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Energibranschen är mitt i en förändring som är omvälvande. Jämtkraft bejakar och följer med i den

utvecklingen för att ta vara på möjligheterna. Vi gläds också åt att vara tillbaka på ett resultat som motsvarar

ägarnas avkastningskrav, efter de senaste årens något lägre resultat.

En tid av förändring

Uppgången har delvis skett dels tack vare att marknadsförutsättningarna blivit bättre, vi har haft stigande elpriser och gott om vatten i

magasinen. Men vi har också själva bidragit till resultatet. Ett stort arbete har gjorts av alla medarbetare och vi har successivt blivit ett

effektivare bolag. 

Jämtkraft har haft lägre investeringsnivåer under de senaste tre till fyra åren. Speciellt i jämförelse med tidigare investeringar. Men vi

har trots allt både reinvesterat och nyinvesterat under dessa år. Sällan har vi haft så stora nyanslutningar på fjärrvärme och elnät som

under 2017, mycket tack vare vindkraftsanslutningar och nyinflyttningar. En mycket positiv utveckling.

De pågående förändringarna av energimarknaden är till stor del en följd av digitaliseringen. Den för bland annat med sig att

kundernas beteende kommer att förändras radikalt. Kundinflytandet ökar. För oss som energibolag betyder det att vi går från att

erbjuda kilowattimmar till att erbjuda kunderna mer relevanta tjänster. Så småningom kommer vi att se mer energismarta lösningar i

hemmet som går att nyttja genom automatik utan att kunden behöver bry sig.

Det här ställer såklart krav. Vi behöver utveckla oss och ytterligare stärka vår innovationsförmåga. Våra interna arbetsprocesser

anpassas så att vi kan ta vara på de möjligheter den moderna tekniken ger och för att kunna erbjuda nya tjänster.

Det här betyder också att kraven på att vi levererar hållbara energilösningar skärps. Jämtkraft har alltid haft ett starkt engagemang för

miljö. Vi har under många år haft högt ställda mål, som nu har nåtts, om att tillföra förnybar energi och bidra till energiomställningen.

Under 2017 har vi höjt ambitionerna när det gäller kvalitet och inriktning på vårt hållbarhetsarbete som helhet. Vi har arbetat utifrån

vilka av FNs hållbarhetsmål som Jämtkrafts verksamhet framförallt ska leda mot. Planen är ett systematiskt förbättringsarbete inte

bara inom miljö utan också inom den ekonomiska och sociala dimensionen.

För att ta några intressanta nedslag under året; vi är stolta över att ha färdigställt Billstaåprojektet. Tack vare en samverkan med

länsstyrelsen, Storsjön Bergs fiskevårdsområde, Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningen har vi realiserat omlöp för fisk och

fauna förbi tre vattenkraftstationer i Billstaån. Projektet har lett till ökade rekreations-, natur- och ekonomiska värden i området

samtidigt som den förnybara elproduktionen kan bibehållas.

Vi är också mycket stolta över att värdena i vår årliga Nöjd Medarbetar Index stigit under året och att de ligger på en god nivå.

Medarbetarna är vår värdefullaste resurs, det är de som kan föra verksamheten framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot Jämtkrafts fortsatta utveckling. Det finns en god potential för fortsatt uppgång. Men 2018 blir året då

jag kommer att kliva av min post som vd. Efter elva år är det dags. Jag kan konstatera att tiden gått ofantligt fort. Det har varit en

innehållsrik tid med många spännande och intressanta projekt både teknikmässigt och affärsmässigt. Det kommer jag att sakna. Men

framförallt kommer jag att sakna ett fantastiskt kamratskap.

Anders Ericsson

Vd Jämtkraft
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En fjällnära stad vid Storsjön, ett hjärta i regionen. Många vill bo och leva i Östersund med omnejd. Ändå

måste vi som många andra små städer fortsätta göra det möjligt genom att få fler företag att etablera sig,

erbjuda jobb och hänga med i utvecklingen. En hållbar energiförsörjning är en nyckelfråga.

Energi och livskraft för företag och människor

I år hade jag förmånen att vara med på Jämtkrafts medarbetardag. Det gjorde mig stolt. Ibland är det lätt att bli hemmablind. I det här

företaget finns ett engagemang och intresse för utveckling. Jämtkraft är en viktig regional aktör för både energi och hållbarhet i

regionen.

Vi som äger Jämtkraft, Östersunds, Krokoms och Åre kommuner, är inga kvartalsekonomer. För oss är ägandet en långsiktig och

medveten strategi. Energi är vår kärnverksamhet och för utvecklingen i regionen ska vi kunna erbjuda fossilfri och förnybar energi till

konkurrenskraftiga priser. Vår energi ska göra livet bättre för våra kunder och intressenter men också för våra barn och barnbarn. Det

är det vi tar sikte på.

Under 2017 har Jämtkrafts medarbetare och chefer skruvat upp ambitionerna med hållbarhetsarbetet. I och med att verksamhetens

affärsmål har kopplats direkt till åtta av FN’s globala mål har hållbarhetsperspektivet på riktigt flyttat in hos Jämtkraft. Även vår nya vd

kommer att ha en central roll i vår utveckling. Det främsta uppdraget blir att med nytänk fortsätta bygga organisationen och kulturen i

företaget och strategiskt utveckla verksamheten mot de tydliga mål som finns. Kvalitet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och

hållbarhet är i fokus för utvecklingsarbetet.

Det finns flera konkret talande exempel på hur Jämtkraft tar ansvar från det gångna året.

Nybyggda omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer har invigts i Billstaån. Ett projekt som visar att det är möjligt att

producera den förnybara energi som framtiden behöver och samtidigt tillgodose höga ekologiska miljövärden.

Ett annat projekt där Jämtkraft tar ansvar är Långforsen. Under 2017 har Jämtkraft i mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd att

renovera vattenkraftverket i Långforsen utifrån planer som visar att Jämtkraft är beredda att göra mer än vad lagen kräver för miljön.

En varsam renovering av kraftstationen och restaurering av miljön i samma projekt.

En intressant trend som visar att miljömedvetenheten får ett allt starkare fäste hos konsumenterna är intresset för solceller. För att

svara upp har Jämtkraft lanserat produkten Dela vattnet. En enkel men genialisk lösning för att för att lagra solenergin till vintern då vi

behöver den som bäst. Solenergi året om helt enkelt, till en avsevärt lägre kostnad än hemmabatterier.

Inget av dessa projekt har varit bekväma eller gått på slentrian. Jag skulle vilja säga att Jämtkraft är ett av de ledande regionala

energiföretagen i Sverige när det gäller att våga.

Klimatfrågan är en anledning till att hållbar energi är en sådan nyckelfråga idag. Vi måste hejda den negativa utvecklingen.

Omställningen till fossilfria transporter är ett sådant område. Tack vare att Jämtkraft var så tidiga med att bygga laddinfrastruktur är vi

nu redo i Jämtland, när expansionen kommer. Nu är laddinfrastrukturen såld till Clever där Jämtkraft är delägare. Det är ett sätt att ta

elbilsutvecklingen ytterligare ett steg. Clever gör det enklare att ladda.

Under året har vi också sett effekten av försäljningen av telecomverksamheten till IP only. Jämtkraft gjorde grunden. Nu ser vi en

kraftig utbyggnadsfas, tack vare att de som är allra bäst på bredband får göra det. Det byggs i Östersund, Åre och Krokoms

kommuner. 600 miljoner kronor investeras. Människor får snabbare uppkoppling med framtidskapacitet.

Just nu har vi en positiv trend i befolkningstillväxten i vår region. Det byggs nya bostäder. På Östersunds kommun jobbar vi för att

etablera dataserverhallar. Jämtkraft är med i fronten. Det går inte undgå att se att Jämtkraft på många områden varit med och krattat

manegen för projekt som ger skjuts till den här regionen och nya arbetstillfällen.

Som ägare är det av högsta vikt att vi fortsätter upprätthålla goda och långsiktiga spelregler för Jämtkraft. Så att det blir möjligt att

fortsätta vara det företag framtiden och regionen behöver. Det bidrar till att fler kommer kunna bo och leva i Jämtland i framtiden. I

en hållbar attraktiv region där det finns nya jobb.

AnnSofie Andersson,

Ordförande i Jämtkrafts styrelse

Kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun
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Ledning och styrelse
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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.

