-19 under året ser vi som ett bevis 
för att våra medarbetare har följt råd och rekommendatio-
ner på ett bra sätt - både i arbetet och i privatlivet. 

Visst har pandemin inneburit många utmaningar, men 
den har också släppt loss en kraft att utveckla bolaget 

och att tänka nytt. När vi summerar 2020 kan vi konstate-
ra att vi inte ”bara” har lyckats utföra våra uppdrag enligt 
plan, vi har också med gemensamma krafter ökat takten i 
vår förändringsresa.

Under det gångna året har vi konverterat en del av vår 
avfallspanna Heden 1 från fossilt till biobaserat start- 
och stödbränsle. Beslut har också fattats om att göra 
investeringar för att livstidsförlänga Heden 1. Den är en 
viktig hållbarhetsfaktor för hela Värmland genom att den 
energiåtervinner avfall från stora delar av regionen. Det 
kommer också att ge en trygg och hållbar baslast för Karl-
stads värmeproduktion under lång tid framöver.

Karlstads Energi har också under 2020 lanserat ett antal 
nya produkter och tjänster som syftar till att hjälpa våra 
kunder till en mer hållbar vardag. Bolagets försäljning av 
solceller bidrar till att öka förnybar elproduktion lokalt och 
genom att köpa in överskottsproduktion ökar vi andelen 
sol i elmixen. Genom att erbjuda energikartläggningar kan 
vi hjälpa våra el- och fjärrvärmekunder att optimera sin 
energianvändning. Med tjänsten FNI Villa, alltså fastig-
hetsnära insamling av pappers- och plastförpackningar, 
kan villahushållen i Karlstad minska andelen plast som 
går till förbränning och öka utsortering av matavfall till 
biogasproduktion. Genom större fokus på hållbar affärsut-
veckling räknar vi med att kunna erbjuda fler nya produk-
ter och tjänster under 2021.

Under 2020 har Karlstads Energi också tagit steg för 
att stärka befintliga produkter och tjänster för att kunna 
bidra till att uppnå klimatmålen och omställningen mot 
ett fossilfritt samhälle. Bland annat handlar det om att 
utreda möjligheten till vätgasproduktion i anslutning till 
kraftvärmeanläggningar och installationen av en demo-
anläggning för förgasning på vår produktionsanläggning, 
som i förlängningen skulle kunna resultera i produktion av 
bland annat förnybara 
drivmedel.

Så även i framtiden 
kommer vi vara med 
våra kunder - dygnet 
runt. Erik Kornfeld, vd

De flesta tänker inte på oss, men vi finns med dig dygnet runt. 

54 Vd har ordet 5
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Våra hållbarhetsfrågor

Kunden är fortsatt vår viktigaste intressent. Därför 
genomfördes även under 2020 en undersökning 
bland våra fjärrvärme- och elkunder. Resultat var lika 
glädjande som tidigare i år – vi är fortsatt ett av Sveri-
ges mest omtyckta energibolag. Bland våra elkunder 
på privatsidan ligger vi till och med i den absoluta 
toppen. Undersökningen visade också att vi behöver 
fortsätta att vässa oss när det gäller digitaliseringen.

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

En annan mycket viktig intressentgrupp är våra 
medarbetare. Varannan månad genomförs en med-
arbetarundersökning där våra medarbetare får tycka 
till om bland annat samarbetet och ledarskapet i 
bolaget. Kontinuerliga medarbetarundersökningar är 
en viktig del i vår förändringsresa Ny Energi 2025 där 
vi har visionen att vi ska bli främst med ny energi.

Mänskliga rättigheter 
Våra leverantörer är i första hand verksamma i när-
området och vi har möjligheten att följa dem på nära 
håll. Utifrån våra erfarenheter gör vi bedömningen att 
de mänskliga rättigheterna efterlevs. Vi har inte heller 
noterat något fall av brott mot de mänskliga rättighe-
terna under 2020.

Vid större upphandlingar som annonseras internatio-
nellt måste alla anbudslämnare lämna en försäkran 
att de respekterar mänskliga rättigheter. 

Sammantaget gör bedömningen att vi kan fokusera 
på andra förbättringsområden.

