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Vår hållbarhetsredovisning avser räkenskapsåret 2018 och 
följer lagkraven i årsredovisningslagens sjätte kapitel. Vi 
har hämtat inspiration från de riktlinjer som finns beskrivna 
i det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar, 
GRI (Global Reporting Initiatives).

De nyckeltal som redovisas för personal, inköp och trans-
porter i denna hållbarhetsredovisning avser vårt gemen-
samma driftbolag Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
(ESEM). Övriga nyckeltal gäller Eskilstuna Energi & Miljö.

Produktion: WSP Environmental och YMR Kommunikation.  
Foto: Per Sandberg/Furillo.
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Strategiskt 
hållbarhets-
arbete  
Vårt strategiska hållbarhetsarbete 
tar avstamp i FNs 17 globala mål för 
hållbar utveckling, Eskilstuna Kom-
muns Vision 2030 samt kommunens 
strategiska mål.

sida 8

Miljömässig  
hållbarhet 
I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglig-
het ligger stort fokus på miljömässig hållbarhet, dvs allt som 
påverkar den yttre miljön.

sida 18

Social hållbarhet 
Med en stark värdegrund och ett socialt ansvarstagande  
skapar vi förtroende och trovärdighet internt och externt.

sida 28

Ekonomisk hållbarhet 
Vi ska över tid ha en lönsam tillväxt med stabil långsiktig 
avkastning i linje med ägarnas förväntningar och väl i nivå 
med de bästa i branschen.

sida 36
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Hög tillgänglighet och långsiktigt 
hållbar samhällsnytta i fokus
Det här är vår andra hållbarhetsredovis-
ning i ordningen och det är med stolthet 
jag kan konstatera att visionen att vara 
ett föredöme och inspirationskälla inom 
energi och miljö genomsyrar vår verksam-
het. Detsamma gäller vår affärsidé att 
skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande 
och kommande generationer.

Trygga och säkra leveranser utan av-
brott, dvs hög tillgänglighet, är en av våra 
viktigaste uppgifter. Då krävs det att vi 
identifierar risker, arbetar förebyggande 
och har beredskap för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. Under 2018 har 
en rad åtgärder genomförts inom våra 
prioriterade hållbarhetsfrågor, bl a inves-
teringar i VA-nätet och i reningsteknik, 
införandet av den rosa påsen för textilier 
i färgsorteringen, ny uppförandekod för 
leverantörer, laddstolpar för elbilar, aktivi-
teter för ökad jämställdhet och mångfald 
samt ett pågående strategiskt arbete för 
att minska antalet arbetsplatsolyckor.

Exploateringstakten är hög i kommunen 
och det ställer krav på oss. Koncernens 
investeringar uppgick under året till 352 
mkr. Bland större investeringar som 
slutförts under året märks projektet med 
ny slamavvattning för att möta ett ökat 
kapacitetsbehov på Ekeby reningsverk.

Under året har vi fått negativ publicitet 
kring vår fordonsgashantering. Den här 
typen av situationer ger oss möjlighet till 

självgranskning och förbättring av rutiner 
för att säkerställa tydligare kommunika-
tion med våra intressenter. 

När det gäller produkt- och tjänsteutveck-
lingen händer det mycket spännande. Bl a 
kan vi idag erbjuda närproducerad el från 
Eskilstunas allra första solcellspark. Vi 
erbjuder även laddlösningar för elbilar.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till 
våra medarbetare, som med ett genuint 
engagemang arbetar för ett hållbart Es-
kilstuna. Stort tack också till de barn som 
bidragit med sina funderingar och satt sin 
prägel på vår hållbarhetsredovisning 2018.

Mats-Erik Olofsson, VD
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| VD HAR ORDET |
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Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi AB ägs av Eskilstuna Kommunföretag respektive 
Strängnäs kommun. Förutom sina egna varumärken äger EEM och SEVAB anläggningar och distributionsnät för 
el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemen
samt elhandelsbolag. All personal från ägarbolagen tillhör det gemensamma driftbolaget ESEM. I Eskilstuna 
Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna 
Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.

Vision och affärsidé EEM

Ett föredöme och en inspirations  källa inom energi och miljö.
Vi skapar hållbar sam  hälls nytta för nuvarande och kommande generationer.

Kärnvärden ESEM

NÄRA | MODIGA | SCHYSSTA | PÅLITLIGA

ESEMs fyra kärnvärden kompletterar varandra och tillsammans 
bidrar de till att vi blir ett bättre företag för samhället, miljön, 
kunderna och oss som arbetar här. De beskriver ett önskat läge 
och hur vi vill att vår omvärld ska uppfatta oss.

Vision ESEM

VI SKAPAR HÅLLBART
VÄRDE I ALLT VI GÖR.

Distributionsnät

Distributionsnät

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Varumärke & Taxor

Varumärke & TaxorEskilstuna Strängnäs  
Elförsäljning AB

Elhandelsbolag

ÄGARDIREKTIV ÄGARDIREKTIV

BESTÄLLNINGARBESTÄLLNINGAR UTFÖRANDEUTFÖRANDE

| ORGANISATION |
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Energi
Vi arbetar för att så många som möjligt i Eskilstuna ska 
få tillgång till fjärrvärme, som är en av de mest håll-
bara uppvärmningsformerna. Idag värms majoriteten 
av hushållen i Eskilstuna med fjärrvärme, som vi pro-
ducerar genom att effektivt och noga kontrollerat elda 
avverkningsrester från skogsbruket i kraftvärmeverket. 
Andelen fossilfritt bränsle i kraftvärmeverket var 99,4 % 
under 2018. Förutom värme produceras även förnybar el 
och fjärrkyla.