Intressentdialog

Intressenterna har identifierats utifrån värdekedjan. De är ägare, samarbetspartners, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO =

non governmental organizations), akademi, närboende, medarbetare, kunder och, nytt för i år, en intressentgrupp kopplad till

biologisk mångfald. Den bestod av intressenter kopplat till projektet att bygga omlöp i Billsta och bestod av närboende till dessa

anläggningar, frivilligorganisationer, skolväsende och kunder. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2017

uppgick till 2 856 MSEK, fördelat på 1 449 leverantörer av varor och tjänster.

*I bilden ovan i "Samhället i stort" ingår akademi, närboende och projektgrupp "Biologisk mångfald".

Tillvägagångssätt
För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet tar Jämtkraft reda på vad de olika intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad

som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. 
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Jämtkraft har undersökt detta genom intressentdialoger sedan 2012. På samma sätt som tidigare år bjöds representanter för de olika

intressentgrupperna in till 2017 års undersökning för att delta anonymt via telefonuppringning via oberoende part.

I dialogen ställdes frågor vad intressenterna tycker 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. Intressenternas åsikter vägleder våra

prioriteringar och inriktning framåt.

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

Resultat
Undersökningen visar att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller fortsatt hög nivå och inger förtroende. De intervjuade

intressenterna rankar Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. Medarbetare, interna intressenter, rankar arbetet till 7,5 och externa

intressenter till 6,8. 

Högst bedömning ger medarbetare (7,5), samarbetspartners (7,4), närboende 7,3 och finans/försäkring (7,0). Bra bedömning ger

kunder (6,8) och ägare/politiker (6,8). Lägre bedömning, ändå godkänd nivå, ger frivilligorganisationer (6,5), projektgrupp Biologisk

mångfald (6,4) och akademi (6,3).

På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft anger majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena

inom hållbarhet. Därefter följer affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i

jämförelse med övriga områden.

Väsentligheter att jobba vidare med
Över tiden som Jämtkraft genomfört likartade undersökningar, från 2012 till 2017, har ingen större förändring skett i intressenternas

prioriteringar över vad Jämtkraft ska fokusera på. 

Förklaringen till det, kan vara att de intervjuade intressenterna till viss del är samma från ett år till ett annat. Det kan också vara så att

intressenterna inte i så hög grad är insatta i vår verksamhet på detaljerad nivå och att det finns ganska stor konsensus om åsikterna på

övergripande nivå.

Miljöområdet har fortsatt högsta prioritet. Biologisk mångfald, förnybar el- och värmeproduktion och vattenkraften nämns bland de

viktigast aspekterna att fokusera på. I år nämns även restaurering och återställande av vandringsvägar för fisk som en viktig insats. Mer

vind och sol önskas av många intressenter.

Inom området affärsetik är det fortsatt sunda, hederliga och öppna affärer som nämns. Jämtkrafts monopolsituation inom elnät

nämns som något negativt.

På den sociala sidan är det fortsatt integration, nyanlända, mångfald och behandla alla lika, som är viktigt.

Väsentligheter att jobba vidare med inom fokusområdena

Miljö Biologisk mångfald

Förnybar el- och värmeproduktion Fossilfritt, restaurering av vandringsvägar för fisk

Affärsetik Sunda, hederliga och öppna affärer

Mänskliga rättigheter Alla ska behandlas lika

Arbetsvillkor Säkerhet, riskanalyser

Jämlikhet Alla ska behandlas lika

Mångfald Nyanlända, integration, jämn könsfördelning

Kommunikation med Jämtkraft
En fråga som ställdes till alla var hur de önskar att kommunikationen med Jämtkraft går till. Svaren oberoende av intressentgrupp visar

på att det finns tillräckligt många kanaler för information och kommunikation. Kanaler som nämndes var hemsidan, fakturan, olika

sociala medier, möten och seminarier. Vilken typ av kommunikation som föredras beror på intressentgrupp men även på person. Den

övergripande sammanfattningen är att alla kanaler efterfrågas.

Slutsatser

Sammantaget för alla intressentgrupper (interna och externa) är bedömningen 6,9. Det är en ökning från 6,4 (2012). De interna har

ökat från 7,3 2012 till 7,5 2017. De externa har ökat från 6,4 till 6,9 2017.

Jämtkrafts arbete generellt inom hållbar utveckling
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*Skala 1 (sämst) till 9 (bäst)

Interna intressenter, det vill säga medarbetarna, är stolta över att arbeta på Jämtkraft och rankar hållbarhetsarbetet högt (7,5 på en

skala 1-9).

Jämtkrafts ägare och politiker anser också att Jämtkraft arbetar bra med hållbar utveckling (6,8).

Den lägsta bedömningen av Jämtkrafts hållbarhetsarbete har akademi (6,3), projekt Biologisk mångfald (6,4) och frivilligorganisationer

(6,5).

Dialogen visar att externa intressenter har begränsad kunskap om Jämtkrafts arbete med de sociala aspekterna, förutom när det

gäller sponsringsinsatser och Jämtkraft Arena som många känner till. Jämtkraft är mycket starkt kopplat till och uppskattat för den

lokala och regionala närvaron, men både interna och externa intressenter efterfrågar en geografisk expansion utanför regionen. Det

kommunala ägandet togs upp som något positivt bland några intressentgrupper, men bland andra som något negativt. Åsikterna om

det kommunala ägandet gick isär även inom en och samma intressentgrupp.Vad de åsikterna består av har inte analyserats.

Mer samarbeten utanför energisektorn, till exempel med verkstadsindustrin och transportsektorn, framhålls som

utvecklingsområden. 

Intressenterna var positiva till Jämtkrafts sponsring, särskilt Jämtkraft arena och sponsring med koppling till miljöarbetet och

elbilssatsningar. Däremot bör Jämtkraft bli bättre på att informera och kommunicera, bör synas mer och ha en bättre hemsida. 
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Jämtkraft – en del av världen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska målsättningar till år 2030: avskaffa extrem fattigdom,

minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Detta kallas för Agenda 2030. Genom de globala målen för en

hållbar utveckling kan det uppnås i alla länder och för alla människor.

De 17 målen symboliseras av en ring som indikerar att de är odelbara, integrerade och att de balanserar perspektiven ekonomi,

socialt och miljö.

Under 2017 har Jämtkraft kopplat verksamheten till Agenda 2030, för att utveckla hållbarhetsarbetet och få ett tydligare fokus.

Ledning och medarbetare har identifierat vilka mål som berör Jämtkraft mest, där Jämtkraft kan göra skillnad.

Så bidrar Jämtkraft till Agenda 2030

Ledning och chefer har genomgått utbildning och workshops och ett arbete har gjorts för att identifiera och fastställa långsiktiga

hållbarhetsmål med bäring på Agenda 2030. Syftet är att bli tydligare externt och internt, att alla medarbetare ska vara delaktiga och

ha möjlighet till påverkan. Därigenom ska Jämtkraft nå en kontinuerlig utveckling på hållbarhetsområdet.

Genom arbetet har Jämtkraft fått en breddning från ett systematiskt arbete på den ekologiska sidan med miljömål till att nu även få

samma systematik i övriga hållbarhetsaspekter, det vill säga ekonomisk och social hållbarhet.

De långsiktiga målen i Agenda 2030 som berör Jämtkraft mest har identifierats. De här globala målen har sedan använts som

utgångspunkt för Jämtkrafts nya långsiktiga mål för verksamheten från och med år 2018.

De globala hållbarhetsmål Jämtkraft fokuserar på

Läs mer om de globala målen på globalamålen.se

Så arbetar Jämtkraft med hållbarhet

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

medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt 

jobb.

Hur går det till?
Basen för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003 är Jämtkraft miljöcertifierade 

enligt ISO 14001. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och arbetet genomsyras i hela organisationen (se figuren 

nedan).

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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Verktyg

Det är medarbetarnas kunskap och erfarenheter som driver hållbarhetsarbetet framåt. Förutom det vägledande ramverk som GRI

erbjuder använder Jämtkraft också ett antal verktyg.

Vision och kärnvärden

Jämtkraft ska vara en källa till energi för livet idag och för kommande generationer. Visionen Vi har energi som gör livet bättre och

företagets kommunikationsplattform med kärnvärden och riktlinjer för kommunikation, stödjer hållbarhetsarbetet.

Uppförandekod

Jämtkrafts uppförandekod vägleder medarbetarna och våra samarbetspartners i värderingar och normer – vad som är ett lämpligt

uppförande i en god samarbetskultur.

Standarder och vägledningar

GRI G4, ISO 14001:2015, Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och

koncernredovisning (K3).

Ledarskap

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.