En säker arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan, hög tillgänglighet och 

produkt- och tjänsteutveckling. Det är våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Intressenter Frekvens

Dialog med våra 
intressenter
Att vi vet vad våra intressenter 

tycker om oss är förutsättning 

för att vi ska fortsätta utveckla 

bolaget. Därför har vi en dialog 

i alla forum där vi möter 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

B
et

yd
el

se
 f

ö
r 

vå
ra

 in
tr

es
se

n
te

r

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- & tjänsteutveckling

• Resursanvändning
• Kompetensförsörjning
• God ekonomi
• Transporter

• Mänskliga rättigheter
• Biologisk mångfald

Mycket
viktigt

6 Våra hållbarhetsfrågor 7

Varje år går bolaget igenom och identifierar vilka hållbar-
hetsfrågor vi ska prioritera att arbeta med. Inför 2020 
gjordes samma bedömning som tidigare om vilka våra 
viktigaste hållbarhetsfrågor är. 

En säker arbetsmiljö
Alla på Karlstads Energi ska kunna lämna arbetsplatsen i 
samma skick som de kom. Detta gäller även för våra en-
treprenörer, samarbetspartners och besökare. Därför har 
säkerheten även 2020 haft högsta prioritet. Vi har också 
intensifierat och systematiserat vårt arbetsmiljöarbete. Vi 
berättar mer om detta arbete senare i denna hålllbarhets-
rapport.

Minskad klimatpåverkan
Bolaget har en lång tradition av att arbeta för att vår miljö-
påverkan ska minska. Under 2020 bytte vi bland annat ut 

vår stöd- och startbrännare på Heden 1 vilket gör att vi nu 
kan starta och stödelda vår avfallspanna helt utan fossil 
olja. 

Hög tillgänglighet
Vi levererar flera samhällsviktiga tjänster, bland annat 
fjärrvärme och renhållning. Hög tillgänglighet är därför en 
av våra viktigaste hållbarhetsfrågor och en förutsättning 
för en hållbar kundnöjdhet.

Produkt- och tjänsteutveckling
Energimarknaden förändras snabbt och för att även i 
framtiden kunna erbjuda efterfrågade produkter måste 
vi bredda vår produktportfölj. Under 2020 lanserade vi 
därför produkter som nyckelfärdiga solcellspaket och 
energikartläggningar – och fler produkter är på gång.
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Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Som en del i vårt omfattande 
miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identifierat ett antal miljö-
aspekter som sedan har rangordnats efter hur stor miljöpåverkan de har. När vi kartlagt våra miljöaspekter och  
gjort en prioritering arbetar vi systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Miljö
Enligt vår miljöpolicy ska vår verksamhets miljöpåverkan långsiktigt 

minska. Som ett led i det arbetet bytte vi ut start- och stödbrännaren 

till vår avfallspanna så att vi nu kan använda fossilfri olja.

• Sträva efter en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och därmed 
skapa förutsättningar för att uppnå en god livskvalitet i Karlstads kommun. 

• Så långt som möjligt använda hållbara bränslen och processer som begränsar 
klimatförändringen och minimerar miljöbelastningen. 

• Medverka till att minska resursförbrukningen genom att förebygga avfall, göra det 
möjligt att återanvända och återvinna produkter och material. 

• Följa och delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar 
för att uppnå visionen att vara främst med ny energi. 

• Ha ett väl fungerande miljöledningssystem för att leda och styra verksamheten 
mot ständig förbättring och förebyggande av miljöbelastning. 

• Bindande krav och åtaganden ska uppnås. 

• Ställa höga krav på miljö, säkerhet och kvalitet i den egna verksamheten samt på 
leverantörer och andra samarbetspartners. 

• Utbilda och inspirera alla medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar. 

• Aktivt samverka med kunder, leverantörer, branschen samt andra intressenter i 
frågor kring hållbarhetsarbete. 

• Öppet kommunicera vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpåverkan.