På Ekeby reningsverk framställer vi biogas genom att röta 
avloppslam som därefter uppdgraderas till fordonsgas.

Vatten och avlopp
Vi förser Eskilstunaborna med det dagliga vattenbeho-
vet på ca 160 liter per person. Det betyder att vi årligen 
levererar ca nio miljoner m³ dricksvatten till tiotusentals 
vattenkranar och avleder ca 17 miljoner m³ spillvatten 
till våra fyra reningsverk. Vi underhåller, reparerar och 
bygger ut det ca 150 mil långa dricks- och spillvattenled-
ningsnätet. Hyndevads laboratorium är Swedac-ackre-
diterat och utför analyser av kommunens dricksvatten, 
avloppsvatten och badvatten.
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Hållbarhet genom  
hela värdekedjan
EEM bedriver verksamhet inom fem affärsområden: Elnät, Vatten och Avlopp, 
Återvinning, Energi samt Marknad och Försäljning med stödfunktionerna 
Service och Stab. Vi lägger stort fokus på cirkularitet, bl a genom att 
använda energi och material på ett effektivt och hållbart sätt genom hela 
värdekedjan. Exempel på detta är rötning av matavfall, som omvandlas 
till biogas och biogödsel, samt användningen av avloppsslam som 
jordförbättringsmedel.
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Återvinning
Affärsområdets uppdrag är att samla in och ta emot 
avfall från invånare och verksamheter, bl a färgsor-
terat hushållsavall och omvandla det till nya resurser. 
Tjänsten är möjlig tack vare sorteringsmaskinen på Lilla 
Nyby återvinningscentral, som separerar avfallet utifrån 
färgen på påsen med hjälp av en optisk läsare.

Vi driver även ReTuna Återbruksgalleria, som är Sveriges 
första i sitt slag. Här tas gamla saker till vara och får 
nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs 
på ReTuna är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller 
hållbart producerat.

El- och stadsnät
Vi sköter övervakning, drift, utbyggnad och utveckling av 
Eskilstunas cirka 180 mil elledningar. I uppdraget ingår 
även att planera för framtidens utbyggnad av både el- 
och stadsnätet. 

Marknad och försäljning 
Affärsområdet är uppdelat i fyra avdelningar: Kraft-
handel, Försäljning, Kommunikation och Kundservice. 
Avdelningarna kompletterar varandra och jobbar med 
att formulera och föra ut budskap och erbjudanden 
samt med att ta hand om befintliga och nya kunder.
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| VÄRDEKEDJA |

Värden vi tar i 
anspråk

Miljö

Vatten

Skog

Avfall

Ekonomi

Investeringar

Finansiering

Anläggningar

Infrastruktur

Utrustning

Tjänster

Social

Medarbetare

Kunskaper

Relationer

Samarbeten

Värden vi 
skapar

Miljö

Vatten

Energi

Inspiration

Innovationer

Ekonomi

Nöjda kunder

Avkastning och  
utdelning till ägare

Social

Tillgänglighet

Samhällsutveckling

Partnerskap

Arbetstillfällen
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-Vi tävlar mot andra skolor om 
vilka som slänger minst mat.  
Då tar man bara så mycket som 
man orkar äta upp. 
Mest tar man av pannkaka.
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E E M s  M Å L

Ä G A R D I R E K T I V

KOMMUNENS STRATEG ISKA MÅL

V IS ION 2030
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Från globala 
mål till lokal 
hållbarhet
Vårt uppdrag att leverera samhällsnytta för 
nuvarande och kommande generationer är 
starkt förenat med hållbarhet och fokus på 
cirkulära lösningar. Det strategiska hållbar-
hetsarbetet tar avstamp i FNs 17 globala mål 
för hållbar utveckling, Eskilstuna Kommuns 
Vision 2030 samt kommunens strategiska mål, 
som säger att vår stad ska vara en global led-
stjärna inom miljö och hållbarhet. Lokalt styrs 
EEM av ägardirektiv, intressenternas krav på 
verksamheten utifrån sina respektive hållbar-
hetsperspektiv samt företagets kärnvärden, 
övergripande mål och fokusområden.

Vår verksamhet påverkar miljön och vi har ett 
stort ansvar att tänka långsiktigt när vi arbetar 
med förvaltning och utveckling. Det återspeg-
las i det ekonomiska, sociala och miljömässiga 
ansvar vi tar inom våra respektive verksam-
hetsområden.
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 | INTRESSENTER |

Våra intressenter 
EEMs verksamhet berör flera olika intressenter  
i och omkring Eskilstuna och i övriga landet.

Dialogen med intressenterna är avgörande för att vi 
ska känna till deras krav och förväntningar på oss när 
det gäller miljömässig, social och ekonomisk hållbar-
het. Därför förs kontinuerlig dialog, exempelvis genom 
hemsidan, intranätet, kundtidningen ”Hos oss”, kund-
center, kundträffar, samråd, medarbetarundersökningar 
och ägardialoger. Dessutom arbetar vi ständigt med att 
förbättra och anpassa kontaktvägarna, där utveckling av 
digitala verktyg är prioriterat.

2018 genomförde vi en uppdatering av tidigare års 
intressentanalys. Vi utvärderade vilka förväntningar och 
krav de olika intressenterna har längs värdekedjan samt 
vilka hållbarhetsfrågor de anser vara viktigast för oss att 
fokusera på. I samband med detta arbete identifierades 
en ny intressent, försäkringsbolag. 

Kunder  

 Tillgänglighet och tillförlitlighet i leverans samt klimat
påverkan.

Vi ska leverera tjänster och produkter som är säkra, 
tillförlitliga och klimatanpassade. Vårt fokus ligger på 
förebyggande insatser och strategiska investeringar för 
att minimera avbrott. Genom ett bra bemötande samt 
effektiv ärende- och klagomålshantering bygger vi en 
god kundupplevelse.