Jämtkrafts miljöfond

Miljöfonden är Jämtkrafts verktyg för att ta ett utökat ansvar för skydd och återskapande av biologiska värden i anslutning till

verksamheten.

Utbildning

Jämtkrafts medarbetare ges utbildning vid behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina

uppdrag och arbetsuppgifter.
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Lagefterlevnad

Varje affärsområde går regelbundet igenom sin verksamhet och de lagar affärsområdet har att följa.

Intressentdialog

Jämtkraft vill ha en öppen kommunikation med de som berörs av företagets verksamhet. Intressentdialogen lyfter fram de områden

som är viktiga i det pågående hållbarhetsarbetet.

Kommunikation

Intressentdialogen lyfter också fram områden som är viktiga i Jämtkrafts kommunikationsarbete. Områden där kommunikationen

behöver förstärkas lyfts fram, liksom önskade kanaler.

Organisationer och nätverk

Jämtkraft är med i organisationer och nätverk för dialog och kunskapsutbyte, till exempel: 

Energiföretagen Sverige

Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning, Ledamot

Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling, Ledamot

Råd för Strategisk kommunikation, Ledamot

Arbetsgrupp Miljö Ordförande

Arbetsgrupp AMS Ordförande

Arbetsgrupp Vattenkraft Ledamot

Indalsälvens Regleringsföretag Ledamot

Indalsälvens Vattenvårdsförbund Ordförande

SINFRA Ledamot

Inseva Ledamot

Svensk Torv och Torvforsk Ledamot

Energiforsk Ledamöter

Svenska kraftnät Ledamöter i Planeringsråd och Elmarknadsråd

Elinorr Samverkan mellan 18 lokala elnätbolag

Power circle Elkraftbranschens sammanslutning för framtidsfrågor

GEODE Nätverk för europeiska energiföretag

NMC Nätverk för hållbart näringsliv

Fossilfritt Sverige Samverkan med målet om ett fossilfritt Sverige

Försiktighetsprincipen

Jämtkraft tillämpar försiktighetsprincipen i hållbarhetsarbetet. Det innebär att företaget systematiskt utvärderar, mäter och

kommunicerar risker kopplade till ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Riskanalys och – hantering

För att hantera risker på ett systematiskt sätt arbetar Jämtkraft med strategier, styrdokument och riskpolicyer som revideras årligen.

Policys finns inom varje affärsområde. Det yttersta ansvaret ligger hos vd.

Å

https://www.jamtkraft.se/link/dd735e55298c4de1bc74467b3172a2e4.aspx
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Finalist i Guldgalans Årets hållbara företag

Jämtkraft nominerades under året till Guldgalans pris Årets hållbara företag. Vi utsågs till finalister i hård konkurrens med Polfärskt

och Jazzköket. Polfärskt segrade. Vi känner oss hedrade att utses till finalist. Motiveringen till finalplatsen löd:

Jämtkraft har funnits i snart 130 år och miljöfrågor har länge varit ett prioriterat område. Idag har de en helhetssyn på hållbarhet

och de har hållbarhetsredovisat sedan 2011. De globala miljömålen (Agenda 2030) är en viktig utgångspunkt i hållbarhetsarbetet

och de utgår från de målområden där de kan göra störst skillnad. Klimatfrågan är den stora drivkraften och ett av deras mål är

fossilfri värme till VM i Åre och Östersund år 2019. Att vara en attraktiv och säker arbetsplats är ett prioriterat område och för att

stärka jämställdheten i en mansdominerad bransch erbjuds kvinnor i mansdominerade roller mentorskap. Samhällsengagemanget

är stort och utöver sponsringssamarbeten samarbetar Jämtkraft med skolor för att få fler tjejer att välja tekniska och

naturvetenskapliga utbildningar. En viktig fråga både för Jämtland och för Jämtkraft.

Erfarenheten och återkopplingen från den erfarna juryn kommer att leda till en utveckling för oss och vi känner oss peppade inför

vårt fortsatta hållbarhetsarbete där vi ständigt blir bättre.
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Med tjänsten Dela vattnet erbjuder Jämtkraft en möjlighet att spara energin från solceller i vattenkraften.

Det är ett hållbart alternativ.

Anders spar sin solenergi, från sommaren till vintern då han behöver
den som bäst

Anders Vikström Aloanderssons miljöengagemang startade i tjugoårsåldern när han fick upp ögonen för Miljöpartiet och

Greenpeace och blev stödmedlem i de organisationerna. Engagemanget för miljön har sedan smittat av sig.

– Hemma i familjen pratar vi mycket om miljön, hur förändringar i miljön påverkar oss och världen i stort. Det yttrar sig i att vi ofta

cyklar till olika aktiviteter.

Familjen har haft solceller i snart två år, de tycker att fler borde utnyttja solenergi och att utvecklingen går lite för långsamt, speciellt

nu när det har blivit enkelt att spara energin från sommaren till vintern.

– Hade man vetat om själva tjänsten Dela Vattnet innan så hade det varit ännu lättare att ta beslutet att skaffa i solceller.

Dela vattnet är en lagringstjänst som Jämtkraft erbjuder sina solcellskunder. Den el som kunderna inte använder under sommaren

kan de spara hos Jämtkraft. Överskottselen kan sedan plockas ut andra tider på året då kunden behöver mer energi. Det här

betyder också att kunden slipper en del administration som tidigare var nödvändig.

– Du lagrar elen som du får under soltimmarna och sparar den till när du inte har soltimmarna. Det är genialt, avslutar Anders.

Fakta
Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra överskottsenergi från solceller i vattnet. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt

batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder.

En avgörande skillnad mellan en batteribank och energilagring med Dela vattnet är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i

användning under dygnet. Du skapar energi på dagen och tar ut den på natten. Med Dela vattnet kan du lagra din överskottsenergi

från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast.
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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

 Ladda ner Årsredovisningen 2017 här för att läsa.

Målanalys

Mål: Jämtkraft strävar efter en soliditet på 25-45 procent över en 48 månaders cykel för att ha en finansiell uthållighet. 

Resultat:   För 2014-2017 uppgår soliditeten i snitt till 30,8 procent. 

https://www.jamtkraft.se/link/70eeccc92ffb4c79935b16c6479cc547.aspx
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Mål: Tabellen ovan visar hur Jämtkraft presterat mot ägarkravet på räntabilitet. Riktvärdet är 10 procent som ett rullande 48 månaders

medeltal.

Resultat:   För 2014-2017 uppgår räntabiliteten före skatt i snitt till 7,8 procent. 

Verksamhet

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och värme. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och

externa tjänster. Jämtkraft levererar även tjänster inom drift, underhåll och ekonomi till vindkraftparker. Verksamheten är indelad i

affärsområdena Elproduktion, Elhandel, Elnät och Värme.

Här kan du läsa hela årsredovisningen för 2017.

Årsredovisning

 Ladda ner Årsredovisningen 2017 här för att läsa.

Nyckelfakta

Nyckelfakta 2017 2016 2015 2014 2013

Rörelsens intäkter, kkr 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443 4 386 100

Resultat före skatt, kkr 404 313 124 615 152 809 134 401 90 014

Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 15,2 4,4 6,1 5,4 3,0

Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,1 1,9 3,4 3,2 0,6

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

Soliditet, % 33,0 32,1 27,6 30,5 29,5

Investeringar, kkr 580 597 296 056 259 709 279 761 333 840

Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 305 1 143 1 360 1 106 1 080

Producerad energi, värme, GWh 703 677 651 675 698

Levererad elenergi, GWh 11 501 11 525 12 716 13 423 14 236

Levererad värme, GWh 625 614 585 583 606

Bolagsstyrning

https://www.jamtkraft.se/link/70eeccc92ffb4c79935b16c6479cc547.aspx
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Ägarförhållanden
Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun, org.nr 212000-2528 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. 

Styrelsearbete

Jämtkraft AB:s styrelse består sedan årsstämman i maj 2015 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 sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information.

Arbetet i övrigt följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbets- och

ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt. Av arbetsordningen framgår också arbetsfördelningen mellan styrelsen,

styrelsens ordförande samt verkställande direktören. Styrelsen har under året haft nio sammanträden varav ett konstituerande.

Förutom uppföljning och rapportering av den löpande verksamheten har styrelsen behandlat koncernens strategiska inriktning samt

koncernens ekonomiska utveckling. Styrelsen har även haft att ta ställning till investeringar.

