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Jag sammanfattar 2018 med orden stabilt och starkt. Både när det gäller resultat och

verksamhet. Jämtkraftkoncernens verksamhet är stabil och stark med fantastiskt

engagerade och kompetenta kollegor vilket avspeglas i det ekonomiska utfallet.

Stabilt och starkt 2018 – nu rustar vi oss för framtiden

2018 levererade vi en vinst på 447 miljoner kronor före skatt. Räntabiliteten är 16,1 procent. Mätt över

en rullande fyraårsperiod är räntabiliteten 10,5 procent. Vilket överstiger ägarnas avkastningskrav på tio

procent före skatt.

Det är givetvis fantastiskt roligt att blicka tillbaka på ett sådant starkt år men jag vill gärna också fokusera

framåt. Hela energibranschen har en central roll i omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle

och som regionalt energibolag har vi unika möjligheter att bidra till den omställningen.

Men vi kan inte göra det själva, ensam är inte stark. Jämtkraft tar gärna initiativ och driver på

utvecklingen mot ett mer klimatsnällt samhälle men det går både fortare och lättare om vi är flera som

samarbetar. Jag tror på öppenhet och samverkan, mellan oss, andra energibolag och partners. Mellan

oss, våra kunder och ägare. Mellan oss och samhället i stort.

Erik Brandsma, VD Jämtkraft

Foto: Kai Lundin
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Våra kunder har stora förväntningar på både hållbarhet och bekvämlighet. Vi ser ett stort intresse för att

själv vara med och producera, lagra, dela och givetvis optimera sin energianvändning och vi jobbar på

olika sätt för att tillgodose dessa behov. Det gäller att med hjälp av relationen med våra kunder,

digitaliseringen och innovationskraft bygga nya hållbara affärsmodeller. Vi vill vara i framkant och hitta

nya lösningar för våra kunder.

För att bidra till omställningen har vi tillsammans med fyra andra energibolag bildat ett nytt bolag,

Power2U, för att satsa på innovativa lösningar för lokala energisystem. Det handlar om att koppla ihop

traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter såsom solceller, elbilar och externa

batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen. Börsnoterade fastighetsbolaget Diös och

kommunalägda Östersundshem är två av våra lokala partners i det här arbetet. Sådant utvecklingstänk

tillhör kanske inte den traditionella bilden av vad vi inom Jämtkraft arbetar med men det är åt det här

hållet vi med kraft kommer att gå mot framtiden.

I Åre är vi först i världen med digitaliserat fjärrvärmenät. Det är ett pilotprojekt som vi driver tillsammans

med Uppsalaföretaget Ngenic för att testa ny teknologi. I Åre har vi också genomfört den största

utbyggnaden av fjärrvärmenätet i byn sedan 90-talet och byggt ett nytt värmeverk. Fjärrvärme är en

viktig del i vår hållbara energimix.

Med en leveranssäkerhet på 99,99 procent 2018 har Jämtkraft idag ett av Sveriges mest leveranssäkra

elnät. Det är vi stolta över. Tack vare ett långsiktigt perspektiv och investeringar på mer än en miljard

kronor i vädersäkring kan vi erbjuda ett av Sveriges tryggaste regionala nät till våra kunder. Vi kommer

att fortsätta med detta viktiga arbete även framåt.

För att rusta Jämtkraft för framtiden kommer vi fokusera vår utveckling på ett antal punkter: förvalta

och utveckla vår starka position i regionen och vårt varumärke i Jämtland och Sverige. Öka synergierna

inom Jämtkraft och möta våra kunder som Ett Jämtkraft. Bredda vår elproduktionsportfölj med en

balanserad del vind och sol och investera i en effektivisering av vår befintliga vattenkraft. Fortsätta

investera i en effektiv kraftvärmeproduktion och -leverans i länet. Utveckla våra kunderbjudanden i en

tid med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och digitalisering. Vi gör detta själv och tillsammans med

partners. Självklart ska vi vidare öka lönsamheten i vår verksamhet via effektivisering, prioritering och

positionering. Det gäller Jämtkraftkoncernen inklusive våra delägda bolag såsom Power2U, Dalakraft,

Bee, Nordkraft och SKS.

Jämtkraft vill och ska bidra till samhällsutveckling och företagsamhet, kort och gott att medverka till att

Jämtland Härjedalen är ett bra ställe att verka, leva och bo på. Vi verkar under mottot: det som är bra

för Jämtland är bra för Jämtkraft. Vi har ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner för dig som

kund, granne, intresseorganisation, företag eller kommun.

Det är en mycket spännande omställning vi är på väg in i. Jag anser att vi som regionalt bolag har alla

förutsättningar att lyckas och förmåga att leda utformningen av det nya energilandskapet. Det finns en

otrolig dynamik och positiv framåtanda i regionen! Under mitt första år som länsbo har jag träffat

många initiativrika, kompetenta och driftiga människor, både här på Jämtkraft och utanför huset. Jag

känner mig varmt välkommen och ser det som en förmån att bo och leva i Jämtland och att få vara

med i det utvecklingsarbete vi står inför.
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Erik Brandsma

vd & koncernchef

Jämtkraft AB

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till

kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som

berörs av verksamheten, intressenterna.

Affärsmodell
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De resurser vi jobbar med är; energi från sol, vind, vatten och skog samt finansiella, maskinella och

personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningar. Andra

tillgångar i den här processen är till exempel; partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva

kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster

som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker. Jämtkraft erbjuder även

elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER som från 2019 har

namnändrats till Bee. 

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, såsom el- och

värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är

att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.
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Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna

och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar

bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.

Organisation
Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att

varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i

sitt jobb.

Grunden för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då den första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003

är Jämtkraft miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess

angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med

hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker

och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv samt ge stöd till medarbetarna i de

dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och stäms av i

koncernledningsgruppen.

Arbetet med hållbarhet genomsyras i hela organisationen (se figuren ovan).
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De 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har nu funnits sedan 2016. Vi på

Jämtkraft har successivt lärt oss mer om målen, vad de innebär och på vilket sätt vi

kan påverka i rätt riktning. Under 2018 har Jämtkrafts arbete med de globala

hållbarhetsmålen inneburit att vi i större grad breddat vårt hållbarhetsarbete till att

inkludera de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna, vid sidan av de

miljömässiga aspekterna. De miljömässiga aspekterna har vi haft fokus på under

många år och arbetat ledningsorienterat och målinriktat med.