Vi på Karlstads Energi AB ska sträva efter att vara ledande inom 

hållbarhet, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra 

hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Miljöpolicy

8 Ekologisk hållbarhet 9

Arbetet med att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ har pågått sedan 1980-talet. De stora stegen tog vi 
när vi byggde våra pannor som idag står för vår baslast, avfallsanläggningen Heden 1 samt de två fliseldade kraftvär-
meverken Heden 2 och Heden 3. 

Dessa investeringar har gjort att den fossila andelen av vår fjärrvärmeproduktion nu är nere på enstaka procent. 
Men vi nöjer oss inte där. Nu vill ersätta de sista dropparna fossil olja med förnybara alternativ.

Under 2020 byggde vi därför om start- och stödbrännaren som är kopplad till Heden 1. Brännaren används vid start 
av pannan samt som stöd när temperaturen i eldstaden sjunker under 800 grader.  Efter ombyggnaden kan vi nu 
använda förnybar bioolja i stället för fossil olja. På grund av nya skatter på biooljor har det märkliga inträffat att vi, efter 
åtgärden, har en högre kostnad i och med att även förnybar bioolja nu beskattas på samma sätt som fossil eldnings-
olja.

För att vi ska leva upp till vår miljöpolicy att minska vår miljöpåverkan har vi ändå valt att ta den högre kostnaden, 
även om vi kan ha synpunkter på skattelagstiftningen i detta fall.

Under 2020 kommer vi genomföra ett antal åtgärder på vår avfallsanläggningen Heden 1, detta för att vi ska kunna 
driva anläggningen vidare. Bland åtgärderna märks bland annat byte av travers, alltså den klo som lyfter avfallet från 
mellanlagringen i bunkern till pannan. En ny travers ökar tillgängligheten för pannan vilket innebär en minskad miljöpå-
verkan då oplanerade stopp ofta leder till högre emissioner.

Detta uppnår vi genom att:
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Åtgärd 2020: Fortsatt samarbete med aktör som återbrukar återvunnen elektronik samt Solareturen 
och Myrorna. Vi söker fortsatt efter fler entreprenörer som vill arbeta med återbruk.

Åtgärd 2020: Rullade ut tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar till alla villakunder. 
Bättre källsortering har tidigare visat sig leda till ökad matavfallssortering. 

Miljömål 2020 
Status

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

Åtgärd 2020: Vi tog fram ett erbjudande om nyckelfärdiga solcellspaket till kunder i Värmland. 
Normalårsvolymen hos våra mikroproducenter ökade från 1,7 GWh 2019 till 3,3 GWh 2020.

10 Ekologisk hållbarhet

Åtgärd 2020: Vi byggde om start- och stödbrännaren till Heden 1 så att den kan köras på bioolja.

Solcellsproducerad el ska öka med fem procent till 2022.

Bolaget ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material. 

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

Egna fordon ska drivas med fossilfria bränslen 2021.

Åtgärd 2020: En stor andel av personalbilspoolen ersattes med bilar som körs på 100 procent el.

30 procent av villahushållen i Karlstad ska ha ett abonnemang för källsortering av papper och plast 2022.

Åtgärd 2020: Vi ökade takten i utrullningen av tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar hos villa-
kunderna i Karlstad. Från slutet av 2020 kan alla villakunder i Karlstad teckna sig för tjänsten.

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

Åtgärd 2020: Utrullningen av tjänsten för hämtning av pappers- och plastförpackningar hos villakunder ökade.

11
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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 åter-

vunnen 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

Fjärrvärmeproduktion Ursprungsmärkt el

Trädbränslen 66,8 %
Avfall 27,3 %
Bioolja 0,3 %
Fossil olja 0,2 % 
Stora prima bio 2,1 %
Stora spillvärme 0,0 %
Stora prima fossil 3,3 %

Vatten 59,8 %
Vind 18,47 %
Bio 21,72 %
Sol 0,01 %

Förnybar 100 %
Fossil olja 0,0 %

Fossiloljebaserad   2017  2018  2019  2020  Mål 
produktion  

Inklusive start- och stödolja -  -  0,8  0,47  0,5 %
*Ny beräkning från 2019.