Av bolagets styrdokument; ägaridé, ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning framgår att verksamheten ska bedrivas på ett

sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till

långsiktigt låga priser. Priserna ska ge Jämtkraft lönsamhet samt förutsättningar för fortsatt tillväxt och investeringar. Jämtkraft har

lokal prissättning av el, värme och elnät för boende i ägarkommunerna. Detta medför en rabatt till våra lokala kunder. Bolaget ska

med utgångspunkt från sin egen kompetens, vara en aktiv part i utvecklingen av förnyelsebar energi- och miljöteknik på ett sätt som

stärker regionens näringsliv och regionens konkurrenskraft.

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 baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Detta innebär att koncernens tillväxt ska ske

under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. För att säkra ägarnas

avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Ledningsgruppen

Jämtkraft AB per 171231

<30 år 30-50 år >50 år Totalt

Män 0 (0%) 2 (25%) 3 (37,5%) 5 (62,5%)

Kvinnor 0 (0%) 1 (12,5%) 2 (25%) 3 (37,5%)

Totalt 0 (0%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

Styrelsen

Jämtkraft AB per 171231

<30 år 30-50 år >50 år Totalt

Män 0 (0%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 6 (66,7%)

Kvinnor 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 3 (33,3%)

Totalt 0 (0%) 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%)

Investeringar

Utbyggnad av förnyelsebar elproduktion pågår och är viktigt för energiomställningen till förnybar elproduktion i Europa. 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

närhet. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet.

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har som mål att

fördubbla vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh, fram till år 2020. Större delen ska komma från vindkraft. Koncernen erhåller

elcertifikat för elproduktionen i vissa vattenkraftanläggningar och för vindkraftsanläggningar.

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverket sker i huvudsak med lokala hållbara 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 byggs ett nytt fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön. Värmeverket förser idag bland annat Fjällgården som nyligen har

installerat Fjärrvärme.

Tillväxt och hållbarhet

Investeringsbeslut styrs förutom på affärsmässiga grunder även utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan.

Jämtkraft har skapat en miljöfond som ska bidra med finansiering av åtgärder som ska skydda och återskapa hotade biologiska värden

i anslutning till vår verksamhet. Med medel från miljöfonden om 3,8 Mkr och bidrag från Länsstyrelsen om 1,9 Mkr har Jämtkraft

under året har byggt vandringsvägar förbi fiskehinder i ån Billsta. 

Arbete pågår också med att utreda efterbehandlingsmetoder för återställande av bearbetade torvmyrar så som i Ope Brynjeflon.
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Koncernen skapar tillväxt bland annat genom partnerskap med andra och stärker på så sätt näringslivet och konkurrenskraften i

regionen. Jämtkraft har i dag ett minoritetsägande i två norska energiföretag, Salten Kraftsamband och Nordkraft. Samarbetet ger

koncernen möjligheten att utvecklas och Jämtkraft blir en starkare aktör på den nordiska elmarknaden.

Koncernen säljer energi till slutkund samt tillhandahåller förvaltningstjänster av elenergi fysiskt och finansiellt, elcertifikat,

utsläppsrätter och miljövärden (ursprungsgarantier). Verksamhet finns i Sverige, Norge och Finland och bedrivs i moderbolaget samt

via ägande i elhandelsbolaget Dalakraft och Enkla Elbolaget samt via dotterbolagen Scandem, Scandem Market och Scandem Oy.

Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER.

Intresset för att effektivisera sin energianvändning genom egna mikroproduktionsanläggningar har ökat. Koncernen erbjuder ett

flertal produkter som till exempel solcellslösningar där kundernas överskottsel säljs tillbaka till Jämtkraft.  

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo riskt. De närmaste åren ligger elpriserna

på en relativt låg nivå och därför är investeringstakten lägre än tidigare. Kommande års investering ligger på en normal

reinvesteringsnivå.

Jämtkrafts omsättning har legat relativt stabilt de senaste åren och har i huvudsak påverkats av elprisets upp- och nedgång. Ökningen

2013 avser förvärv av Dalakraft. Något högre elpriser under 2017 har lett till ökad omsättning.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar ökade med 52 Mkr jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 9,3

procent. Högre elpriser är förkla ringen till ökad omsättning och ökade kostnader.
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Jämtkraft Elnät har tecknat det största enskilda avtalet för nätanslutning i bolagets 127-åriga historia. Det är

vindkraftparken i Åskälen Hammerdal som nu ska byggas.

Vindkraft för miljarder

– Nätanslutningen möjliggör investeringar på cirka tre miljarder kronor i vindkraftparker i området, det är mycket pengar till regionen.

Det känns roligt att vi är med och bygger upp infrastruktur av den här digniteten för förnybar energi, säger Pär Nordström,

projektledare Jämtkraft.

– Anslutningsavtalet är av stor strategisk och operativ betydelse för Jämtkraft Elnät och utgör en viktig milstolpe både

företagsmässigt likväl som för den förnyelsebara energiomställningen i samhället, säger Stefan Sedin, affärsområdeschef Elnät.

Jämtkraft Elnät jobbar just nu med planering, projektering och upphandlingar för att kunna börja avverka skog i den planerade

ledningsträckningen. Under vårvinter 2018 påbörjas byggnation av ledningen. Samtidigt har Svenska Kraftnät påbörjat arbeten med

förnyelsen av stamnätstationen i Midskog.

Vindparken kommer att anslutas till elnätet under senare delen av 2019.

Långsiktig affär

Totalt handlar det om nyanslutningar upp till 300 MW. Vindkraftparkerna beräknas förse i storleksordningen 40 000 villor med energi.

– Det är stora mängder energi som kommer in på elnätet. Jämtkraft tjänar pengar på att bygga ledningar, anläggningar och genom

att förmedla den här kraften till stamnätet. Vad det ger i pengar beror på elnätspriser, marknad, efterfrågan och så vidare. Affären

sträcker sig runt 25 år så det handlar om ansenliga summor, säger Pär Nordström.

Bakom projektet på tre miljarder kronor står den holländska pensionsförvaltaren APG och Londonbaserade Hg Capital.
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Matilda Pettersson är övertygad om att individen kan göra skillnad. Därför väljer hon bort fossila bränslen. –

Idag är det enkelt att köra elbil i fjällvärlden, utan att behöva planera, säger hon.

Matilda kör elbil i Jämtlandsfjällen, sommar och vinter

Ett liv i fjällen innebär ofta långa avstånd och ett friskt klimat. Är elbil då ett smart alternativ? Är det värt besväret? Vi träffar Matilda

Pettersson, hon kör elbil sedan hösten 2016. Men hennes hållbara resa började långt innan dess.

– Jag tänker på hållbarhet, men det kommer naturligt för mig. Ett analytiskt tänkande. Och i vardagen har det blivit rutin. Många val

har jag redan gjort och behöver inte göra igen. Det förenklar vardagen, säger Matilda Pettersson.

Kör elbil året runt
Antalet laddbara bilar på svenska vägar ökat snabbt och modellutbudet blir större, laddinfrastruktur växer – elbilarna börjar bli mer

tillgängliga. Matilda Pettersson kör en Nissan Leaf.

– Jag tar mig dit jag vill. Jag laddar bilen hemma på natten och sen använder jag Clevers snabbladdare under dagarna, säger Matilda

Pettersson.

Kylan och avstånden mellan orterna framförs ibland som ett hinder för att köra elbil i fjällen.

– Hittills märker jag ingen skillnad i bilens räckvidd mellan sommar och vinter. Jag tar mig 10 mil till Östersund. Det känns tryggt att

det finns laddstationer med jämna mellanrum, även i mindre orter. Där snabbladdar jag och tar mig sedan hem. Även till Trondheim

tar jag mig utan problem, däremot stannar jag i Storlien på vägen hem till Åre för att ladda. Det är ju mest uppför på hemvägen, säger

hon.

Hållbarhet i ett större perspektiv
Många svenska företag visar idag framsteg de gör för miljön. Klädkedjor visar exempelvis framsteg inom produktionsleden, för en

ökad hållbarhet. Det tycker Matilda är bra men hon önskar att hållbarhetsarbetet skulle genomsyra fler företags hela verksamheter.

– Jag tycker att globala klädföretag inte bara bör bry sig om hur kläderna produceras utan se om allt det övriga inom företaget också.

Flygresor, flaskvatten med mera. Att det finns ett gediget hållbarhetsarbete, säger hon.

Det är också viktigt att som individ ifrågasätta, i butiken eller på jobbet, menar Matilda. Energin är en viktig fråga.

– Det viktiga är att energin är förnybar, menar hon. Jag tror mycket på solenergi. Nu bor jag inneboende, men så fort jag skaffar egen

bostad kommer jag göra ett aktivt val. Där är ekonomin inte viktig. Jag har det bra och vi har det så bra här i Sverige att vi måste ta

ansvar. Det är hos individen det börjar! avslutar Matilda.