FN:s globala mål

Efter att tidigare ha arbetat mot fastställda miljömål, arbetar vi nu mot hållbarhetsmål. Utifrån FN:s

globala mål har vi valt ut 8 specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga

för Jämtkraft. De mål vi valt att fokusera på är: 

Hälsa och välbefinnande 

Jämställdhet 

Hållbar energi för alla 

Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt 
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Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Hållbar konsumtion och produktion 

Bekämpa klimatförändringarna 

Ekosystem och biologisk mångfald. 

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de åtta

prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är: 

Lönsam verksamhet 

Fossilfri energi  

Hållbara relationer och nöjda kunder 

Attraktiv och säker arbetsplats 

Under 2018 har vi arbetat med att gå från en övergripande nivå till en mer detaljerad. Det innebär att vi

arbetar med att identifiera konkreta aktiviteter för att jobba mot de nedbrutna delmål som definierats av

FN inom vart och en av de övergripande målen.  

Under avsnitten Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa mer om hur vi jobbar mot våra prioriterade

mål utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. 

 Här kan du läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål.

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt

årsredovisningslagen, ÅRL.

Innehåll

Denna hållbarhetsredovisning 2018 för Jämtkraft AB är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets

övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. Denna

redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018. Alla helägda

dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL är

en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning

och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö,

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. De

mest väsentliga områdena redovisas i enlighet med GRI Standards som framgår av nedan tabell.

Hållbarhetsrapporten, inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra

revisorer, Ernst & Young.

 Se bestyrkanderapport här.

https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.jamtkraft.se/link/f8293f848bf94465b98ee1dd8fe2bc82.aspx
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Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål

2018

Aspekter/innehåll Indikatorer GRI

Standards

Affärsmodell

med

värdekedja

Jämtkraft och

hållbarhet

Lönsam

verksamhet,

Hållbara

relationer

och nöjda

kunder

Värdekedjan

- resurser

- hur vi gör

- vårt erbjudande

- värdet vi skapar

Intressenter Människa Hållbara

relationer

och nöjda

kunder

Samhälle

Medarbetare

Kunder

Risk Jämtkraft och

hållbarhet, Ekonomi,

Miljö, Människa

Motverkande

av korruption

Ekonomi Lönsam

verksamhet

Antikorruption

Bolagsstyrning

Ekonomiskt

resultat  

Miljö Miljö Fossilfri

energi

Förnybar energi

Fossilfria

verksamheter

Biologisk

mångfald

GRI 302-

1 Energianvändning

inom

organisationen 

GRI 305-1 Direkta

utsläpp av

växthusgaser

(Scope 1) 

GRI 305-2 Indirekta

utsläpp av

växthusgaser

(Scope 2) 

GRI 305-3 Övriga

indirekta utsläpp av

växthusgaser

(Scope 3) 

https://www.jamtkraft.se/link/e3ef0fc4280d48b6a60abf152ea24a1e.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/e3ef0fc4280d48b6a60abf152ea24a1e.aspx#affarsmodell
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#samhalleintressenter
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#kunder
https://www.jamtkraft.se/link/e3ef0fc4280d48b6a60abf152ea24a1e.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/e3ef0fc4280d48b6a60abf152ea24a1e.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx#antikorruption
https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx#bolagsstyrning
https://www.jamtkraft.se/link/3c901a2f7462464bb804eea794f350c7.aspx#malanalys-ekonomi
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx#fornybar-elproduktion
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx#fossilfria-verksamheter
https://www.jamtkraft.se/link/cd00aa6d4e3a4beabbb4143e81d4fda3.aspx#biologisk-mangfald
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Sociala

förhållanden

och personal

Människa/kunder

Människa/medarbetare

Hållbara

relationer

och nöjda

kunder

Attraktiv

och säker

arbetsplats

Kundnöjdhet

Sponsring

Personalstruktur

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Kompetens

GRI 403-

2 Arbetsrelaterade

olyckor 

GRI 405-

2 Löneskillnader

mellan kvinnor och

män

Mänskliga

rättigheter

Människa/samhälle

Människa/medarbetare

Hållbara

relationer

och nöjda

kunder

Uppförandekod

Medbestämmande

och delaktighet

https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#kunder
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#kunder
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#samhalleintressenter
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#nyckeltal
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#samhalleintressenter
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
https://www.jamtkraft.se/link/5355e76f42e241969683006f183451e2.aspx#medarbetare
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E K O N O M I
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Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte

medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att

vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av

Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt

som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

Inledning

 Här kan du ladda ner Årsredovisning 2018

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa

tillväxt både själva och tillsammans med partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett

sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. 

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du

läsa övergripande hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri,

människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker

arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står bakom FN:s deklaration om

de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i

Global Compact. Vi kräver samma av våra leverantörer.

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska

kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för

att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för

anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom

branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

https://www.jamtkraft.se/link/510bd57cb793448ebde7c6609f3cbf4d.aspx
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Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av

produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen

och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar

el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.

Bolagsstyrning

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1

procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun

innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem

ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare

vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens arbetsordning reglerar
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arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla

och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och

engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder.

Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar samt refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske

under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån lagar och

förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning

och riskhantering.

Målanalys ekonomi
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Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts

verksamhet:

Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 

Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent

som riktvärde. 

”Jämtkraft är ett solitt bolag. De senaste fem åren har bolaget gjort en vinst före skatt på i snitt 252 miljoner kronor per år. Att bolaget

gör ett starkt ekonomiskt bokslut är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten, erbjuda en trygg elleverans och

driva hållbarhetsfrågor. Ägarkommunernas avkastningskrav på tio procent på eget kapital kommer ägarna, det vill säga medborgarna,

till godo genom 32 miljoner kronor som årligen betalas ut till ägarkommunerna.”

 För 2015-2018 uppgår soliditeten i snitt till 32,3 procent. 
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 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 447 miljoner kronor. Räntabiliteten uppgår till 16,1 procent. Mätt

över en rullande fyraårsperiod uppgår räntabiliteten till 10,5 procent.

