Utlåtande från oberoende granskning
Det här är ett utlåtande från den oberoende
granskningen som gjorts av South Pole (South Pole
Sweden AB) för Jämtkraft AB med helägda dotterbolag
avseende Hållbarhetsredovisning 2017 för perioden 1
januari – 31 december 2017, enligt Global Reporting
Initiative (GRI) G4s riktlinjer för core nivå. Utlåtandet
riktar sig i första hand till hållbarhetsredovisningens
läsare samt Jämtkrafts ledning och styrelse.
Slutsatser
Utifrån granskningens avgränsning och de metoder som
använts drar vi följande slutsatser:
1. Jämtkraft har implementerat processer och procedurer,
som följer principerna vilka omfattas av GRI G4s
Riktlinjer för hållbarhetsredovisning och AA1000
Accountability Principles Standard 2008 (AA1000APS);
och
2. Grundat på genomförd granskning, har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att Jämtkrafts hållbarhetsredovisning
inte uppfyller gällande kriterier.
Kriterier
GRI G4 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning och principer för
AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS) har använts
som kriterier för granskning av Jämtkrafts
hållbarhetsredovisning. Granskningen genomfördes i
enlighet med AA1000 AS. South Pole Group hade i uppdrag
att genomföra en omfattande granskning (Type 2) vilket
omfattar en utvärdering av hur väl verksamheten följer
principerna om fullständighet, väsentlighet och lyhördhet som
de är formulerade i AA1000APS. South Pole Groups
uppdrag avsåg även att granska trovärdigheten i redovisade
GRI-indikatorer.
Avgränsning
Omfattande granskning har genomförts inom samtliga
områden.
Metod för granskning
South Pole Group har genomfört granskningen enligt
följande metodik under april 2017:
•
•
•
•
•
•

Genomgång av Jämtkrafts arbetsprocess för att
identifiera och bestämma väsentliga frågor som
inkluderas i hållbarhetsredovisningen.
Utvärdering av Jämtkrafts process för identifiering av
och engagemang med intressenter.
Intervjuer med personer ansvariga för framtagningen av
Jämtkrafts hållbarhetsredovisning, för att förstå
processen för framtagningen av redovisningen.
Intervju med VD, angående väsentliga hållbarhetsfrågor,
utmaningar, möjligheter och kundinflytande.
Intervju med representanter från HR, kommunikation,
hälsa och säkerhet, inköp och miljö angående
hållbarhetsfrågor, policys och interna processer.
Intervju med medarbetare angående interna processer
och hur företagets hållbarhetsarbete upplevs.

•
•
•
•
•

Intervju med projektledaren för intressedialogen 2017.
Analys och genomgång av processer.
Verifiering av redovisad data.
Genomgång av Jämtkrafts uttalande i hållbarhetsredovisningen om årets resultat och prestanda.
Genomgång av Jämtkrafts efterlevnad av GRIs riktlinjer
på core-nivå.

Efterlevnad av principerna i AA1000APS (2008)
Baserat på granskningens omfattning och metoder kan vi dra
slutsatsen att Jämtkraft har implementerat processer som
följer principerna i AA1000APS (2008)
Väsentlighet
Jämtkraft har under året visat exempel på aktiviteter för att
säkerställa att hållbarhetsredovisningen omfattar de
viktigaste frågorna för berörda intressenter.
Fullständighet
Jämtkraft har förbättrat etablerade interna processer och
metodik för att genomföra intressentdialoger och har under
året fört strukturerade dialoger med sina intressenter.
Lyhördhet
Att hållbarhetsredovisningens fokus och det arbete som
avspeglas i denna, överensstämmer med intressenternas
förväntningar, visar på att Jämtkraft har svarat upp mot sina
intressenter.
Trovärdighet i redovisat material
South Pole bedömer redovisat material vara trovärdigt
baserat på granskning av underlag presenterat av Jämtkraft.
Observationer och rekommendationer
Jämtkraft har visat god utveckling gällande både
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. South Pole
bedömer tillgängligt material som representativt och
trovärdigt.
Roll, ansvar och kompetens
Jämtkraft är ansvarig för sammanställning av
hållbarhetsredovisningen samt för den information och de
uttalanden som den innehåller. I samband med granskningen
är South Pole endast ansvariga gentemot Jämtkrafts ledning.
South Pole säkerställer en oberoende roll i uppdraget genom
att tillsätta ett granskningsteam som inte är eller har varit
involverad i projekt med Jämtkraft under redovisningsperioden och som skulle kunna ha haft inverkan på teamets
oberoende eller objektivitet. Vårt granskningsteam har
adekvat kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsarbete och
redovisning samt god kännedom om relevanta standarder
som GRI, AA1000APS och AA1000AS. För ytterligare
information, vänligen besök vår hemsida www.southpole.com
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