CLEVER – JÄMTKRAFTS VÄG FÖR ELBILAR

Jämtkraft verkar för en introduktion av elbilar. 2009 ingick Jämtkraft ett samarbete med flera energibolag och kommuner, Green

Highway. Inom projektet byggdes laddinfrastrukturen för elbilar upp i regionerna längs sträckan Sundsvall – Östersund - Trondheim.

2015 blev Jämtkraft delägare i CLEVER Sverige, där Jämtkrafts tidigare laddnätverk idag ingår. Ett sätt för Jämtkraft att ta ytterligare ett

steg för en god laddinfrastruktur är att bidra till en nationell lösning - ett laddningskoncept som går att använda i hela Sverige.

CLEVER är en av få aktörer på den svenska elbilsmarknaden. Målet är att erbjuda svenska elbilsförare marknadens bästa laddlösning

liksom betallösningar för elen.
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När det gäller den miljömässiga hållbarheten har Jämtkraft goda förutsättningar att kunna bidra positivt.

Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor vilket förstås är positivt för klimatet. 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. Då minskar vi de negativa miljöeffekterna. Våra miljömål för

2017, utifrån FN:s globala mål, handlade om att erbjuda hållbar energi för alla, hållbar infrastruktur och

bekämpa klimatpåverkan.

Inledning

Resultat miljömål 2017

Minska CO -utsläpp

Mål: Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020.

Resultat:   Tillförd elproduktionskapacitet 2009–2016 1 TWh. 

Mål: Fossilfri värme 2026.

Fr o m 2020 ingen fossil olja vid förbränning

Fr o m 2022 inga fossila transporter

Fr o m 2026 ingen torveldning

Mål 2017: Mål 3336 ton CO e fr olja och transporter

Resultat:   Utfall 3653 ton CO e. Detaljerad plan finns och vi bedömer att vi kommer att kunna uppnå målen framöver trots att årets

delmål inte uppfyllts eftersom kvarvarande fossil olja använts först.

Mål: Öka antalet elhandelskunder med förnybar el med 30 stycken.

Resultat:   Ökat antalet kunder med 184 st. 

Mål: Minska CO -utsläpp med minst 5 procent från Elnäts arbetsfordon jämfört med 2016.

Resultat:   7 % ökning av CO -utsläpp. Delvis p.g.a. försenad implementering av planeringsverktyg och ökade investeringsprojekt. 

Säker kemikaliehantering

Mål: Fortsatt byte till miljöoljor i kraftstationer. 

Resultat:   Planerat byte ej gjort p.g.a. tekniska problem. Avvaktar utredning innan eventuell fortsättning. 

Mål: Säkerställa tömning av regn- och smältvatten i oljeuppsamlingskärl under transformatorer 2016-2020. 2017: Åtgärda 12 st.

Resultat:   Alla planer åtgärdade. 

Effektiv el- och värmeanvändning
Mål: Minska elanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.

Resultat:   +5,6 % p.g.a. kallt år och ökad elvärmeanvändning i tillfälliga baracker vid ombyggnation. 

Mål: Minska värmeanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.

Resultat:   -2,2 %. 

Bättre naturresurshushållning
Mål: Elektronisk faktura till minst 50 procent av kunderna.

Resultat:   42 % har elektronisk faktura. 

Mål: Minska utskrifter med 20 procent.

Resultat:   5 % minskade utskrifter. 

2

2

2

2

2
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Verksamhetens miljöpåverkan

All verksamhet har en miljöpåverkan i större eller mindre grad. 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.

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

Vattenkraft

elproduktion

Undanträngning

Biologisk mångfald 

Dammbrott

Vandringshinder 

Förnybar elproduktion

Reglerkraft

Skapande av vandringsvägar 

Vindkraft elproduktion Undanträngning

Biologisk mångfald

Ljudutbredning 

Lokal begränsning av tillgänglighet av

natur

Begränsning i utbredning av flora och

fauna

Exponering av ”ljudförorening”

Nedfallande is

Förnybar elproduktion 

Elnät Undanträngning

Biologisk mångfald

Elektromagnetiska

fält

Strömavbrott Tillgång till el 

Värme  Undanträngning

Biologisk mångfald

Transporter

Avbrott i värmetillförsel  Förnybar värme

Elproduktion 

Förnybar energi
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Förnybar energi är vår kärnverksamhet. Vi jobbar hela tiden för att trimma våra befintliga el- och värmeproduktionsanläggningar, att

öka produktionen och minska miljöpåverkan.  Klimatförändringen är en av planetens största utmaningar och vi gör vårt bästa för att

bidra i kampen mot den. Vi har mellan 2009 och 2017 investerat i ca 1 TWh förnybar elproduktion och vi strävar efter fortsatta

investeringar. Vi bedömer att efterfrågan på förnybar el kommer att öka i takt med att fossil el ska fasas ut. Vi har påbörjat byggnation

för anslutning av en vindkraftanläggning i Åskälen med en kapacitet på 300 MW.

Ibland finns det motstående intressen när det gäller utövandet av vår verksamhet. Ett exempel är renoveringen av en av Jämtkrafts

anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, vilken varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Det är

vår övertygelse att varje tillskott av förnybar el är viktig, att de negativa konsekvenserna med att renovera en befintlig anläggning är

mindre än om ett helt nytt kraftverk skulle byggas och att vi har goda förutsättningar att bygga faunapassage i samband med

renoveringen. Efter att ärendet prövats i flera domstolsinstanser gav Högsta domstolen under 2017 Jämtkraft rätt att renovera

kraftstationen och anlägga faunapassager. På Jämtkrafts bolagsstämma beslutade ägarna genom ett ägardirektiv att ge Jämtkraft

följande uppdrag: ”Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala

intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk

i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv”. Utredningen är gjord och i avvaktan på beslut ligger

elproduktionsverksamheten nere i anläggningen.

Ett sätt att bidra på ett positivt sätt är förstås att öka användningen av den förnybara elen. Som exempel på det har vi under året

samverkat med bland andra Östersunds kommun, Nettbuss och Scania för att möjliggöra den nya eldrivna busslinjen mellan Torvalla

och Brittsbo som invigs i mars 2018.

Fossilfri värme till 2020
Jämtkraft Värme har satt upp målet att vara fossilfria år 2026. Det betyder att den olja som behövs vid uppstart av pannorna och kallt

väder byts till fossilfria oljor. En ny fastbränslepanna installeras i Åre, bränslet till biobränsletransporterna byts ut till klimatanpassade

alternativ och från och med 2026 är torven utfasad.

Utsläpp till luft

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

utsläppen, uppdelat på tre delar:

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

Merparten av koldioxidutsläppen kommer från användningen av torv vid fjärrvärmeverket i Lugnvik. Sedan 2011 har Jämtkrafts totala

CO -utsläpp minskat med 26 procent.

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

Koldioxidutsläpp

2017 30 947 ton

2016 29 930 ton

2011 41 961 ton

2
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2017 2016 2011

Biogen CO  biogas, ton  199 193 972

Biogen CO  träbränsle, ton  284 704 276 486 293 141

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

Scope 1/fossil värmeproduktion, kg CO e/MWh  633 668 720

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO e/MWh  26 25 31

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

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

2

2

2

2

2

2

2

Transporter

Produkterna el och värme transporteras via Jämtkrafts elnät och fjärrvärmenät.

Bränsle bestående av biomassa, torv och olja transporteras till våra tolv fjärrvärmeverk. Sammanlagt rör det sig om: 1 030 000

m  biomassa, 71 000 m  torv och 740 m  olja. Koldioxidutsläpp från transporter redovisas i redovisningssystemet Svante.

Våra fossilbaserade transporter har bidragit till klimatförändringarna och vi har numera prioriterat upp målet Fossilfri energi till att bli

ett av våra affärsmål 2018. Som en del i det målet har vi lagt upp en plan för utfasning av fossila bränslen genom successiv övergång

till eldrivna fordon och förnybara bränslen med målet om fossilfria transporter 2025. Under 2017 blev vi också blivit medlemmar i

organisationen Fossilfritt Sverige.

Ozonnedbrytande ämnen

Jämtkrafts utsläpp av ozonnedbrytande ämnen består av svavelhexafluorid, SF6, som används i verksamheten i elkopplare och i

kylutrustningar. CFC, HCFC, haloner, metylbromider etc. som omnämns i Montrealprotokollet används inte i Jämtkrafts anläggningar.