Tillgänglighet   2017  2018  2019  2020  Budgetmål

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

Heden 2   99,7  99,7  96,7  91,7  98 %

Heden 3   95,7  96,0  98,3  99,9  98 %

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

Restprodukter  
Bottensand   2 651 ton   Träaska  3 356 ton

Rökgasreningsrest  1 414 ton   Slagg  7 094 ton

Bottensanden använder vi som konstruktionsmaterial. Träaskan återförs till skogen enligt Skogsstyrelsens rekom-
mendationer. Slaggen behandlas och metaller sorteras ut. Resten av slaggen används som konstruktionsmaterial på 
Djupdalens avfallsanläggning. Rökgasreningsresten används i ett kalkbrott på ön Langöya i Norge.
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År    anställda kvinnor  män
2019    153,1  34,2  118,9
2020    155,0   37,2  117,8

Föräldrapenningdagar

Sjukdagar

Avvikelser (olyckstillbud)
År     Rapporterade                         avvikelser som lett
     avvikelser  till sjukskrivning 
2016     11   1 
2017     4   0
2018     10   2
2019     9   6
2020     11   2     

Riskobservationer*      tillbud*
2020      82   40
* Nytt mått 2020

Arbetsmiljö - vår mest prioriterade 
hållbarhetsfråga

Antal anställda

En säker arbetsmiljö är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Därför arbetar 

vi alltid med målsättningen att vi ska ha noll incidenter som leder till 

sjukskrivning. Dit nådde vi inte 2020 – men vi kom en bit på väg.

Under 2020 fortsatte vi arbetet med att införa ett led-
ningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018. Anledning-
en till att vi inför ledningssystemet är att vi ytterligare vill 
stärka vårt systematiska arbetsmiljöarbete. För oss har 
hälsa och säkerhet alltid högsta prioritet.

Målsättningen var att ha ledningssystemet på plats under 
slutet av 2020 men av olika anledningar kommer vi ha 
systemet på plats i början av 2021. Däremot kunde vi ta 
Enia i bruk under 2020. Enia är ett verktyg där våra an-
ställda kan göra riskobservationer och rapportera tillbud 

direkt i sin smarta telefon.
Vi uppmuntrar hela tiden vår personal att rapportera till-
bud och riskobservationer för att därigenom öka säkerhe-
ten i bolaget. På så sätt får vi ett bra underlag att arbeta 
med framåt när vi ska förbättra vår rutiner.

Ett annat mål vi arbetar med är att vi ska ha noll inciden-
ter som leder till sjukskrivning. Under 2020 noterade vi 
två incidenter som ledde till sjukskrivning. En klar förbätt-
ring från 2019 men fortfarande en bit från målet så vi 
behöver fortsatt arbeta fokuserat med detta område.
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För att kunna jämföra vårt arbetsmiljöarbete med andra 
arbetsplatser har vi även börjat mäta antal tillbud per  
1 000 000 arbetade timmar, ett så kallat TRIF-mått.

Samhällsviktiga verksamheter 
– även i pandemitider
Karlstads Energi levererar det som kallas samhällsvik-
tiga verksamheter. Till detta räknas vår fjärrvärme som 
värmer stora delar av centrala Karlstad och avfallsinsam-
lingen vi bedriver i kommunen.

För att vi ska kunna leverera våra samhällsviktiga pro-
dukter och tjänster i pandemitider inrättade bolaget ti-
digt en covid 19-grupp som under året haft regelbundna 
möten. Gruppen har säkerställt att bolaget arbetet med 
riskanalyser och kontinuitetsplaneringar och att vi hela 
tiden vidtagit åtgärder som minskar risken för smitt-
spridning. Under hela 2020 rapporterade vi också att vi 
befann på grön nivå vilket innebär att vi kunde leverera 
våra samhällsviktiga tjänster och produkter utan någon 
störning.

Processkartläggning och målstyrning
Under 2020 fortsatte vårt arbete med målstyrning och 
processkartläggning i bolaget. Utifrån Karlstads kon-
cerns övergripande mål utformar vi bolagsmål som vi 
sedan bryter ned på avdelnings-, enhets- och individnivå. 
Målen följs sedan upp regelbundet.