Medarbetare och fackliga organisationer  

 Attraktiv arbetsgivare samt säkra, trygga och väl
mående medarbetare.

För oss innebär en attraktiv arbetsgivare bl a ett bra 
ledarskap, goda möjligheter till kompetensutveckling, ett 
stort engagemang samt ett gott arbetsklimat. Vi arbe-
tar systematiskt med att förebygga ohälsa, tillbud och 
olyckor.

Ägare, politiker och systerbolag 

 Ekonomi i balans, mångfald och jämställdhet, säkra, 
trygga, välmående medarbetare samt tillgänglighet och 
tillförlitlighet i leveranser.

Genom sunda och välplanerade investeringar samt 
ekonomi i balans främjas en bra tillgänglighet och kom-
munens ekonomiska tillväxt. Vår långsiktiga strävan är 
att vi ska uppfattas som representativa för kommunens 
invånare, med god jämställdhet utifrån kön och mång-
fald bland våra medarbetare. Vi arbetar systematiskt 
med vår arbetsmiljö för att förebygga ohälsa, tillbud och 
olyckor, genom exempelvis riskrapportering, riskbedöm-
ningar, skyddsronder och utbildning.

 Intressenternas viktigaste frågor.
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Nätverk, medlemskap och övriga samarbeten

 Klimatpåverkan, giftfri miljö och samhällsengagemang.

Vi arbetar aktivt med vårt uppströmsarbete för att und-
vika att miljögifter och skräp hamnar i avloppsvattnet. 
Det kommunala VA-nätet expanderar och vi bygger på 
så sätt bort enskilda avlopp. På väg till Mälaren passerar 
det renade avloppsvattnet Ekeby våtmark, som är Sveri-
ges största anlagda våtmark. Vi är engagerade i bl a Eco 
Friends samt samarbetar med skolor och näringsliv för 
examensarbeten, praktik och sommarjobb. Vårt mål är att 
bli fossilfria 2020.

Försäkringsbolag 

 Säkra, trygga och välmående medarbetare samt till
gänglighet och tillförlitlighet i leveranser.

Vi arbetar i nära samarbete med försäkringsbolag i syfte 
att förbättra vårt förebyggande arbete utifrån kända 
risker i verksamheten. Områden som berörs är lednings-
system, utbildning, krishantering, redundans, analyser 
och anläggningsförändringar. 

Samhället/media

 Tillgänglighet och tillförlitlighet i leverans, klimatpåver
kan och samhällsengagemang.

Vi bidrar till att stärka näringslivet med arbetstill-
fällen, öka miljömedvetandet hos barn och ungdomar, 
miljödiplomera företag och event, sponsring samt 
arbetsmarknads stöd genom samverkan med nätverk, 
företag, organisationer och skolor. Våra förebyggande in-
satser och investeringar bidrar till en hög tillgänglighet av 
vatten, värme, el och kyla samt till att avbrott minimeras. 

Leverantörer och samarbetspartner

 Ekonomi i balans samt affärsetik och hållbar upphandling.

Vårt arbete grundar sig på policies, kärnvärden och 
uppförandekoden för leverantörer. Detta innefattar bl a 
arbete för sund konkurrens, sociala aspekter och hänsyn 
till miljön samt arbete mot mutor och korruption.
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 | VÄSENTLIGHETSANALYS |

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för 
vårt strategiska hållbarhetsarbete. För att 
säkerställa att vi vet vilka områden inom håll-
barhet vi ska prioritera och vilka frågor som 
är viktigast för våra intressenter, genom-
förde vi 2018 intervjuer och en workshop 
till sammans med representanter från våra 
affärsområden. Metoden för väsentlighets-
analysen grundar sig därmed på två olika 
perspektiv; dels vilken betydelse en specifik 
hållbarhetsfråga har för intressenterna och 
dels vilken direkt betydelse frågan har för 
oss. De frågor som har en mycket stor bety-
delse för våra intressenter och för oss, är de 
frågor som är i fokus för vårt åtagande inom 
hållbarhetsområdet.

Samtliga hållbarhetsfrågor som finns i rutan 
för ”Fokusera” stämmer väl överens med 
handlingsplanerna för våra fyra priorite-
rade mål; Hållbar utveckling, Nöjda kunder, 
Engagerade medarbetare samt Långsiktig 
avkastning. De utgör därmed grunden för 
vårt hållbarhetsåtagande och är förankrade 
samt beslutade i koncernledningen. Detta 
innebär att det finns mål, aktiviteter och/
eller nyckeltal kopplade till hållbarhetsfrå-
gorna som regelbundet följs upp och utvär-
deras.

En mer detaljerad text om vilka utmaningar 
vi står inför under 2019 och framåt finns på 
sidan 42.

Grunden till vårt hållbarhetsfokus 
och utmaningar framåt
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Betydelse för EEM och möjlighet att påverka
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• Tillgänglighet och 
tillförlitlighet i leveranser

• Säkra, trygga och välmående 
medarbetare

• Ekonomi i balans
• Klimatpåverkan

• Affärsetik och hållbar 
upphandling

• Främja giftfri miljö
• Attraktiv arbetsgivare
• Mångfald och jämställdhet

• Samhälls engagemang

• Innovation, forskning, 
utveckling

• Material- och resurs-
användning

UPPFYLLA

ADMINISTRERA

FOKUSERA

BEVAKA
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 | STRATEGISKA MÅL |

Strategiska mål 2018
EEMs och ESEMs gemensamma strategiska mål ligger till 
grund för allt arbete med de prioriterade hållbarhetsfrågorna. 
Det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet finns 
med i alla processer och vägs in i framtagandet av strategier.