2017 fanns det sammanlagt 511 kg svavelhexafluorid installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 512 kg 2016. Skillnaden

utgörs av kvalitetssäkrade uppgifter. Under året påfylldes 2,3 kg, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2016 påfylldes 2,6 kg. Från och

med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

3 3 3
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Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av planetens stora 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-,

värmearbeten. Jämtkraft har verksamhet i och intill skyddade områden. Jämtkraft prioriterar byte av mineraloljor till oljor med hög

andel förnybarhet för anläggningar i dessa skyddade områden för att minska miljöpåverkan vid oförutsedda händelser.

Verksamhet vid skyddade naturområden
En del av Jämtkrafts anläggningar finns i eller i anslutning till naturskyddade områden, där Jämtkraft måste vidta en särskild

aktsamhet.

I skyddat naturområde Intill skyddat naturområde Utanför skyddat naturområde

Vattenkraftverk: Vindkraftspark: Vindkraftspark:

Dammån 0,20 km² 

Natura 2000

Hornberget Kyrkberget

Handöl nedre 0,20 km² 

Natura 2000

Vattenkraftverk: Vattenkraftverk:

Handöl övre 0,80 km² 

Natura 2000

Duved Billsta

Högfors 0,35 km² 

Natura 2000

Kattstrupeforsen Granboforsen

Långforsen 0,35 km² 

Natura 2000

Ålviken Hissmofors

Näsaforsen 0,80 km² 

Natura 2000

Lillå

Lövhöjden

Rönnöfors

Slagsån

Strömbacka

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg vi har för att göra ökade insatser för biologisk mångfald. Pengar avsätts regelbundet till

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

Mittuniversitetet och Jämtkraft. Miljöfonden utreder och föreslår insatser som har förutsättningar att kunna ge störst positiv effekt och

den har t ex bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat genomföras. 

Energianvändning

Den största delen av vår energianvändning sker vid el- och värmeproduktion, det vill säga driften av våra vatten- och vindkraftverk

och fjärrvärme- och kraftvärmeverk. All elproduktion är förnybar, däremot används en liten andel fossilt bränsle i form av mineralolja

och torv i fjärrvärmeverk. 2017 var den interna energianvändningen vid fjärrvärmeverken till 94 procent förnybar. Se nyckeltal.

Energiintensitet

Med insatt energi räknas egen el och värme vid kontor och produktionsanläggningar, bränsletransporter, tjänstebilar, samt

energiinnehåll i biomassa, torv, olja och övrigt. För varje kilowattimme som sätts in för produktion, fick Jämtkraft ut 2,0 kilowattimmar

2017. Det kan jämföras med 1,9 kilowattimmar 2016.

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. 2011 används som basår, då det var

första gången som koldioxidutsläpp redovisades. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

Uppvärmning

Biodiesel 1 ton CO e /m

Biogas 0,039 kg CO e /m

Eldningsolja 1 2,683 ton CO e /m

Eldningsolja 2–5 2,968 ton CO e /m

Torv 0,393 ton CO e /MWh

2 6
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https://www.jamtkraft.se/link/34350447fbeb43998e06145fed263a80.aspx
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Trädbränsle 0,008 ton CO e /MWh

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner

Bensin B95 2,30 ton CO e /m

Bensin B98 2,32 ton CO e /m

Biodiesel Circle K 1,92 ton CO e /

Biodiesel HVO 0,001 ton/m

Diesel B5 2,47 ton CO e /m

Scope 2 

El Jämtkraft 0,28 g CO e/kWh

El Scandem 11,06 g CO e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 24,00 g CO e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 19,00 g CO e /kWh

Scope 3

Tjänsteresor

Flyg < 463 km 297 gram CO e /personkilometer

Flyg 463-3700 km 179 gram CO e /personkilometer

Flyg > 3 700 km 219 gram CO e /personkilometer

Bil, diesel 73 gram CO e /personkilometer

Buss, diesel 41 gram CO e /personkilometer

GWP-värden (Global Warming Potential)

AR4

CO 1

CH 25

N O 298

SF 22 800

2

2
3

2
3

2
m3

3

2
3
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Nyckeltal 2017

 Värme Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh

Träbränsle / Torv 175    651 002

Träbränsle 36    59 673

Spillvärme 47    149 849

Pellets 6    15 887

Olja 155    4 558

Bioolja 21    1 569

El 2    1 308

Totalt 442    883 846

Utsläppsrätter (EU ETS)

Tilldelat 100% st 72 724

Ledningsnät fjärrvärme 407 km

2017

Elproduktion helägda bolag  Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh
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Vatten 237 1 002 182

Vind 34 97 025

Bio 45 176 204

Totalt 316 1 275 411

Elnät EU 2017

Luftledningar 0,4-132 kV (km) 2942

Jordkabel  0,4-132 kV (km) 5622

SAIFI   =   Summa kundavbrott / Summa anslutna kunder  0,8

SAIDI   =   Summa kundavbrottstid (min)  38

Avstängda elkunder som återinkopplats på grund av utebliven betalning

<48 timmar 44 st

48 timmar - 1 vecka 8 st

1 vecka-1 mån 16 st

1 mån-1år 3 st

Om betalning erlagts före kl 14.00 garanteras tillkoppling samma dag. Efter kl 14.00 sker tillkoppling nästföljande vardag

efter kl 08.00. Frånkoppling sker företrädesvis i början av veckan, ej fredagar eller vardag före helg.

Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet

Materialslag A 2017 MWh 2016 MWh 2015 MWh

Biomassa, förnybart 823 795 800 026 759 194

Torv 49 996 45 383 54 462

Olja, icke förnybart 7 395 6 714 6 232

Olja , förnybar 2 241 0 0

Övrigt förnybart B 5 584 6 354 4 742

Totalt 889 000 858 000 825 000

Egenägda tjänstebilar C

Diesel icke förnybar MWh 1202 1117 1 579

Biodiesel, MWh 220 301 0

Biodiesel HVO, MWh 0 0 0

Bensin, icke förnybar MWh 147 140 204

Totalt 1570 1558 1783

Elenergianvändning D

Totalt 99 000 96 000 106 000

Fjärrvärmeanvändning D

Totalt 2 700 3 200 2 800

TOTAL 992 GWh 959 GWH 936 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/m3, bensin: 8940 kWh/m3. Källa SPBI

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, Gröna Bilister.

D Underlaget utgörs av fakturor.
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Energianvändning utanför organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet

2017 2016 2015 MWh Enhet

Bränsletransporter E 7064 8328 8410 MWh

Bränsletransporter F 1880 2216 2238 ton CO2

Tjänsteresor G 250 201 333 ton CO2

E Lastbilstransporterna: underlaget baseras på körd verklig sträcka redovisat via skogsbrukets datacentral (VIOL).

Traktorförbrukningen redovisas via antal timmar samt från leverantören uppgiven dieselförbrukning. 

F Omräkning: 2,6 kg CO2e/liter diesel.

G Saknar uppgift på energiinnehåll.

World Championships Region Åre Östersund, satsar på fossilfria världsmästerskap alpint och i skidskytte. Åre

2019 har startat en hållbarhetsresa som innefattar allt från att tälten ska värmas upp med hållbar fjärrvärme till

att välja komposterbara engångsartiklar.

Fjärrvärme för fossilfria VM 2019

Niklas Carlsson, vd för alpina världsmästerskapen i Åre 2019 har jobbat med skidåkning hela livet som skidåkare, landslagstränare,

förbundsdirektör och nu inom VM-organisationen. Han sitter också i Internationella skidförbundets kommitté. Och idag är han aktiv

med sina två barn inom skidåkningen.

– När man reser och ser glaciärer i Mellaneuropa smälta så förstår man att hållbarhet är en viktig strävan för oss alla, säger han.

Hållbara mål – för skidåkningen
Åre 2019 sätter målen högt inför världsmästerskapen. Niklas Carlsson hoppas på arrangemang som kan skapa upplevelser som berör

människor.

– Att få stå här i med- och motgång, helst med en blå himmel kan vara fantastiskt. Jag hoppas vi kan skapa mästerskap som berör,

säger han.

Målen är också ambitiösa när det gäller hållbarhet. Tillsammans med skidskytte-VM i Östersund har Åre 2019 gått in i en

överenskommelse med Länsstyrelsen, Jämtland Härjedalen Turism, Åre och Östersunds kommuner om fossilfria mästerskap. För

regionen blir det ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilfria 2030.

– Vi gör ett avtryck helt klart. Nu gör vi investeringar för att minska avtrycken, säger Niklas Carlsson.