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo riskt. De rådande elpriserna skapar goda

förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion.
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Omsättningen för 2018 ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Den huvudsakliga orsaken till ökningen är att priserna på

el har stigit.

Ekonomisk femårsöversikt

Nyckelfakta 2018 2017 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter, kkr 6 668 160 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443

Resultat före skatt, kkr 475 240 404 313 124 615 152 809 134 401

Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 16,1 15,2 4,4 6,1 5,4

Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,7 11,1 1,9 3,4 3,2

Räntabilitet på totalt kapital, % 8,1 6,5 7,7 4,8 4,1

Soliditet, % 36,6 33,0 32,1 27,6 30,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital, kkr

747 811 471 126 526 293 585 151 508 093

Investeringar, kkr 371 312 580 597 296 056 259 709 279 762

Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 138 1 305 1 143 1 360 1 106

Producerad energi, värme, GWh 709 703 677 651 675

Elcertifikat, antal 379 866 440 342 382 143 486 468 510 869

Levererad elenergi, GWh 11 632 11 501 11 525 12 716 13 423

Levererad värme, GWh 627 625 614 585 583

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också

en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Antikorruption

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att

minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en förebild som ett ansvarstagande

företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi

ställer lika höga krav på våra leverantörer och entreprenörer.  

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och

miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett

fortgående arbete för att motverka korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft och våra affärspartners ska följa för att

motverka korruption är:

Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,

miljö och anti-korruption.

Lagar och förordningar.

Östersunds kommuns "Policy för farliga förmåner".

Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild.

Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn,

Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte

är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda

bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.

https://www.jamtkraft.se/link/4d9f58c9bf234da4a18abc25093b2e93.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/4d9f58c9bf234da4a18abc25093b2e93.aspx
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Regelverk och principer omsätts och fylls med ett affärsetiskt handlingssätt. Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande

och potentiella affärspartners rättvist och fördomsfritt. För Jämtkraft är det en självklarhet att företaget ska uppfylla och efterleva de

principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat genom att: 

Medarbetarna är ansvarstagande. 

Företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd. 

Jämtkraft tillämpar en allmän försiktighet med gåvor och donationer så att intressekonflikter undviks. Mutor får naturligtvis inte

tas emot eller erbjudas. Exempel på förmåner som aldrig är tillåtna är penninggåvor eller presentkort, icke marknadsmässigt

utförande av arbete hos mottagaren, något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens

arbets- eller uppdragsgivare, dold provision till anställd eller uppdragstagare samt helt eller delvis betald nöjes-eller

semesterresa. 

Jämtkraft ska hålla högsta möjliga standard vad gäller öppenhet, ärlighet och

ansvarstagande. Jämtkraft förväntar också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar

detta till bolaget. Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att

verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. De kan också vara rädda för trakasserier eller

andra repressalier. I sådana fall kan det kännas enklare att strunta i ett problem och avstå från att rapportera det. Jämtkraft arbetar

med att ta fram en lösning där såväl medarbetare som leverantörer kan anmäla oegentligheter under så högt sekretess- och

integritetsskydd som möjligt med bibehållande av rättssäkerheten. Att underlätta ”Whistleblowing” innebär att ledningen

tidigt uppmärksammas och får information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent

och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på

leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot

ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga

juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter. Jämtkraft har som ambition att utveckla ett

koncerngemensamt och mer tillgängligt rapporteringsverktyg för diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter och antikorruption.
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M I L J Ö
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Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor. Vi kan också se till att elen och värmen

produceras på ett hållbart sätt och att fjärrvärmenät och elnät byggs och underhålls med största möjliga

miljöhänsyn.

Inledning

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan

du övergripande läsa hur vi jobbar mot fem av dem utifrån ett miljömässigt perspektiv.

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala och regionala elnätet. Målet

Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål. Under året har en affärsstrategi fastställts för hur vi ska öka

vår förnybara elproduktion och tyngdpunkten i Jämtkrafts strategi ligger på investeringar i vindkraft.

El 

2018 producerade Jämtkrafts helägda bolag 1139 GWh 100 procent förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter

från skog och från trä- och skogsindustri. 

(Vattenkraft 863 GWh, vindkraft 87 GWh, el från kraftvärmeverket 189 GWh). 

I våra delägda vindkraftsparker Mullberg och Sjisjka producerades dessutom totalt 170 GWh under 2018.

Värme  

Jämtkrafts värmeproduktion i fjärrvärmeverken i Östersund och Åre är till 98,7 procent förnybar. Målet är att till år 2021 ha 100

procent förnybar produktion, det vill säga produktion utan fossil olja men med långsamt förnybar torv. Till 2025 ska

torven vara utfasad.  

Elnät 

Jämtkraft Elnät AB har ett geografiskt utbrett elnät med 860 mil ledningar som transporterar el till fler än 60 000 kunder. Varje år

investerar Jämtkraft mer än 50 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Jämtkrafts elnät har en leveranssäkerhet

på 99,99 procent. Ett driftsäkert elnät för de som bor och verkar i regionen är en viktig del i koncernens

hållbarhetsarbete. Jämtkraft Elnät bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv

industri. 

Transporter

Under året har en strategi för fossilfria transporter fastställts, vilket innebär att utsläpp från kringverksamheten för att producera el och

värme minskar. Genom en övergång till laddbara bilar ökar också energieffektiviteten betydligt.
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Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska

kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för

att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för

anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom

branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av

produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen

och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar

el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot

naturkatastrofer.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi

på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor

förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för

att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår

obligatoriska miljöutbildning för nyanställda.

Målet innebär vi ska minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön.

Under året har Jämtkraft tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera

miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal

utveckling samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Miljöpåverkande verksamheter
Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion,

värme och elnät. Vi bedömer påverkan, risker och möjligheter utifrån de olika områdena. Se nedan.

Genom att genomföra riskanalyser, både inom befintlig verksamhet och i nya projekt, belyses påverkan och konsekvenser. Analysen

och kunskapen används för att förhindra eller minska risker att problem uppstår och att eventuella åtgärder kan sättas in i

förebyggande syfte.