Hållbar utveckling Långsiktig avkastning

Vi ska bedriva en lång siktigt hållbar och konkurrens-

kraftig verksamhet med ansvars tagande för miljö-

mässiga, sociala och ekonomiska aspekter, till största 

nytta för ägarna, kunderna och invånarna.

Vi ska över tid ha en lönsam tillväxt med stabil långsik-

tig avkastning i linje med ägarnas förväntningar och väl 

i nivå med de bästa i branschen.

Nyckeltal Andel fossilfri energiomvandling  

(%)

Lönsamhet  

(%)

Resultat  

(MSEK)

Mål 99 6,2 164,8
Resultat 99,4 6,5 149

Globalt 

hållbar-

hetsmål

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

   

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

   

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Nöjda kunder Engagerade medarbetare

Vi ska vara de lokala kundernas förstahandsval baserat 

på utbud, leverans och utveckling av våra tjänster samt 

att vårt kundbemötande motsvarar eller överträffar 

kundernas för väntningar.

Vi ska vara en av Mälardalens mest attraktiva arbets-

givare. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med stimule-

rande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling.

Nyckeltal Medelavbrottstid  

(min/kund)

Nöjd kund-index Sjukfrånvaro  

(%)

Minskat antal olyckor  

(%)

Mål 29 75 4 -20
Resultat 34 77,1 4,2 -7

Globalt 

hållbar-

hetsmål

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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 | RISKER |

Strategiska risker
Händelser i vår omvärld kan påverka verksamheten 
positivt och ge oss en möjlighet till att skapa ett högre 
värde, eller negativt genom risker som kan ha påverkan 
på vårt resultat. Dessa strategiska risker fångar vi upp i 
det dagliga arbetet genom omvärldsbevakning, i SWOT-
analyser (analys av styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot) samt genom att föra dialog med våra intressenter, 
delta i branschorganisationer, nätverk, samarbetsforum, 
följa nyhetsflöden och sociala medier. Exempel på sådana 
risker är förändringar i klimat och konjunktur, konkurrens, 
konsumenttrender och råvarupriser. Andra risker som kan 
påverka verksamheten i stor omfattning och som ligger 
utfanför vår kontroll, är lagar och skatter som kan på-
verka lönsamheten.

Internkontrollplan och verksamhetsrisker
Vi har en internkontrollplan för att kunna arbeta förebyg-
gande och strukturerat med att identifiera och hantera 
företagets övergripande risker. Syftet är att minska san-
nolikheten för och konsekvenserna av allvarliga händel-
ser, vilket beskrivs i vår process för riskhantering. Det kan 
vara såväl strategiska risker som operativa anläggnings- 
och verksamhetsrisker. Utöver internkontrollplanen 
genomförs riskbedömningar vid alla anläggningar för att 
minimera risken för olyckor.

Miljörisker
De händelser som kan inträffa i vår verksamhet och 
som skulle kunna ha allvarliga konsekvenser för mil-
jön är brand vid återvinningscentralen, större utsläpp 
av processkemikalier/drivmedel vid kraftvärmeverket/
reningsverken och explosion vid biogasmacken. Extrem 
nederbörd skulle kunna orsaka okontrollerad bräddning 
med förorening i vattnet som följd. För att undvika och 
hantera dessa händelser finns rutiner som även innefat-
tar krishantering.

Finansiella risker
EEM utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika 
finansiella risker som likviditetsrisk, finansieringsrisk, 
ränterisk, kreditrisk samt risker inom elhandeln. Kon-
cernens verksamhet är i hög grad beroende av lagstift-
ning och annan nationell reglering som på olika sätt kan 
komma att påverka bolagets ekonomiska situation. De 
finansiella riskerna regleras genom en finanspolicy som 
är beslutad av styrelsen. 

Så jobbar vi med risker
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Risk Förebyggande arbete

Elavbrott Vädersäkring av elledningar. Reservkraftverk på känsliga platser, t ex sjukhus.  
Förbyggande underhåll och investeringar av ledningsnätet. 

Översvämning och risk för  
skador på ledningsnätet

Utbyggnad av dagvattennätet med bl a dagvattendammar. 

Avbrott i vattenleverans Långsiktiga investeringar i ledningsnätet och i produktionsprocessen. 

Avbrott i fjärrvärmeproduktionen Reservkraftverk, brandskyddsarbete i form av bl a sprinklersystem. 

Effektbrist energi, värme och el Medverka i regionala strategiska beslut, planering mm. 

Oönskade utsläpp till luft Bränslekontroller samt uppföljning av utsläpp i realtid. 

Oönskade utsläpp till vatten Skalskydd vid vattenverk och framtagning av nya vattenskyddsområden.

Arbetsmiljörisker Systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning, riskbedömningar, incidentrapportering och uppföljning.

Begränsad mottagning av avfall  
samt utsläpp till luft och vatten

Systematiskt brandskyddsarbete, sprinklersystem och brandgator på återvinningsanläggning 
samt förebyggande underhåll.

IT-säkerhet Grundläggande utbildning i informationssäkerhet, bl a GDPR.

