
HÅLLBARHETSARBETE IDAG

KUNDER

MEDARBETARE

ÄGARE

LEVERANTÖRER

MYNDIGHETER

KARLSTADSBOR

EKONOMISKT KLIMAT
Vi tänker långsiktigt avseende intäktsuttag i förhållande till 
intäktsram.
Vi söker efter produkter som kan underlätta för människor i 
vardagen t.ex vård, larm, IoT.
Vi hjälper andra kommuner att leverera till sina kunder.

Vi utvecklar laddinfrastruktur för bilar och bussar.
Skapar förutsättningar för digital uteckling.
Vi ordnar aktiviteter som t.ex. elbilsdagen.
Vi köper in material som har mindre påverkan på miljön.
Vi utvecklar stadsnätet kontinuerligt.

Våra medarbetare involveras i upphandlingar. Vår kemikaliehantering är god.
Vi kar köpt elbilar och möjliggjort laddning på vår parkering.
Digitalisering ger färre resor och minskar pappersförbrukning.
Vi ska minska fordonsflottan för projektfunktionen.

Digitaliseringen ger färre resor, ökad effektivitet och ökad 
avkastning.
Vi har en god budgetuppföljning och ekonomisk styrning.

Digitaliseringen ger färre resor.
Vi möjliggör ökat effektutrymme i elnätet med effekttariffer.

Vi genomför gemensamma upphandlingar med andra förvaltningar/
bolag för att få en större volym.
Beroende av ”just-in-time” leveranser är en risk vid t.ex.  
naturkatastrofer eller liknande.

Vi genomför gemensamma upphandlingar med andra 
förvaltningar/bolag för att få en större volym.

Vi förnyar elnätet med färre avbrott som följd.

SOCIALT
Vi har god kommunikation kring aktiviteter och störningar.
Vårt processarbete möjliggör tydligare kommunikation.
Vi har mål för felavhjälpning.
Vi har en god kommunikation med kunder.
Vi dokumenterar och följer upp kundens klagomål.

Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöförbättrade åtgärder.
Vi har mycket bra arbetskläder.
Vi kan regelverket.
Vi genomför en förbättring av projektplaneringen.
Vi mäter medarbetarklimat (LMU).
Vi har en jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Vi har en god psykosocial arbetsmiljö.
Vi visar tilltro till medarbetare, frihet under ansvar är viktigt.
Våra ägaruppdrag lockar medarbetare.
Vi har fredagsfika med information.
Vi ger ett friskvårdsbidrag.

Vårt visions- och värderingsarbete.

Vårat goda varumärke används i sociala medier och kampanjer. Vår kemikaliehantering är god.

VI LADDAR FÖR 
FRAMTIDEN!

SÄKER OCH
TRYGG ARBETSMILJÖ

TRYGGHET OCH 
LÅNGSIKTIGHET



IDENTIFIERADE RISKER

KUNDER

MEDARBETARE

ÄGARE

LEVERANTÖRER

MYNDIGHETER

KARLSTADSBOR

EKONOMISKT KLIMAT
Avbrott har ekonomisk påverkan för bolaget.
Elnätsföretag anses som dyra.
Off-grid kunder blir vanligare.

Bromsad utveckling mot klimatsmart vardag.
Slösar material/struntar i återvinning.

Medarbetarbrist - kan ge sämre kvalitet.
Luddiga ramar och regelverk bidrar till sämre beslut och planering.

Användande av farligt material.

Minskad vinst/lönsamhet.
Höga och kortsiktiga avkastningskrav.
Förlorade upphandlingar p.g.a. brist på hållbarhetspolicy/arbete.

Inte tar hållbarhetsaspekten i beaktande.
Detaljstyrning och suboptimering.

Högkonjunktur leder till höga inköpspriser. Eventuellt höga krav i upphandlingar hämmar konkurrensen.
Lever inte upp till hantering av miljöfarligt material.
Låga krav i upphandlingar kan öppna upp för osunda företag.
Dåligt arbete av underentreprenörer.

Avbrott, regleras och ger viten och lägre intäktsram.

SOCIALT
Avbrott skapar missnöje.
Dåligt bemötande skapar missnöje.
Internetberoende.
Oro för strålning.

Farlig arbetsmiljö.
Ny material- och teknikutveckling (utbildning).
Psykosocial arbetsmiljö - stress.
Svårigheter att rekrytera ny personal.

Misskötsel av företaget påverkar kommunvarumärket.

Vardagsstörningar vid arbeten i nätet. Läckande material kan förorsaka skada på djur och natur.

Farlig arbetsmiljö även för underentreprenörer.
Olämpligt uppträdande av underentreprenörer skadar 
varumärket.
Lever inte upp till krav på hantering av miljöfarligt material.

Negativ debatt kring konkurrens (stadsnät).

Reglering utan klimatfokus – kan stimulera reinvesteringar i förtid.

TRYGG OCH SÄKER
 ARBETSMILJÖ

HANTERING AV 
AVFALL



VI LADDAR FÖR FRAMTIDEN

EKONOMISKT KLIMAT
Vi ska ställa krav på leverantörer i samband med 
upphandlingar. 
Vi ska ställa krav på att följa Karlstads El- och Stadsnät 
code of conduct. 
Vi ska ta fram en vesätnlighetsanalys för att kartlägga 
vad som är viktigt på riktigt för oss och våra intressenter. 

Vi ska arbeta med god krisbereskap för både el- och 
stadsnät.
Vi ska ställa krav på levereantörer i samband med 
upphandlingar.
Vi ska följa off-gridutvecklingen tillsammans med 
branschorganisationen.

SOCIALT
Vi ska ha ett modernt ledar- och medarbetarskap. 
Kultur- och värderingsledord samt arbetsmiljöarbete ska 
vara tydliga och kommunicerade.
Under 2018 ska samtliga medarbetare utbildas i aktivit 
medarbetarskap.
Vi ska marknadsföra våra arbeten med näten för 
Karlstadborna.

AGENDA 2030 - DE GLOBALA MÅLEN
Vi anser att FN:s klimatmål, Agenda 2030 är ett utmärkt verktyg i vårt hållbarhetsarbete. Inte minst 
för att tydliggöra och lyfta hur och på vilket sätt vi som verksamhet kan vara med och bidra till en 
positiv utveckling. Genom de 17 utmaningar som Agenda 2030 består av har vi identifierat tre mål 
som vi primärt svarar mot:

NR. 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

NR. 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

NR. 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN