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde Påverkan Risker Möjligheter
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Vattenkraft

elproduktion

Undanträngning

Biologisk mångfald

Dammbrott

Vandringshinder

Kemikaliespill

Förnybar elproduktion.

Låga koldioxidutsläpp.

Reglerkraft

Skapande av vandringsvägar/

biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster

Vattenkraftens Miljöfond i Sverige

AB

Vindkraft

elproduktion

Undanträngning

Biologisk mångfald

Ljudutbredning 

Lokal begränsning av tillgänglighet av

natur.

Begränsning i utbredning av flora och

fauna.

Exponering av ”ljudförorening”.

Nedfallande is. 

Kemikaliespill

Förnybar elproduktion.

Låga koldioxidutsläpp.

Elnät Undanträngning

Biologisk mångfald

Elektromagnetiska

fält

Strömavbrott

Kemikaliespill

Tillgång till el

Värme Undanträngning

Biologisk mångfald

Transporter

Avbrott i värmetillförsel.

Buller

Lukt

Kemikaliespill

Förnybar värme Elproduktion

Låga koldioxidutsläpp

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt

kraftvärmeverk. Vi har sedan 2010 fördubblat vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh.

Förnybar elproduktion

Vi har fortsatta ambitioner att öka företagets andel av förnybar elproduktion, för att kunna bidra till Sveriges mål om 100 procent

förnybar elproduktion år 2040 samt ett netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

För Jämtkraft Elnät innebär detta intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. En annan

viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och

verka i vår region. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet på 99,99 procent,

enligt Energiföretagens nationella sammanställning över driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. 

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverken sker i huvudsak med lokala bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme.

Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt

med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. I Östersund ansluts nya kvarter vid Storsjöns strand och i Åre har det under

året byggts ett nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön. 

Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet (GRI 302-1)

Materialslag, A 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh

Biomassa, förnybart 829 424 823 795 800 026

Torv 57 314 49 996 45 383

Olja, icke förnybart 11 672 7 395 6 714

Olja, förnybar 8 115 2 241 0

Övrigt förnybart B 6 608 5 584 6 354

Totalt (avrundat) 913 100 889 000 858 500
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Egenägda tjänstebilar, C 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh

Diesel, fossil 774 1 202 1 117

Biodiesel, 20-30% fossilfri 828 220 301

Biodiesel, 100% fossilfri 90 0 0

Bensin, fossil 119 147 140

Totalt (avrundat) 1 800 1 600 1 600

Elenergianvändning, D, E, F 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh

Totalt (avrundat) 107 800 98 000 96 300

Fjärrvärmeanvändning, D 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh

Totalt (avrundat) 2 300 2 700 3 200

TOTAL (avrundat) 1 025 GWh 991 GWh 959 GWh

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle.

B Rötgas, spillvärme och elpannor

C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m , bensin: 8940 kWh/m . Källa SPBI Svenska Petroleum &

Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m , Circle K. HVO: 9680kWh/m , Gröna Bilister.

D Underlaget utgörs av fakturor.

E Underlag utgörs av mestadels av uppmätta värden.

F Underlagt utgörs av fysiska och administrativa förluster.

3 3

3 3

Jämtkraft strävar efter att alla våra transporter ska bli fossilfria. Det handlar om transporter med våra egna

bilar, externa transporter samt tjänsteresor.

Fossilfria verksamheter

Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av

våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i

dieselbilar. Vi kommer successivt gå över till elfordon för våra person- och servicefordon. Idag har vi tio elbilar och åtta elhybrider (13

procent laddbara fordon). 2017 var fossilandelen 92 procent i fordonsbränslet och 2018 hade fossilandelen minskat till 82 procent

(beräknat utifrån koldioxidutsläpp). 

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter på fossilfritt bränsle. 

I vår resepolicy framgår det att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Under året har nattåget åter börjat trafikera varje dygn

mellan Jämtland – Stockholm. Det har bidragit till att vi ökat våra tågresor med 105 procent jämfört med 2017. Tåget stod för

13 procent av alla flyg- och tågresor 2018. Under året tog vi tillsammans med Swedavia initiativ till att handla upp fossilfritt flygbränsle

för inrikesflyg från Åre/Östersund flygplats till Stockholm motsvarande våra resor under 2019. Flyget är en viktig förutsättning

för regional utveckling och näringslivet i Jämtland men i nuläget bidrar flyget väsentligt till klimatförändring. Vårt syfte med

initiativet är att skapa efterfrågan på fossilfritt bränsle och därmed ökad produktion och så småningom lägre bränslepriser på

fossilfritt. 

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över

utsläppen, uppdelat på tre delar (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3):

Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor

Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme

Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor
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Merparten av 2018 års koldioxidutsläpp kommer från användningen av torv, 22 500 ton CO e och 3 220 CO e fossil olja vid

fjärrvärmeverken. Vi arbetar för att fasa ut dessa bränslen och har som mål att vara fossilfria år 2025. Även transporter tillhör de större

koldioxidposterna, såväl externa transporter som från våra egna fordon och tjänsteresor, totalt 1730 ton CO .

Jämtkrafts totala koldioxidutsläpp har legat rätt konstant de senaste två åren även om vi har en strategi att bli fossilfria både inom el-

och värmeproduktion och inom våra transporter.

2018 fanns det sammanlagt 516 kg svavelhexafluorid, SF , installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 511 kg 2017.

Ökningen utgörs av återinstallation av lagerförda begagnade brytare som påfyllts till fullt tryck efter att ha varit lagerförda med halvt

gastryck.