Låg risk för korruption, mutor och jäv
Vi har nolltolerans för korruption, mutor och jäv som reg-
leras i våra kommungemensamma riktlinjer. Under 2018 
tog vi fram en vägledning som bygger på dessa riktlinjer. 
Vår visselblåsartjänst är ett viktigt verktyg för att upp-
rätthålla en hög affärsetik. Medarbetare kan anonymt 
rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms 
kunna vara oetiska eller olagliga. Vi har inte haft några 
misstänkta fall under året. Inom områdena marknad, för-
säljning och inköp bedöms risken vara som störst för att 
korruption, mutor och jäv skulle inträffa. Sannolikheten 
för att det skulle hända bedöms i dagsläget som låg. 2018 
har samtliga chefer fått möjlighet att genomgå utbildning 
i hur man kan förebygga korruption, mutor och jäv där bl 
a olika scenarion diskuterades i syfte att skapa verktyg 

och rutiner för en säker hantering. Under 2019 planeras 
ett mer systematiskt arbete samt dokumenterad uppfölj-
ning inom området, vilket exempelvis innefattar formali-
sering av avtal och fortsatta utbildningsinsatser.

Låg risk för kränkning av mänskliga rättigheter  
Eftersom vår verksamhet är begränsad till den svenska 
marknaden bedömer vi i dagsläget att direkta risker 
kopplade till kränkning av mänskliga rättigheter är låga. 
Genom våra leverantörer som verkar i andra länder, finns 
en indirekt risk. Under 2019 kommer vi att i större ut-
sträckning kartlägga riskerna i leverantörskedjan utifrån 
uppförandekoden och övriga styrdokument. Inga indika-
torer finns i dagsläget.

Våra största risker mot säkra leveranser
Vi har ett stort samhällsansvar och en av de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna för oss är att vi har en hög tillgäng-
lighet och tillförlitlighet i våra leveranser av el, kyla, 

värme, vatten, biogas och bredband till våra kunder. 
Våra största risker och förebyggande åtgärder, som är 
kopplade till våra leveranser, beskrivs nedan.
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Ökad riskmedvetenhet  
under 2018 
I samband med bytet till ett nytt försäkringsbolag har risk-
medvetenheten ökat. Sedan våren 2017 har vi fått besök av 
riskingenjörer från flera europeiska länder, som hjälpt till med 
att lokalisera och prioritera områden där vi behöver sänka 
riskerna på våra anläggningar i allmänhet och brandriskerna i 
synnerhet. 

Ett strukturerat system har införts för att säkerställa att änd-
ringar av processer och utrustning utvärderas och dokumente-
ras på rätt sätt innan de beslutas, genomförs eller installeras. 
Utbildningar av driftoperatörerna med fokus på arbetssätt för 
att hantera nödprocedurer har genomförts och ett systema-
tiskt elsäkerhetsarbete har påbörjats.

Vi har fortsatt att utveckla egenkontrollprogrammet för 
elinstallationsarbete. En ny arbetsgrupp jobbar med att om-
sätta rutiner och checklistor i det dagliga arbetet. Riskbedöm-
ningar genomförs numera med hjälp av en checklista i telefo-
nen inför varje nytt arbete. 

Det systematiska elsäkerhetsarbetet kommer att intensifieras 
och en styrgrupp har tillsatts. Vi kommer att ha ett stort fokus 
under 2019 på hur vi säkerställer elanläggningsansvaret.

Tillståndsfrågan 
gällande gas-
ledningen från  
Ekeby Reningsverk
I februari 2018 kom ett förbud mot använd-

ning av gasledningen från Ekeby avloppsre-

ningsverk till tankställen för fordonsgas. En 

ny tillståndsansökan skickades därefter in 

med slutligt besked 5 november.

Tillståndsbeskedet var positivt för sex av 

de tio delar som ansökan omfattade. De 

delar som vi inte fick tillstånd för var vidare 

användning av gasledningen och vissa kom-

ponenter i den utrustning som leder bort 

rågas från rötkamrarna. Vi fick inte hantera 

brandfarlig vara fullt ut och vi var därmed 

tvungna att tillfälligt stänga ner berörda de-

lar av anläggningen tills komponenterna var 

utbytta. Beslutet grundade sig bl a på EEMs 

åtgärdsplan som fanns med som en del av 

ansökan. Åtgärdsplanen hade tagits fram i 

samråd med externa experter.

Direkt efter beskedet inleddes arbetet med 

att revidera åtgärdsplanen och genomföra 

åtgärderna. Den 17 december 2018 erhölls 

ett nytt tillstånd, exklusive gasledningen, 

beroende på skredrisk som kräver längre 

åtgärdstid. Det innebar att vi tillfälligt 

facklade producerad biogas, istället för att 

uppgradera den till fordonsgas. En del av 

den producerade biogasen användes dock 

för uppvärmning av lokalerna på Ekeby.

Lärdomar under året har bl a lett till att en 

Tillståndssamordnare utsetts, att processen 

för tillståndsansökan reviderats och krav på 

diarieföring av löpande korrespondens med 

myndigheter.

 Inköpt  
biogas

 Inköpt  
naturgas

 Egenproducerad biogas

83 %

14 %
3 %
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-Naturen är som Titanic. 

Om vi inte tar hand om den 
så sjunker den och bryts  
av på mitten. Då är den  
inte så hållbar.
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Miljömässig   
hållbarhet
Hållbar utveckling är ett av våra fyra strategiska mål, som säger att: 
”Vi ska bedriva en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksam-
het med ansvarstagande för miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter, till största nytta för ägarna, kunderna och invånarna.”

I vårt uppdrag att leverera samhällsnytta med hög tillgänglighet ligger 
stort fokus på miljömässig hållbarhet, det vill säga allt som påverkar 
den yttre miljön.

Systematiskt miljöarbete
ISO 14001 är ett viktigt verktyg för vårt miljöarbete sedan december 
2002. Vi driver ett aktivt förbättringsarbete när det gäller anläggning-
ar, teknik, utsläpp och effektivare kontroll. På intranätet finns poli-
cies, mål, processer och rutiner tillgängliga för alla anställda. Varje år 
granskas verksamhetssystemet av extern part. Den senaste externa 
revisionen genomfördes i november 2018 med gott resultat. 