Fossilfritt mål

VM-organisationen går nu igenom alla aktiviteter och försöker minimera miljöavtrycken.

– Vårt mål om fossilfritt är ett högt ställt mål. Det kommer att ställa oss inför val. Vi måste också påverka andra än oss själva - allt från

transportörer till privatpersoner. Resan hit är en viktig del. Kan vi påverka folk att åka kollektivt?
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Hållbarhetsarbetet handlar också om att jobba med riktlinjer till sponsorer, minimera engångsartiklar, använda komposterbara

material och vilken mat som ska serveras i eventtälten.

Minskar fossila fotavtryck med fjärrvärme
– En viktig del som hjälper oss att minska våra fossila utsläpp är värmen till våra tält. 2007 använde vi dieselvärmare. Det var dålig

energieffektivitet. Till 2019 blir det fjärrvärme, säger Niklas Carlsson.

2007 upptog tälten en yta på närmare 6 000 kvadratmeter. Till 2019 minskas tältytan och fler tält placeras i målområdet, där det finns

värmeväxlare.  Men det blir inte möjligt med fjärrvärme överallt.

– Vi behöver extra dieselvärmare även 2019, men vi jobbar för fossilfri diesel, typ HVO. För de stora tältinstallationena är vår avsikt att

koppla ihop dem med fjärrvärmen.

Världsmästerskapen innebär också en väldigt stor elåtgång. Arrangemangen kräver avbrottsfri kraft och för att säkerställa det krävs

back-up både i form av batterier och reservkraftverk. Även här kan dieselgeneratorer krävas.

– Vi måste jobba för en fossilfri lösning, förnybar el, säger Niklas Carlsson.

Han poängterar att hållbarheten är viktig för Åre som skidort och för alla.

– Hållbarhet stiger på agendan varje dag. Vi har ett ansvar för framtiden. Det bästa är när gästerna ställer krav, på mat, snöproduktion

- allt. Vi måste hjälpas åt allihop. Dagens barn har en helt annan medvetenhet. De är som hållbarhetspoliser som visar oss hur viktigt

det är att göra andra val i vår vardag, avslutar Niklas.
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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. En viktig del av värdegrunden är hållbara

relationer med kunder, medarbetare, partners – alla som berörs av verksamheten. Social hållbarhet således

är ett viktigt område för Jämtkraft, inte minst i förhållande till våra medarbetare. En hållbar arbetsmiljö med

medarbetare som mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är något av det mest väsentliga för att

lyckas med vårt uppdrag, vision och affärsmål. I affärsplanen finns det tre mål för att följa den sociala

hållbarheten kopplat till medarbetarna.

Inledning

Resultat social hållbarhet 2017 kopplat till medarbetarna

Mål: Nöjd medarbetarindex

Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta det interna arbetsklimatet, att ta reda på hur medarbetarna mår. NMI

index för Jämtkraft ska vara lägst 65. 

Resultat:   NMI värdet 2017 uppgick till 67. 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.

Resultat:   Under 2017 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid. Målet har uppnåtts. 

Mål: 2015-2017 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%

Resultat:   För 2017 var den totala sjukfrånvaron 2,5%, 2016 var den 3,7% och 2015 var den 3,2%. Målet har uppnåtts. 
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Medarbetare

Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden

En förutsättning för att lyckas med det är engagerade medarbetare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk

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.

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 67 vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år. Detta är

ett bra värde, men det finns utrymme att ytterligare förbättra detta.

Ett positivt resultat värt att lyfta fram är att kvinnor och män nu är lika nöjda med sina jobb. Tidigare har kvinnorna haft ett lägre NMI

värde jämfört med männen och denna skillnad är nu utraderad. En del i arbetet handlar om att ha ett ledarskap som beaktar alla

medarbetares lika värde och skapar goda förutsättningar för våra medarbetare.

Jämtkraft tillsammans med ytterligare fyra energiföretag genomför 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.

För att vara ett företag att räkna med i framtiden behöver vi motsvara de nya krav som framförallt våra framtida kunder och

medarbetare kommer att ställa på oss. En viktig förmåga är att leda människor i förändring. I detta sammanhang blir det naturligt att

även titta på hur ledarskapet behöver utvecklas. Jämtkraft har med utgångspunkt i detta påbörjat ett ledarutvecklingsprogram som



Års- och hållbarhetsredovisning 2017

35 (41)

ska öka förmågan hos alla chefer att leda i förändring.

Kompetensförsörjning
Under året har 34 externa rekryteringar genomförts. Tydligt är att arbetsmarknaden i vår region är expansiv vilket i sig är positivt

men det medför en ökad personalomsättning. Glädjande nog så har vi i de allra flesta rekryteringar lyckats attrahera rätt kompetens.

För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt jobbar Jämtkraft med att öka intresset för energifrågor och Jämtkraft. Under året

bjöds alla 9:or i Krokoms kommun in till en inspirationsföreläsning med ECC, Energy competence center. Syftet var att väcka

intresse för frågor och utbildningar kopplade till teknik, energi, klimat och även ge insikt om vad den digitala transformationen

kommer innebära för den framtida arbetsmarknaden. Denna dag föll väl ut och vi kommer under våren även erbjuda alla 8:or i

Krokoms kommun denna möjlighet. Under sommaren erbjöds 29 ungdomar sommarjobb, varav 14 var högskolestudenter.

Utveckling

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, 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. 2017 angav 92 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda

medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. Och de medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka

erbjöds medarbetarsamtal men de hade möjlighet att avstå.
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Även under 2017 bjöd ledningsgruppen in samtliga medarbetare till dialog om Jämtkrafts mål, inriktning och utmaningar.

Bakgrunden till upptaktsträffarna är att medarbetarna i olika sammanhang uttryckt önskemål om att kunna ha närmare dialog med

ledningsgruppen om mål och framtidsfrågor för koncernen som helhet och de olika affärerna/verksamheterna. Utgångspunkten för

träffarna var att vi även i framtiden ska vara ett företag att räkna med och för att vi ska lyckas behövs allas engagemang.  Då är det

viktigt att skapa samsyn om Jämtkrafts position och vägen framåt. Uppstartsträffarna innehöll tre huvudavsnitt; omvärld, vart är

Jämtkraft på väg och en workshop. Två frågor bearbetades under workshops av alla medarbetare, den ena med syfte att kunderna

ska gilla Jämtkraft ännu mer och den andra med syfte på att vi ska nå de långsiktiga målen. Engagemanget var stort och idéerna

många, 1742 idéer att jobba vidare med. Alla dessa förslag är ett värdefullt underlag som företaget kommer jobba vidare med att

strukturera, värdera, prioritera och omsätta till olika konkreta aktiviteter, åtgärder och förändringar.

Dessutom bjöds alla medarbetare in till en medarbetardag med temat att Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden – ditt

engagemang behövs. Under medarbetardagen fortsatte vi att dela bilder, vad ägarna vill med företaget, vad händer i omvärlden,

hållbarhet vad innebär det, vår målbild och de långsiktiga affärsmålen kopplade till Agenda 2030. Delar av Jämtkrafts värdegrund

tydliggjordes.

Utbildning
Jämtkraft vill ge medarbetarna möjlighet till utveckling i arbetet. Vill du utvecklas ska möjlighet till utbildning finnas om den ligger i

linje med företagets behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter.

Utbildningsinsatser avgörs och planeras i dialogen mellan medarbetare och chef.

Totalt antal timmar för information och utbildning uppgick till 15 683 timmar. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd

uppgick till 46,4 timmar. Rapportering baserad på kön görs inte.

"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 sund arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron för 2017 uppgick till 2,47%. Detta är en minskning med 1,42% jämfört med föregående år. 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. 2017 hade ingen medarbetare

över 150 timmars övertidsarbete

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 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.

Tidsbegränsat anställda omfattas ej av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och vissa andra förmåner.

Enligt lag och kollektivavtal har alla Jämtkrafts medarbetare rätt att vara föräldralediga. Under 2017 var det totalt 84 medarbetare

som tog ut föräldraledighet, varav 21 kvinnor. 1 man valde att avsluta sin anställning och återkom inte i arbete efter avslutad

föräldraledighet, alla övriga är kvar i sin anställning.
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Mänskliga rättigheter

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. Vi tar ansvar

för hur vi påverkar samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och integrerat i

affärsmodellen, och är ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter förekommer i företaget. För Jämtkraft

är det en självklarhet att företaget uppfyller och efterlever de principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat

genom att företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd samt att mutor inte tas emot eller

erbjuds, och allmän försiktighet med gåvor och donationer, så att intressekonflikter undviks.