Under året påfylldes 0,3 kg SF , vilket motsvarade utläckt gas. Under 2017 påfylldes 2,3 kg. Från och med 2012 används

svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

År Koldioxidutsläpp CO e

2018 30 985 ton

2017 30 947 ton

2011 (basår) 41 961 ton

2 2

2

6

6

2

Scope 1

Scope 2
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Scope 3

2018 2017 2011

Biogen CO e biogas, ton  166 199 972

Biogen CO e träbränsle, ton  286 649 284 704 293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO e/MWh  16 15 18

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO e/MWh 27 26 31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO e/MWh  0 0,1 0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO e/MWh  17 16 22

Emissionsfaktorer
Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF .). Jämtkraft

använder det webbaserade klimatprogrammet Svante för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Redovisningen sker enligt

Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

Uppvärmning

Biodiesel 0 ton CO e/m

Biogas 3,9 kg CO e/MWh

Eldningsolja 1 2 683 kg CO e/m

Eldningsolja 2 - 5 2 968 kg CO e/m

Torv 393 kg CO e/MWh

Trädbränsle 4,2 kg CO e/MWh

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner

Bensin B95 2,3 ton CO e/m

Biodiesel 100% HVO 0 ton CO e/m

2

2

2

2

2

2

2 6

2
3

2

2
3

2
3

2

2

2
3

2
3
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Biodiesel 30% förnybart 1,82 ton CO e/m

Diesel 20% förnybart 2,06 ton CO e/m

Diesel B5 2,47 ton Co e/m

Scope 2

Förnybar el Jämtkraft (vattenkraft 74 %, vindkraft 12%, bio, 14 %)  0 g CO e/kWh 

Förnybar el Scandem (100% vattenkraft) 0 g CO e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 23 g CO e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 13 g CO e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Åre 20 CO e/kWh

Scope 3

Tjänsteresor

Flyg <463 km 331 g CO e/personkilometer

Flyg 463 - 3700 km 180 g CO e/personkilometer 

Taxibil, diesel 73 g CO e/personkilometer

Buss, biobränsle 15 g CO e/personkilometer 

GWP-värden (Global Warming Potential)

AR4

CO 1 

CH 25 

N O 298 

SF 22 800 

2
3

2
3

2
3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

6

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra största utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att

viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir. Att värna om biologisk mångfald i

anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller

samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med

vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- och värmearbeten.

Biologisk mångfald

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg, fonden skyddar och återskapar biologiska värden i anslutning till bolagets verksamhet,

fonden utreder och föreslår med vetenskaplig utgångspunkt möjliga representativa exempel på insatser som har förutsättningar att

kunna upprätthålla eller stärka biologisk bevarandestatus. Fonden har till exempel bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat

genomföras samtidigt som Jämtkraft bibehåller sin vattenkraftproduktion i en del av vattendraget. Pengar avsätts årligen till fonden. I

fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH,

Mittuniversitetet och Jämtkraft.
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Ett exempel på insatser som vi gjort för att bevara den biologiska mångfalden under året är fiskevårdande åtgärder i Indalsälven.

Under 2018 följde miljöfonden upp investeringarna i projektet Förbifart Billsta i Billstaån. Arbetet initierades för att förbereda framtida

nya investeringar inom biologisk mångfald. Områden som är intressanta att se över är restaurering och kompensationsåtgärder samt

att ta ett helhetsgrepp över större områden och hela biotoper. Detta kan vara aktuellt i vattendrag påverkade av vattenkraft men även

längs kraftledningsgator. Fonden har även sett på hur verksamheten kan utvidgas utanför biologisk mångfald till att även innefatta

FoU-projekt, bland annat inom elektrifiering av fordon och biobaserade fordonsbränslen.

Målanalys Miljö

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO e-utsläpp) från våra egna fordon.

Mål 2018: 330 ton CO e 

Utfall 2018:  395 ton CO e

Kommentar: 15% mer bränsle köptes in till våra egna fordon. Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria

transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är

att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar. Vi ska gå över till elfordon i den takt utvecklingen medger. 

Vi ska minska CO e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på ca 20 000 ton CO e år 2016 till 0 ton år 2025.

Mål 2018: CO e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 800 ton CO e och från transporter; 1040 ton CO e. Totalt: 1840 ton CO e.

Utfall 2018:   3 131 ton CO e från olja och 1 036 ton CO e från transporter. Totalt: 4 168 ton CO e.

Kommentar: Det totala målet nåddes inte då ett stort haveri i kraftvärmeverket i december ledde till två veckors fossil oljeeldning (ej

HVO) under en kall period. Transportmålet nåddes för helåret. 

2

2

2

2 2

2 2 2 2

2 2 2
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M Ä N N I S K A
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Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi

hållbara relationer som en viktig pusselbit – med våra kunder, medarbetare, partners

och andra som berörs av verksamheten.

Inledning

Vårt arbete för social hållbarhet är omfattande och sträcker sig från att till våra kunder säkerställa säkra

och dagliga leveranser av el och värme till att vi ska vara en attraktiv, trygg och utvecklade arbetsplats

för alla våra medarbetare. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt

arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder arbetar vi till exempel med

CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) och sponsring av idrotts- och kulturverksamhet.

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för

Jämtkraft. Nedan kan du läsa övergripande om hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett socialt perspektiv.

Målet handlar om förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i

förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

För Jämtkraft är det naturligt att jobba förebyggande med hälsa och välbefinnande för våra

medarbetare när det gäller till exempel hälsomålet. Ett av våra hållbarhetsmål är att sjukfrånvaron inte

ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Under den gångna treårsperioden 2016-2018 har det legat

mellan 2,3 och 3,7 procent. Förutom att vi erbjuder hälsokontroller, eget gym och ekonomisk stöttning

till företagets idrottsförening har vi också ett friskvårdsprogram för att främja både fysisk och psykisk

hälsa samt bättre balans i livet.
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Jämtkraft jobbar också för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika

sponsoraktiviteter såsom Vinterparken, Nationalmuseum Jamtli, längdspåren Löfsåsspåren och

Svartsjöarna.

Målet handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och att kvinnor ska ha samma

möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler manliga anställda än kvinnor. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen

kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget

idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Qraftsamling och BRIP

(branschintroduktionsprogram för kvinnor).

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna bland tjejer och att det

måste börja tidigt, redan i skolorna. Jämtkraft har arrangerat inspirationsdag och minimässa för elever

på grundskolan, företaget tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att

visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.

En stor del av Jämtkrafts sponsring sker till idrottsföreningar. För att motverka ojämställd och

könsmässig snedfördelning har företaget justerat sponsringsavtalen under 2018.

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och

miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla

arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står

bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella

arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i Global Compact. Vi kräver samma av våra

leverantörer.