Miljöpolicyn hjälper oss att arbeta strategiskt med att minska och 
förebygga miljöpåverkan på luft, mark och vatten. Interna revisioner 
är ett effektivt verktyg för att säkerställa att vi uppfyller gällande lag-
krav, men också för att följa upp hur väl våra policies, processer och 
rutiner är implementerade i verksamheten. Under 2018 har sju interna 
revisioner genomförts. Samtliga affärsområden och hållbarhetskom-
mittéer utvärderar efterlevnad av våra policies en gång om året och 
rapporterar resultatet till koncernledningen, som beslutar om eventu-
ella förändringar. Hållbarhetsarbetet för respektive affärsområde följs 
upp och redovisas för medarbetarna vid särkskilda arbetsplatsträffar.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Vårt bidrag till  
minskad klimatpåverkan
Vi använder en stor mängd bränslen för el- och värme-
produktion, vilket innebär att vi står för en relativt stor 
klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. 
Energiproduktionen tillsammans med transporterna står 
för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots 
detta är utsläppen totalt lägre än om vi inte skulle fin-
nas. Beräkningarna i vårt första klimatbokslut visar att 
vi bidrog till att 217 000 ton koldioxidekvivalenter (CO₂e)* 
aldrig släpptes ut under 2018.

Att så stora utsläpp undviks beror på att beräkningarna 
tar hänsyn till hur verksamheten påverkar samhället i 
stort. Hur det som produceras, t ex värme, el och bio-
gas, skulle efterfrågas oavsett om vi fanns eller inte. Att 
de totala utsläppen blir lägre med vår verksamhet inne-
bär att företaget producerade de efterfrågade nyttig-
heterna med lägre klimatpåverkan än alternativen.

* Koldioxidekvivalenter eller CO₂e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika 
mycket till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid 
som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Tillförda utsläpp visar utsläppen från vår egen verksamhet (överst) 
samt utsläpp som uppkommer utanför företaget men som orsakas av 
EEMs verksamhet (mitten).

Undvikna utsläpp visar hur andra utsläpp kan undvikas tack vare 
EEMs produktion av värme och el (mitten) och i Totalt (nederst) visas 
nettoeffekten av undvikna utsläpp minus tillförda utsläpp.

UNDVIKNA UTSLÄPP TILLFÖRDA UTSLÄPP

Direkt

Indirekt

Total

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 -0 50 100 150

Summan av tillförd och  
undviken klimatpåverkan
(217 000 ton CO₂e)

Utsläpp som undviks tack vare  
företagets produkter och tjänster
(289 400 ton CO₂e)

Utsläpp i andras  
verksamheter
(59 000 ton CO₂e)

Utsläpp från egen  
verksamhet
(13 400 ton CO₂e)

217 000 ton CO2e släpptes aldrig ut
I diagrammet visas EEMs klimatpåverkan 2018 uppdelat i två grupper: Direkt klimatpåverkan och Indirekt klimatpåverkan.
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392
Fotbollsplaner

21

Klimatbokslutet för 2018 har tagits fram av Profu i sam-
arbete med Eskilstuna Energi & Miljö och finns att läsa i 
sin helhet på eem.se

Alla Eskilstunabor till Rom - tur och retur - tre gånger
EEMs bidrag till att sänka klimatpåverkan mot-
svarar utsläppen från ca tre tur- och returresor 
med flyg till Rom för alla Eskilstunabor.

2 802 541 m2 solpaneler
För att minska klimatpåverkan lika mycket som 
EEM under 2018 skulle 392 fullstora fotbollsplaner behöva 
täckas med solpaneler.

För att tydligare åskådliggöra hur stor klimatnytta  
EEM bidrar med har vi räknat fram  
olika jämförelsetal. 
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Färgsortering på Lilla Nyby
Eskilstunaborna färgsorterar sitt hushållsavfall i en grön 
påse för matavfall, orange för plastförpackningar, gul för 
pappersförpackningar, grå för metallförpackningar, blå 
för tidningar och rosa för textiler. Påsarna slängs i samma 
soptunna, hämtas av oss och sorteras i vår anläggning för 
att sedan återvinnas.

Hållbart alternativt djurfoder
Under 2018 fortsatte pilotprojektet med snabbväxande 
larver. Projektet genomförs i samarbete med SLU (Sve-
riges Lantbruks universitet), som forskar på ett närpro-
ducerat och ekologiskt hållbart alternativt djurfoder. Allt 
tyder på att larver från den amerikanska vapenflugan 
kan göra de lokala lantbrukens interna kretslopp tätare 
genom att ersätta importerat sojaprotein och fiskmjöl i 
djurfoder.

Planen är att starta en flugkomposteringsanläggning 
som ska kunna behandla ett ton matavfall per dygn. 
Flera lantbruk i närområdet har visat intresse för pilot-
anläggningen.

Produktion av biogas
Sedan 2006 har Eskilstunabornas matavfall fraktats till 
Lilla Nyby för sortering och behandling. Under 2018 sam-
lades det in ca 5993 ton matavfall. Från början pressades 
matavfallet, men idag mixas det för att få ut mer biomas-
sa. Sedan tillförs vatten för att göra den tjocka massan 
pumpbar och då kallas den slurry. Vår maskin hanterar ca 
8 500 ton matavfall per år och 90 % blir slurry. 10 % är 
rejekt, material som inte kan bli biogas utan skickas till 
förbränning. Det finns olika anledningar till att vi avvisar 
visst matavfall från processen. Det kan vara att den är 
för dåligt utsorterad, för väl förpackad, att det är fullt i 
lagringstankarna eller produktionsstörningar.