Genom att alla medarbetare känner till såväl sina egna 
som bolagets mål är vi övertygade om att vi får mer 
engagerade medarbetare vilket ger oss bättre förutsätt-
ningar att nå vår vision om att vi ska vara främst med ny 
energi.

En annan viktig del i vårt förbättringsarbete är de 
processkartläggningar vi har gjort och kommer att göra 
under de närmaste åren. Genom våra processkartlägg-
ningar får vi en tydlig bild av hur vi arbetar idag. Med 
dessa som utgångspunkt kan vi systematisera arbetet 
med att ständigt förbättra våra verksamheter.

Tillfälliga 
föräldrapenningdagar

År    anställd kvinna  man
2019    8,3  11,7  7,3 
2020    9,4  11.2  8,9

År    anställd kvinna  man
2019    3,1  3,0  3,2
2020    3,7  4,3  3,6

År    anställd kvinna  man
2019    3,7  2,3  4,2 
2020    4,2  3,6  4,4
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De årligt återkommande kundundersökningarna brukar 
vara trivsam läsning för oss på Karlstads Energi. Så också 
2020. I undersökningen bland elkunderna på privatsidan 
hamnade vi på  delad förstaplats. På fjärrvärmesidan var 
vi nästan lika bra, tvåa både bland företags- och privat-
kunder.

Det som stack ut i undersökningen för 2020 var att 
fjärrvärmeföretagen mer än tidigare uppskattade vår 
miljöprofil – förmodligen en följd av fler kundkontakter på 
företagssidan.

Vad ska vi då arbeta med framöver för att behålla vår 
position i toppen och ytterligare stärka kundnöjdheten?
Många kunder efterfrågar fler digitala tjänster, inte minst 
i dessa tider när pandemin tvingar många att arbeta he-
mifrån. Förbättrad information i samband med planerade 
och oplanerade avbrott är också ett förbättringsområde 
som vi kommer arbeta med under 2021.

Solapromenaden
Något Karlstads Energi gärna är med och samarbetar 
kring är lokala initiativ som ger värmlänningar tillgång till 
aktiviteter som genererar energi. En sådan är aktivitet 
är Solapromenaden som vi utvecklat tillsammans med 
Karlstads kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Sola-
promaden är ett promenadstråk i centrala Karlstad som 
går längs med Klarälven där de som nyttjar promenaden 
både kan träna i utegym längs vägen eller delta i digitala 
tipspromenader.

Invigningen av Solapromenaden var planerad till våren 
2020 men pandemin satte stopp för det. I stället plane-
ras en invigning någon gång under 2021.

Under pandemiåret 2020 kunde inte motionsloppet Ener-
giruset arrangeras. Energiruset är ett evenemang som vi 
arrangerar tillsammans med IF Göta. Vi har redan börjat 
planeringen för evenemanget 2021 och vi hoppas att 
pandemiläget är sådant att Energirusets tredje upplaga är 
möjlig att genomföra under hösten.

Team Rynkeby
Under 2020 var vi var fortsatt en samarbetspartner till 
Team Rynkeby Värmland. Team Rynkeby är en del i ett 
europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in 
pengar till barn med cancer och deras familjer.

Även om pandemin ställde till det för många kultur- och 
idrottsföreningar under 2020 fortsatte vi att stödja lokala 
föreningar. På så sätt vill vi göra idrotten och kulturen mer 
tillgänglig för värmlänningarna.

2020 tog vi på nytt förstaplatsen när det gäller Sveriges nöjdaste elkun-

der på privatsidan – precis som vi gjorde 2018.

Även inom fjärrvärme ligger vi med i den absoluta toppen.
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Ett energibolag i solstaden – klart vi ska erbjuda nyckelfärdiga solcellspaket!

När vi hösten 2020 öppnade för intresseanmälningar för solcellspaket var in-

tresset från våra kunder större än vi kunnat tro.

Solklara tjänster

Energimarknaden förändras snabbt och många bolag 
behöver se över sina affärsmodeller och vilka produkter 
och tjänster som erbjuds. På Karlstads Energi vet vi att vi 
i framtiden behöver erbjuda fler produkter och tjänster än 
vad vi historiskt gjort.