Säkerhetsarbete
Jämtkrafts systematiska säkerhetsarbete syftar till att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar,

information och andra tillgångar mot olika hot. Informationssäkerheten ska även säkerställa att

personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetet leds av koncernens

säkerhetsansvarige.
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För att vi ska kunna arbeta effektivt och systematiskt med säkerhet och kontinuitet bedriver vi vårt

arbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive

kontinuitet. Vårt säkerhetsarbete är förebyggande och riskbaserat. Detta innebär att vi aktivt identifierar,

bedömer samt hanterar sårbarheter, hot och risker i eller kring vår verksamhet. Genom att ta tillvara

erfarenheter och genom regelbunden utvärdering förbättrar vi ständigt vårt arbetssätt och våra

processer.

Jämtkrafts systematiska arbete med kontinuitet (kontinuitetshantering) syftar till att vi ska kunna

fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller

avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i

stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen.

Medarbetare

I affärsplanen finns det tre mål för att följa och sätta fokus på den sociala hållbarheten och mänskliga

rättigheter kopplat till medarbetarna.

På Jämtkraft handlar de mänskliga rättigheterna om att säkerställa alla medarbetares lika möjlighet till

hälsa, välbefinnande och utveckling. Mer specifikt handlar det om att förebygga och undvika olyckor

och arbetsrelaterade sjukdomar, skapa förutsättningar för hälsa och välmående, kompetensutveckling,

säkerhet, likabehandling, ickediskriminering, jämställdhet och mångfald. Inte minst lägger vi mycket

fokus på att minska risken för olyckor i verksamheten. Hållbara medarbetare som är trygga, mår bra och

får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är avgörande för att Jämtkraft ska lyckas med ambitionen att vara

Sveriges bästa energipartner 2025.

Stolta medarbetare

Jämtkraft har som ambition att vara en av de ledande aktörerna inom den nordiska energibranschen för

att på så sätt vara med och skapa nytta och värde för våra kunder, det omgivande samhället, ägarna

samt naturligtvis även för våra medarbetare. En förutsättning för att lyckas med detta är kompetenta

och engagerade medarbetare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är därmed en viktig strategiska

fråga för Jämtkraft. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det

viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt jobb och

företaget. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och är starkt bidragande till om vi kommer

att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen. En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga

medarbetarundersökningen, där bland annat ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets

undersökning hamnade NMI värdet på 68 vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år.

Detta är ett bra värde, men det finns utrymme att ytterligare förbättra detta.
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Ett stödjande och utvecklingsinriktat ledarskap är centralt för att våra medarbetare ska ges

förutsättningar att utvecklas, ta ansvar och initiativ. Under året har ett ledarutvecklingsprogram

genomförts där fokus bland annat har varit; ledarskap, attityder och kultur, att leda i förändring,

feedback och motivation samt personlig påverkan. I medarbetarundersökningen får medarbetarna

bedöma och utvärdera ledarskapet på olika nivåer. Årets undersökning ger en tydlig indikation om att

ledarskapet utvecklats i rätt riktning, vilket är glädjande och viktigt för framtiden.

Naturligtvis är det viktigt för Jämtkraft att vara en attraktiv arbetsplats där fokus är hållbara medarbetare

och där alla medarbetares lika värde och utveckling betonas. Bland annat handlar detta om att vi ska

vara en arbetsplats som är lika attraktiv för både kvinnor och män. Vid årsskiftet var 23% av de

tillsvidareanställda medarbetarna kvinnor. Jämtkraft har ett internt mål om att andelen kvinnliga

medarbetare ska vara 40% 2025. Ett resultat i årets medarbetarundersökning som Jämtkraft kommer

jobba vidare med är att kvinnor rapporterar ett lägre NMI värde än de manliga anställda (63 jämfört med

70). Detta är ett område som behöver prioriteras. Redan idag försöker Jämtkraft genom olika åtgärder

skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsplats. Ett exempel är att Jämtkraft tillsammans med

ytterligare fyra energiföretag för andra året genomfört ett branschintroduktionsprogram för kvinnor. Ett

syfte med programmet är att behålla de kvinnor som kommer nya till energibranschen genom att skapa

ett nätverk för samhörighet samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Kompetensförsörjning
Den förändrings- och omställningsresa som Jämtkraft är inne i präglas i stor utsträckning av

digitalisering, kundanpassning och förmåga att i partnerskap identifiera och erbjuda attraktiva produkter

och tjänster. Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är en framträdande faktor för om Jämtkraft

ska lyckas nå sina mål, vilket därmed även innebär att kompetensförsörjningen är en väsentlig risk för

bolaget. Om vi inte lyckas med kompetensförsörjningen så kommer detta självklart ha en negativ

inverkan på företagets möjligheter att nå sina mål och bibehålla en långsiktig lönsamhet. Under året har

31 externa rekryteringar genomförts där vi lyckats försörja företaget med efterfrågad kompetens. Men

arbetsmarknaden i vår region har varit expansiv de senaste åren, vilket i sig är positivt men även medför

en ökad konkurrens. Vi har också sett att personalomsättning över tid har ökat, men att den trots allt är

på en hanterbar nivå. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt jobbar Jämtkraft på olika sätt

med att öka intresset för energifrågor i allmänhet och Jämtkraft i synnerhet. Vi har bland annat fortsatt

vårt samarbete med Energy Competence Center, ECC, i syfte att väcka intresse för frågor och

utbildningar kopplade till teknik, energi och klimat och ge insikt om vad den digitala transformationen

kommer innebära för den framtida arbetsmarknaden. Under våren erbjöd Jämtkraft alla 8:or i Krokoms

kommun möjligheten att ta del av en inspirationsföreläsning med ECC. Responsen var mycket positiv.

Under sommaren erbjöds även 36 ungdomar sommarjobb varav 18 var högskolestudenter.

Engagerade medarbetare
Ett viktigt fokusområde under året har varit att i företaget skapa en bred samsyn och engagemang om

vad alla medarbetare tillsammans ska uppnå på kort och medellång sikt. Under hösten har två

medarbetardagar genomförts där alla medarbetare deltagit i arbetet med att identifiera vad som
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behöver göras för att vi tillsammans ska lyckas med vår ambition att senast 2025 vara Sveriges bästa

energipartner. Båda medarbetardagarna präglades av stort engagemang, dialog och med framåtriktat

fokus på mål, inriktning och utmaningar. Utöver detta har även dialog förts om vilka organisatoriska

justeringar som behöver göras för att vi ska ha ännu bättre förutsättningar att lyckas uppnå vision, mål

och ambitioner.