För att kunna mellanlagra slurry byggde vi större tankar 
2018. Under byggnationen av de nya tankarna ökade 
produktionen av slurry från 6158 ton till 12 372 ton. 
Innan tankarna var färdiga hade vi inte möjlighet att 
mellanlagra all den slurry vi producerade. Vi prioriterade 
då att ta till vara det matavfall från hushåll och storkök 
som höll hög sorteringskvalitet. Dåligt sorterat matav-
fall från vissa livsmedelsbutiker beslutade vi att under 
denna period skicka direkt till förbränning, utan att 
behandla materialet i anläggningen.

Det finns fördelar med att röta matavfall och avlopps-
slam separat. Vid Ekeby rötas inte matavfall, utan vi 
rötar primärt avloppsslam och biogasen från rötkamma-
ren uppgraderas till fordonsgas. Resten blir s k rötrest 
som i nuläget inte kan användas som gödningsmedel. 
Av matavfallet (slurryn) som skickas till Södertälje och 
Huddinge tas både biogas och gödningsmedel till vara. 
Under 2018 har vi kört iväg 13 215 ton slurry och varje 
ton ger 53,17 Nm3 fordonsgas, vilket innebär motsva-
rande 6 885 903 KWh fordonsgas.
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ReTuna Återbruksgalleria 
På ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna blir det gamla 
nytt. Här shoppar ca 700 personer per dag (7 dagar i 
veckan) hållbart, tack vare att gamla saker tas till vara 
och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som 
säljs i gallerian är återbrukat, återanvänt, ekologiskt 
 eller hållbart producerat. 

Genom att använda saker lämnas in för återbruk får de 
ett fortsatt ekonomiskt värde och bidrar till ett utökat 
klimatsmart kretslopp. Det leder bl a till en mer skonsam 
konsumtion, tack vare minskat uttag av nya råvaror, 
mindre energiåtgång och därmed också reducerade 
utsläpp av koldioxid. 

Sedan starten 2015 har ReTuna genererat ca 50-55 
nya arbetstillfällen (skiftar när nya butiker etablerar 
sig och andra flyttar ut). ReTuna lockar besökare från 
hela Sverige och världens alla länder. 2018 hade ReTuna 
besökare från i princip samtliga europeiska länder samt 
från Thailand, Japan, Taiwan, Kanada och USA. Synonymt 
för de internationella studiebesöken är att de ser både 
potential och affärsmöjligheter i sina respektive länder.

ReTunas centrumledare innehar 10:e platsen på listan 
över Sveriges 101 mäktigaste inom hållbarhet 2018.

2018 redovisade vi en omsättning på 11,7 MSEK, vilket är en ökning på 
ca 15 % jämfört med 2017.

2018 besöktes ReTuna av 248 500 personer vilket är en ökning med 
drygt 18 500 besökare jämfört med 2017. 

11 689 000

2018

10 192 000

2017

Omsättning Retuna

248 500

2018

229 908

2017

Antal besökare Retuna

15 %

248 500 
personer besökte Retuna under 2018
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Ekeby våtmark
Ekeby våtmark är Sveriges största anlagda våtmark och 
är i drift året om. Våtmarken tar hand om näringsämnen 
i avloppsvattnet, som annars skulle kunna förorsaka 
algblomning och syrebrist i Mälaren.

När vattnet från reningsverket når våtmarken är det till 
stor del renat från fosfor, partiklar och syrekrävande 
ämnen, men innehåller fortfarande mycket kväve. Det 
renade vattnet fördelas till fem parallella dammar och 
sedan vidare till ytterligare tre parallella dammar. Efter 
ca en vecka i dammarna släpps det renade vattnet ut i 
Eskilstunaån och vidare till Mälaren.

Vid utloppet till Eskilstunaån finns ett provtagningshus 
där flödesmätning och kvalitetsprover genomförs konti-
nuerligt.

2018 minskade våtmarken utsläppen av kväve i Mälaren 
med ca 50 ton.

Teknikutveckling av avloppsreningsverken
För att inte belastningen av näringsämnen i Mälaren 
ska öka när städerna växer behöver våra processer på 
avloppsreningsverken ständigt utvecklas för att bli mer 
och mer effektiva. Samtidigt vill vi helst inte tillföra mer 
kemikalier eller energi för att åstadkomma en bättre 
rening. Under 2017 och 2018 har vi därför testat två nya 
tekniker, på bl a Ekeby reningsverk, dels att filtrera det 
inkommande vattnet genom ett trumfilter och dels en 
ny teknik för att rena vattnet från kväve. Tekniken för 
kväverening är särskilt intressant då den kan bidra till en 
effektiv nedbrytning av ammonium kväve, som kommer 
främst från urin, samtidigt som den är energieffektiv 
och inte kräver tillsats av kemikalier. Hela investeringen 
beräknas uppgå till 440 mkr.

LOVA-pengar till dagvattendamm
Under 2018 fick vi bidrag för att anlägga en dagvatten-
damm i Brottsta/Lundby. Ett stort antal fastigheter hade 
dagvattnet felkopplat, vilket har åtgärdats under 2018. 
Projektet har till viss del finansierats genom bidrag för 
lokala vattenvårdssatsningar (LOVA).
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Forskningssamarbeten
EEM och Eskilstuna Kommunfastigeter AB samarbetar 
med Reesbe företagsforskarskola som bl a drivs av Mälar-
dalens Högskola. Reesbe har till uppgift att analysera 
samspelet mellan tillförsel och användning av energi i 
bebyggelse, i eller utanför fjärrvärmeområden. Målet är 
att finna lösningar som på lång sikt ger lägre kostnader, 
minskad klimat- och miljöpåverkan samt förbättrad inom-
husmiljö vid om- och nybyggnationer.