Under 2020 lanserade vi därför flera nya produkter 
och tjänster. Vi erbjuder sedan våren 2020 energikart-
läggningar till företag och privatpersoner. OK Värmland 
blev en av våra första kunder och under året utförde vi 
energikartläggningar av OK Värmlands alla bemannade 
stationer i Värmland. Vi ser att antalet kunder som bestäl-
ler tjänsten kommer att fortsätta öka under 2021.

En annan ny produkt som väckte stort intresse under 
hösten 2020 var att vi började erbjuda nyckelfärdiga 
solcellspaket. Vårt affärsupplägg påminner mycket om 
när en kund beställer fjärrvärme: den första kontakten 
tas med oss, kunden får ett kostnadsförslag och om hen 
accepterar så anlitar vi en entreprenör som utför instal-

lationen. Sen är det oss som kunden vänder sig till vid 
frågor, rådgivning eller service. Vår tro och förhoppning 
är att vårt starka varumärke och vår höga trovärdighet 
kommer att göra att flera värmlänningar vill köpa solcells-
paket av Karlstads Energi under 2021 och kommande år. 
Genom att sälja solcellpaket bidrar vi till att mer förnybar 
el produceras - en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Fjärrkylanät utreds
Under 2020 har vi även undersökt möjligheterna att 
bygga ett fjärrkylanät i centrala Karlstad.

I takt med att klimatet blir allt varmare ökar efterfrågan 
på kyla, inte minst sommartid. Vi har därför tittat på olika 
kylalösningar som vi skulle kunna erbjuda våra kunder.
En sådan möjlighet är att investera i ett fjärrkylanät i cen-
trala Karlstad där kylan produceras i en central högeffek-
tiv anläggning och sedan distribueras ut till våra kunder i 
välisolerade rör – precis som fjärrvärme fast med kyla.

Parallellt tittar vi på att erbjuda lokala kylalösningar åt ett 
antal kunder och vi räknar med att teckna kontrakt med 
de första kunderna under 2021.

Ny effektregel – en trygghet för både 
kunderna och Karlstads Energi
En trygghet för kunderna vid mycket kalla temperaturer – 
och en hållbar effektintäkt för oss över tid. Det uppnår vi 
med den effektregel som kompletterar vår prismodell för 
fjärrvärme.

2014-2015 moderniserade vi vår prismodell för fjärrvär-
me. Den största förändringen var att vi gick från beräk-
nad till uppmätt effekt samt att vi införde differentierade 
energipriser över året.

Prismodellen har fungerat som den ska under år med 
normala temperaturer. Problemet har varit att prismodel-
len under år utan köldknäppar ger en kraftigt minskad ef-

fektintäkt för oss som bolag. Bra för kunderna kan tyckas 
– men inte i det långa loppet. Med en kraftigt minskad 
effektintäkt riskerar vi att inte klara framtida investering-
ar som garanterar det kunderna efterfrågar mest – vår 
leveranssäkerhet.

2020 tog vi därför beslut om att införa en regel som sä-
ger att vi endast uppdaterar kundernas effektvärden när 
dygnsmedeltemperaturen de tre kallaste dygnen under 
de senaste tolv månaderna legat inom intervallet -10 till 
-16 grader. För Karlstads Energi innebär det att vi inte 
riskerar att tappa effektintäkter under vintrar med tempe-
raturer långt över de normala.

För kunderna blir regeln ett skydd mot extra höga effekt-
värden vid mycket kalla temperaturer. Något som kun-
derna har efterfrågat sen den nya modellen infördes.
Den nya effektregeln förankrades med kunderna i 2020 
års prisdialog.

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.

Vi har Sveriges nöjdaste elkunder på privatsidan och vi har Sveriges näst nöjdaste fjärrvärmekunder, både bland 
privat- och företagskunderna.

På grund av varmt väder under året ökade vår sålda volym bara från 670 GWh 2019 till 684 GWh 2020. Den upp-
skattade normalårsvolymen hos våra elkunder ökade under året med knappt 40 GWh.

Varumärkesstärkande kampanj i Värmland under 2020. Både antalet kundanläggningar och den sålda volymen ökade 
under året.