Utöver medarbetardagar har Jämtkraft även en väl utvecklad samverkansprocess. Fackliga företrädare,

huvudarbetsmiljöombud och arbetsgivarföreträdare träffas varannan vecka för att säkerställa att vi har

trygg och säker arbetsmiljö, att synpunkter och idéer fångas upp och hanteras så tidigt som möjligt

samt att vi i övrigt säkerställer en konstruktiv och effektiv samverkansdialog.

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, ytterligare ett verktyg för Jämtkraft att lyssna till

medarbetarna och stötta deras utveckling. Utvecklingssamtalen är också ett sätt att följa upp

arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. De är en viktig del i företagets samlade

målstyrningsprocess. 2018 angav 96 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa

nyanställda medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. De medarbetare som

var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal, men de hade möjlighet att avstå för att

istället ha samtalet när de är tillbaka i jobb.

"Bevara det friska friskt"
Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod.

Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en hälsosam

arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro, utan vill istället säkerställa

långsiktigt hållbara medarbetare och då är det viktigt att ha en kultur där det är ok att vara hemma när

man drabbas av sjukdom. Den totala sjukfrånvaron för 2018 uppgick till 2,3%. De senaste åren har vi sett

en trend med minskad sjukfrånvaro. Under året har fokus lagts på dialog med cheferna om arbetstids-

och ledighetsplanering för att uppnå en bra balans med möjlighet till vila, återhämtning och rekreation

för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare.

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige.

Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att

följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för

att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2018 var det en medarbetare som hade över 150

timmars övertidsarbete (exklusive nödfallsövertid).

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter

verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till

individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63

timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är även möjligt att byta ut

semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete

med företagshälsovården med främsta fokus på främjande och förebyggande av medarbetarnas hälsa.
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Värderingar och medbestämmande
Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot

varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i

praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att

Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgängliga och utvecklande för alla medarbetare och att de

mänskliga rättigheterna värnas.

På Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vilket

är ytterligare ett sätt för att vara en arbetsplats där de mänskliga rättigheterna säkerställs. Parterna

sammanträder regelbundet och hanterar koncernövergripande medbestämmande och

arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare. För att tillgodose kraven på hälsa

och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

1 huvudskyddsombud, 10 st skyddsombud

3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer

8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté

1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen

1 Säkerhetssamordnare

Trygga och säkra medarbetare är ett högt prioriterat område och målsättningen är självklar; inga

dödsfall eller olyckor. Inga dödsfall har inträffat under 2018, men dessvärre 17 olyckor. Ingen av

olyckorna har medfört långtidsfrånvaro. För att undvika olyckor har fokus satts på att medarbetarna i

betydligt större utsträckning ska rapportera tillbud och riskobservationer. Alla anställda och inhyrda

resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud

rapporteras.

Jämtkraft är en jämtländsk energikoncern med Norden som marknad. Företaget är

starkt förankrat på den regionala marknaden men företaget har många

samarbetspartners och kunder i övriga delar av Sverige och Norden. Vårt fokus,

enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från

förnybar energi. Kunderna visar ökat intresse för innovativa tjänster och produkter

som bidrar i energiomställningen.

Kunder
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Jämtkraft Elnät ser till att det finns möjlighet att ansluta nya kunder för både konsumtion och

produktion av el. Under 2018 ser vi en allt ökande trend när det gäller våra kunders egen produktion av

solel. Vi har anslutit cirka 130 solelanläggningar 2018, jämfört med cirka 75 stycken vardera år 2016 och

år 2017. Dessutom är det större anläggningar som ansluts, med betydligt större elproduktion än tidigare.

En trend vi bedömer kommer fortsätta.

Dela vattnet är en lagringstjänst kopplat till solenergi som gör det möjligt att lagra överskottsel från

solpaneler på ett enkelt och prisvärt sätt. I "molnet"  kan överskottsproduktionen från solpanelerna på

sommaren sparas till vintern, när kunden använder som mest el. Tjänsten lanserades under 2017 och

har gett nya kunder och uppmärksamhet med en ny typ av tjänst i energibranschen som skapar

kundnytta. 

I ett projekt tillsammans med företaget Ngenic och Energimyndigheten driver Jämtkraft världens första

digitaliserade fjärrvärmenät. Genom digital styrning går det att optimera värmen och spara energi i

bostäder och lokaler. När det är som mest aktiviteter och rörelse i bostaden, till exempel morgon och

kväll, prioriteras varmvattenanvändning istället för värme. Målet med digitaliseringen är mer resurssnål

och bättre fördelad fjärrvärme. 

Jämtkraft och Östersundshem projekterar för en solpark och gör därmed en gemensam satsning på

förnybar el och bidrar till målet om en fossilbränslefri region. Mest troligt sätts spaden i jorden

sensommaren 2019 för en av Sveriges största anläggningar för elproduktion från solen. Parken kommer

efter uppförandet att ägas av företag och privatpersoner genom andelar i en ekonomisk förening. En

ägarandel kostar runt tusenlappen och ger 100 kWh solel per år.

Nöjda kunder
Varje år medverkar Jämtkraft i Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda kunderna

är. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett

sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Resultatet 2018 visar att kundnöjdheten för

branschen som helhet är oförändrad. Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare

kunder stärks. Jämtkraft har klättrat från en 13:de till en 4:e plats, till stor del beroende på resultatet av

att vi jobbar med samhällsengagemang och vår miljöprofil. Kundernas bedömning har ökat

nöjdhetsindex från 70,4 till 74,8 som är långt över branschsnittets index på 65,9. Undersökning stämmer

väl överens med det vi pratar om och gör på Jämtkraft, vårt resultat är bra men det belyser även vilka

frågor vi måste jobba vidare med:

Samhällsansvar – Hur vi bidrar till utveckling i regionen/våra ägarkommuner

Hållbar utveckling – Berätta vad vi gör och hur vi gör det

Kundens förväntningar på digital utveckling och hur det förenklar vardagssysslor och relationen

kund – bolag.