På Jämtkraft råder nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Under året har Jämtkrafts värdegrund tydliggjorts, bland annat i

de delar som handlar om respekten för varandra inom företaget. Alla chefer har även fått i uppdrag att förtydliga vart man som

medarbetare kan få hjälp i I de fall att någon ändå skulle uppleva diskriminering och/eller trakasserier. 

Jämtkraft har i samband med årets uppstartsträffar och medarbetardag tydliggjort de värderingar som bolaget står för som

arbetsgivare. En tydlig värdering som lyfts handlar om att involvera och inkludera. Detta innebär att Jämtkraft ska vara en

arbetsplats som är tillgänglig för alla och alla medarbetare ska ha samma möjlighet till utveckling oavsett kön, etniskt ursprung,

sexuell läggning etc.

Det finns inga inrapporterade fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier under 2017. Detsamma gäller för åren 2014–

2016. Alla medarbetare på Jämtkraft har full föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Det finns inga kända eller indikerade

samarbetspartners eller leverantörer som inte respekterar föreningsfriheten som är lagstadgad i de länder där Jämtkraft har sin
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verksamhet. På Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Parterna

sammanträder regelbundet (varannan vecka med uppehåll i juli.) i samverkans- och arbetsmiljökommittén som 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

Antal tillbud och olycksfall (Inkluderar även inhyrda resurser) 2017 2016 2015

Riskobservationer 25 st, 0 kvinna 4 st, 1 kvinna 4 st, 0 kvinnor

Tillbud 15 st, 3 kvinnor 9 st, 0 kvinnor 22 st, 2 kvinnor

Olycksfall utan frånvaro 16 st, 4 kvinnor 12 st, 1 kvinna 8 st, 2 kvinnor

Olycksfall med frånvaro (totalt 20 dagar) 4 st, 0 kvinnor 2 st, 0 kvinnor 2 st, 0 kvinnor

Färdolycksfall utan frånvaro 2 st, 1 kvinna 1 st, 0 kvinnor 3 st, 0 kvinnor

Ingen dödsolycka

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

rapporteras.

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.

Personalomsättning och löner

Personalomsättning

Under året har 39 personer anställts (tillsvidareanställning) och 24 har slutat (varav 10 i pension) varvid den sammanlagda

personalomsättningen uppgick till 7,1%.

Personalstruktur
Antalet anställda i Jämtkraft AB och Scandem AB var per 31 december 2017 348, varav 338 tillsvidareanställda (245 män och 77

kvinnor) och 10 visstidsanställda (8 män och 2 kvinnor). Under året har Jämtkraft haft 36 inhyrda via bemanningsföretag (12 män

och 24 kvinnor).

2017 2016 2015
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Män  <30 år 11 3,3% 16 4,9% 13 4%

30-50 år 134 39,6% 131 39,8% 129 39,6%

>50 år 111 32,8% 108 32,8% 108 33,1%

Totalt män 256 75,7% 255 77,5% 250 76,7%

Kvinnor <30 år 10 3% 8 2,4% 6 1,8%

30-50 år 43 12,7% 42 12,8% 49 15%

>50 år 29 8,6% 24 7,3% 21 6,4%

Totalt kvinnor 82 24,3% 74 22,5% 76 23,3%

Totalt 338 329 100% 326 100%

Löner
Medellöner per 31 december 2017 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft och Scandem, exklusive vd). Redovisning

görs ej uppdelat på olika anställningskategorier.

Tillsvidareanställda

Totalt: 35 543 kronor (2016: 34 762 kronor)

Kvinnor: 34 922 kronor (2016: 34 120 kronor)

Män: 35 743 kronor (2016: 34 948 kronor)

Inom de närmsta 5 åren är det 38 medarbetare (varav 4 kvinnor) som har rätt att gå i pension vilket motsvarar 11 procent av de

anställda. Inom 10 år har 84 medarbetare (varav 17 kvinnor) rätt att gå i pension, 25 procent av de anställda.

Positiv och negativ påverkan

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.

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.

För kunderna

Jämtkraft i samhället
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Jämtkraft vänder sig till kunder som uppskattar eller tycker att det är viktigt med förnybar energi till rimliga priser. För Jämtkraft är

det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna. Varje år

medverkar Jämtkraft i SKI, Svenskt Kvalitetsindex för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. Under 2017 blev betyget i

kundnöjdhet 70,4 i SKI. Det betyder att Jämtkraft ligger över branschsnittet på 64,7. För Jämtkraft betyder resultatet ändå att

företaget ska fortsätta jobba för att förbättra kundens upplevelse, stärka varumärket och för att erbjuda attraktiva produkter och

tjänster. Viktiga områden att fokusera på är digitalisering och att nå kunderna med relevant information.

Under 2017 har Jämtkraft även fortsatt arbetet med kommunikation kring företagets initiativ för miljö och hållbarhet i webb, sociala

kanaler och nyhetsbrev. Det är något som efterfrågats av kunder och intressenter i tidigare års intressentundersökningar. I 2017 års

SKI-undersökning anger 62 procent av kunderna att de anser att Jämtkraft är ett företag med stark miljöprofil. Ett gott betyg

jämfört med branschen som hamnar på 49 procent. Det är också tydligt att de kunder som anser att Jämtkraft tar ett miljöansvar är

nöjdare kunder totalt sett.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I år har vi här ett resultat på

73,1. 2016 var siffran 72,6. Branschens siffra är 66,1.

Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Idag är

det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela ån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.

Vattenkraften samsas med fisken i Billstaån
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En rad aktiviteter har samsats i Billstaån genom årens lopp; kvarnar, färgeri, tvätt- och badhus, sågverk, flottning och vattenkraft.

Samtidigt har fisket varit omtalat. Det finns vittnesmål om svårigheter att få igång den gamla sågen vid Näktens utlopp om

morgnarna då maskineriet var igensatt av nedströmsvandrande öring.

I början av 1900-talet byggdes hela ån ut med vattenkraft och sedan dess har det varit stopp för fisken.

Hans-Erik Andersson, ordförande för Storsjön-Bergs fiskevårdsområde, har länge varit övertygad om att återställning av livsmiljöer

för fisk och fauna skulle ge resultat trots att det var länge sedan ån var öppen för vandring.

– Du skulle ha sett vid utloppet av Billstaån i höstas, när fisken lekte. Fullt med fisk och öringen är riktigt stor, fiskar på fem, sex kilo,

säger Hans-Erik Andersson.

Återskapande av vandringsvägar för fisk
Under 2017 byggde Jämtkraft det sista av tre omlöp förbi vattenkraftsstationerna i Billstaån. Det blev fiskvandringsvägar i hela ån

med undantag för en liten klack i mitten. För att inte skada ekosystemet måste fiskarna från Storsjön vända innan de kommer fram

till Näkten, annars hotas fiskbeståndet där.

Fiskevårdsområdet Storsjön-Bergs, var de som tog initiativet för fiskvandring i Billstaån för nio år sedan. Till att börja med hade de

överklagat Jämtkrafts ansökan om att få renovera vattenkraftstationen i Billsta. De bedömde att åtgärderna skulle ha för stor

åverkan vid utloppet av ån och ställde kravet om ett omlöp. De fick inte gehör för sina önskemål då.

– Jämtkraft framställdes negativt i media, det motsvarade inte vår bild. Jag sökte upp Jämtkraft. Jag tyckte att vi kunde prata

istället, säger Hans-Erik Andersson.

Det var upprinnelsen till ett samarbete som startade mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet som så småningom har

utmynnat i projektet Förbifart Billsta. Nu står projektet klart och det är fria vägar för fisk och fauna igen.

Jämtkraft startar energikollektivet Dela Billsta

Hösten 2017 släppte Jämtkraft andelar av elproduktionen från Billstaån till privatpersoner.

– Vi vill att de som bor nära kraftstationerna och uppskattar naturvärdena i Billstaån ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline

Hildahl, produktansvarig på Jämtkraft.

Jämtkraft märker av en hållbarhetstrend, många vill vara med och påverka till mer förnybar energi med sitt energival.

– Vi vill att både de lokalboende kring Billstaån och alla andra som värnar om en hållbar energiproduktion ska få möjlighet att nyttja

elen, säger Caroline Hildahl.

Projekt Förbifart Billsta
Projektet för fria vandringsvägar i Billstaån finansierades via Jämtkrafts miljöfond, EU och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna

Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleddes våren 2016 och avslutades under 2017.

Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019.
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