Insåld volym 2020 var 5,6 GWh fördelat på 33 objekt.

Styrelsen gav vd i uppdrag att utreda möjligheterna för en solcellspark i Värmland, uppföra solceller inom kommun-
koncernens fastigheter och undersöka möjligheterna att förvärva ägarandelar i en landbaserad vindkraftspark.

Erbjudande om nyckelfärdiga solcellspaket lanserades under hösten och intresset var stort hos kunderna.

Diskussioner fördes med flera aktörer om en lokal kylalösning och vi bedömer att den första installationen kan ske 
2021. Utredning om att investera i ett fjärrkylanät genomfördes.

Bolagsmål 2020 Status Åtgärder och resultat 2020

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 in-
cidenter genom att uppskatta hur allvarliga konsekven-
serna blir och hur höga riskerna är om incidenterna 
skulle inträffa. Resultatet av risk- och väsentlighetsana-
lys utgör sedan ett underlag när vi ska prioritera vilka 
områden som tas upp i den interna kontrollplanen.

I kontrollplanen för 2020, som är en utgångspunkt för 
vår interna controller som granskar vår verksamhet, 
fokuserade vi bland annat på rutinen för kreditering av 
fakturor.

Granskningen visade på att bolagets rutin för kredite-
ringar efterlevs, godkända och signerade underlag finns 
och uppföljningar görs enligt plan. 

Under 2020 genomfördes en processkartläggning 
av fjärrvärmeprocessens olika delar. När alla förbätt-
ringsförslag i denna process är implementerade ska vi 
undersöka den interna kontrollen.

Nolltolerans mot mutor och kor-

ruption är en självklarhet för oss 

på Karlstads Energi. Något vi 

kontinuerligt påminner och infor-

merar om på våra återkommande 

arbetsplatsträffar. 

Ekonomiska 
risker
Låga priser på el
Åtgärder: Under 2020 började vi dagligen lägga prisbero-
ende bud för elproduktionen till nästkommande dag. På så 
sätt är vi med i budgivningen på Nord Pool och prognosen 
kan ökas på dyrare timmar och minskas på billigare. Detta 
ger en säkrare intäkt för den el som produceras.

Teknikutveckling på konkurrerande alternativ
Åtgärder: Ständigt pågående förbättringsarbete. En allmän 
kostnadsöversyn i bolaget pågår löpande.

Konkurrens om råvaran ger högre 
råvarupriser
Åtgärder: Beslut 2020 att inrätta en tjänst som bränslestra-
teg. Tjänsten tillsätts under 2021.

Effekten av politiska beslut på Sverige- och 
EU-nivå som påverkar affärsmodellen
Åtgärder: Genom vår branschförening Energiföretagen 
Sverige håller vi oss uppdaterade om de politiska beslut 
som berör oss och som fattas på europeisk och nationell 
nivå. Vi lämnade in ett remissvar på regeringens förslag att 
överföra ansvaret för insamlingen av returpapper till kom-
munerna. 

Negativa effekter av klimatförändringar
Åtgärder: Ny effektregel gör att vi säkrar en mer hållbar ef-
fektintäkt över tid. Utveckling av nya produkter och tjänster.

Hotbilder- som sabotage & dataintrång
Åtgärder: En anställd säkerhetschef som dagligen stöder 
organisationen i arbetet.

Minskad värmeförsäljning
Åtgärder: Utveckling av nya produkter och tjänster som ökar 
våra intäkter. Solcellserbjudande lanserades under 2020.

Konkurrenternas försprång vad gäller att  
erbjuda produkter som solceller, värmepum-
par med mera
Åtgärder: Starkt fokus på produkt- och tjänsteutveckling i 
bolaget. Flera nya produkter lanserades under 2020 och 
fler planeras att lanseras under 2021.

Effekterna av utvecklat producentansvar 
på FNI
Åtgärder: Vi jobbar nära producenterna så att det framtida 
insamlingssystemet anpassas till de förutsättningar vi har 
i Karlstad. 2 000 kunder har redan idag tecknat sig för 
tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar vid 
tomtgräns.
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