Lojalitet - Skapa bra relationer med våra intressenter
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Service - Vara proaktiva och leverera enligt förväntan och lite mer.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I

år har vi här ett resultat på 73,8. 2017 var siffran 73,1. Branschens siffra är 65,3.

Vi låter våra intressenter, såväl internt som externt, bedöma hur väl vi lyckas med den

miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen av vårt arbete. Den återkoppling

vi får från dem hjälper oss att bedöma vilket fokus vi ska ha i vårt fortsatta

förbättringsarbete.

Samhälle

Intressentdialog

I slutet av 2017 genomförde vi en intressentundersökning som vägleder oss i arbetet med att bli en

bättre samhällsaktör och göra gott för våra ägare och de intressenter som finns i vår omgivning.

Undersökningen innehöll frågor om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan

och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöktes fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter,

arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik. Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad

intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt

hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenterna fick ranka

Jämtkrafts arbete inom hållbarhet på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra). Undersökningen

visade att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller hög nivå och inger förtroende. De intervjuade

intressenterna rankade Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. På frågan om vilka hållbarhetsområden som

är viktigast för Jämtkraft angav majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet.

Därefter följde affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald

prioriterades ner i jämförelse med övriga områden. Tillsammans med de globala målen som mest berör

Jämtkraft, våra affärsmål och intressenternas åsikter får vi vägledning i våra prioriteringar och inriktning

framåt.

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och

värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och

företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till

vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och

från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk

mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder

regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.
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Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar.

Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av

produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer

information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Sponsring av mänsklig kraft
På Jämtkraft gillar vi framtidskraft. I samklang med vår vision Energi som gör livet bättre vill vi gärna

uppmuntra sådan kraft där den finns, därför sponsrar vi bland annat ideella verksamheter som finns i

idrotts- och föreningsliv. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en långsiktig samhällsutveckling.

Jämtkraft sponsrar föreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse. Föreningar som

kan ta del av sponsringen finns inom idrott, kultur, miljö och human- sociala verksamheter.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Företaget jobbar

också med större sponsringssamarbeten där Jämtkraft i partnerskap med föreningar arbetar utifrån

gemensamma intressen. Några exempel på vårt engagemang är Världens Barn, Cancerfonden, Mini-

Olav (löpning för knattar), knatte- och prova på-skolor, tillgängliggörande av idrottsutrustningar och

Nordiska Ungdomsspelen. Våra större samarbeten är bland andra Jämtland Basket, Nationalmuseum

Jamtli och Östersunds fotbollsklubb.

Sponsringen bidrar till att skapa goda relationer med människor i regionen samtidigt som det är en

viktig del av marknadsföringen. Ett sponsringssamarbete ska leda till mervärden för sponsringspartnern,

Jämtkraft och den gemensamma målgruppen.

En av flera insatser vi gör för bidra till barn och ungdomars lek och lärande är Barnens Energilek på friluftsmuseet

Jamtli.

Resultat social hållbarhet 2018 kopplat till medarbetarna.

Målanalys Människa

Mål: NMI-index (Nöjd medarbetarindex) för Jämtkraft ska vara lägst 65. Huvudsyftet med en

medarbetarundersökning är att mäta hur nöjda medarbetarna är med arbetet, hur det interna

arbetsklimatet är och att ta reda på hur medarbetarna mår. 

Resultat:   NMI-värdet 2018 uppgick till 68. Målet har uppnåtts.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive

nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två

föregående åren.
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Resultat:   Under 2018 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid, men inte mer

än 200 timmar. Denna medarbetare har inte haft mer än 150 timmars övertid de två föregående åren.

Målet har uppnåtts.

Mål: 2016-2018 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%

Resultat:  För 2018 var den totala sjukfrånvaron 2,3%. 2017 var den 2,5%, och 2016 var den 3,7%.

Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro) (GRI 403-2

Arbetsrelaterade olyckor).

Resultat:   Under 2018 har inga dödsolyckor inträffat. 17 olyckor har rapporterats, varav 3 har lett till

kortare sjukfrånvaro (totalt 35 frånvarodagar). (2016: 0 dödsolyckor, 15 olyckor, varav 2 st ledde till totalt

16 frånvarodagar. 2017: 0 dödsolyckor, 16 olyckor, varav 4 st ledde till totalt 20 frånvarodagar). Målet

har inte uppnåtts.

Mål: Vi ska ha minst 200 st risk- och tillbudsrapporteringar för 2018 för företaget Jämtkraft.

Resultat:   Under 2018 har 80 risk- och tillbudsrapporteringar gjorts. Målet har inte uppnåtts.

Personalstruktur
Antalet anställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2018 353, varav 338 tillsvidareanställda (259 män

och 79 kvinnor) och 15 visstidsanställda (14 män och 1 kvinna). Under året har 31 nya tillsvidareanställda

medarbetare anställts (25 män och 6 kvinnor) och under samma period har 31 tillsvidareanställda slutat,

varav 8 har gått i pension. Detta innebär att personalomsättningen 2018 uppgick till 9,2%.

Ålder 2018 2017 2016

<29 20 (varav kvinnor 8) 21 (10) 24 (8)

30-39 63 (16) 65 (15) 60 (17)

40-49 109 (25) 112 (28) 113 (25)

50-59 108 (26) 98 (25) 86 (20)

60< 38 (4) 42 (4) 46 (4)

Totalt 338 (79) 338 (82) 329 (74)

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2018 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft, exklusive vd)

(GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män).

Totalt: 36 895 kronor (2016: 34 762 kronor, 2017: 35 543 kronor)
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Jämtkraft AB

Kyrkgatan 21

831 50 Östersund

063-14 90 00

info@jamtkraft.se

Kvinnor: 36 299 kronor (2016: 34 120 kronor, 2017: 34 922 kronor)

Män: 37 078 kronor (2016: 34 948 kronor, 2017: 35 743 kronor)
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	Års- och hållbarhetsredovisning 2018 – Ekonomi _ Jämtkraft.pdf
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