Vi samarbetar också med Energiforsk, ett icke vinstut-
delande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, 
Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. För 
närvarande samarbetar vi kring två forskningsprogram 
(Bränslebaserad el- och värmeproduktion SEBRA och 
Fjärrsyn/Futureheat) som syftar till att utveckla hållbara 
samt effektiva uppvärmningssystem och produktionsan-
läggningar.

Water-in-a-box
Vid Ekeby våtmark testas nu ett mobilt reningsverk som 
ska kunna leverera dricksvatten i katastrofområden. 
Konceptet kallas Water-in-a-box. Anläggningen ska 
kunna ta vatten från i stort sett vilken källa som helst 
och processa det till rent vatten, vilket kan få stora 
konsekvenser för de som bor i utsatta områden. Hela 
anläggningen, som drivs av solceller, ryms i en container 
och är flyttbar. Projektet är ett samarbete mellan Mälar-
dalens högskola och näringslivet.

Foto: Jennifer Lundkvist
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99,4 % 
Fossilfri  

energiomvandling
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Förnybar och lokalproducerad el 
Nytt från och med 1 april 2018 är att EEM säljer el från 
fossilfria energikällor i alla elavtal. Om kunden inte gör 
något val erhålls sk elmix med el från enbart fossilfria 
energikällor, dvs sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

Privatkunder kan idag t ex välja närproducerad sol-el i 
befintliga elavtal. Genom ett lokalt samarbete med Kla-
rarenewable får kunderna ta del av den el som produce-
ras i företagets 20 000 m² stora solcellspark i Kjula.

Under 2018 har vi som vanligt även erbjudit såväl privat- 
som företagskunder tillval med Bra Miljöval. Bra Miljöval 
är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och 
innebär minskad påverkan på miljön.

Kunder som väljer el-avtalet Eskilstuna-el får 100 % 
förnybar och lokalproducerad el och kan vid behov även 
komplettera med ursprungsmärkt el.

Hållbara transporter
Under 2018 implementerades en ny fordonsstrategi av-
seende miljö, säkerhet och livslängd på fordon. En viktig 
del i strategin handlar om att välja fordon med hög 
säkerhet samt minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar 
efter att alla personbilar som nyanskaffas ska vara miljö-
bilar (enligt SKL Kommentus ramavtal). Under året har vi 
installerat 58 st laddstolpar runt om i Eskilstuna.

Tyngre fordon, t ex renhållnings- och entreprenadfor-
don, körs i huvudsak på biodiesel (HVO) eller biogas. För 
tyngre fordon är vi på god väg att helt fasa ut diesel.

Elektroniska körjournaler
Under 2018 beslutade vi oss för att införa elektroniska 
kör journaler för samtliga fordon som får framföras med 
B-körkort, totalt ca 180 stycken, vilket ger en mer exakt 
uppföljning av använda drivmedel samt CO₂-utsläpp 
fr o m 2019.
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Tack vare EEMs produktion 
av värme och el släpptes  
217 000 ton CO2e aldrig ut.

99,4 % 
Fossilfri  

energiomvandling

På Ekeby Reningsverk utvanns 
559 ton biogas som bl a används 
som bränsle i lokaltrafiken. 

27

Miljömässiga 
nyckeltal

Reningsgrad  
utgående av lopps-
vatten Ekeby

BOD* %

99 %
Fosfor %

96 %
Kväve %

66 %

biogas

15 %
DIESEL

2 %
BENSIN73 %

HVO

10 %
FORDONSGAS

Bränsle 
fördelning 
Egna fordonsflottan

*Biochemical Oxygen Demand
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-Det är schysst att berätta för  
varandra att man inte ska dra fingret 
snabbt mot kanten på ett papper. 
På så sätt slipper fler  
göra samma misstag.
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Social  
hållbarhet 
Engagerade medarbetare är ett av EEMs fyra strategiska mål, som 
behandlar allt från god arbetsmiljö till stimulerande arbetsuppgifter 
och utveckling.

En stark värdegrund och ett socialt ansvarstagande skapar tro-
värdighet såväl inåt som utåt. I vår vardag utgår vi från våra kärnvär-
den som är: Nära, Modiga, Schyssta och Pålitliga.

Implementeringen av kärnvärdena har såväl internt fokus som fokus 
på samhällsansvar och samhällsnytta, med affärsmässighet i grunden. 

Vår strävan är att EEM uppfattas som representativt för kommunernas 
invånare, med god jämställdhet och etnisk fördelning. Vi tar en aktiv 
roll för att stödja kommunen i att skapa nya jobb och all sponsring 
ska baseras på definierade kriterier för hållbar utveckling.

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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God arbetsmiljö och   
stimulerande arbetsuppgifter 
Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbets- 
givare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande  
arbetsuppgifter och utveckling.

Vår arbetsmiljöpolicy, jämställdhetsplan, policy mot 
kränkande särbehandling och vår plan för en ökad 
mångfald är de dokument som styr och guidar oss i vårt 
strategiska och övergripande arbete. Vår alkohol- och 
drogpolicy beskriver hur vi arbetar aktivt och förebyg-
gande för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. 
Slumpvisa alkolhol- och drogtester utförs.

I samband med de interna och externa revisionerna av 
verksamhetssystemet följer vi upp hur väl våra policies 
och styrdokument efterlevs i verksamheten. Utöver 
detta, utvärderar affärsområdena och hållbarhetskom-
mittéerna dem en gång om året. Resultatet rapporteras 
till koncernledningen som beslutar om eventuella för-
ändringar. När vi hyr in personal eller anlitar entrepre-
nörer ska de följa våra krav och rutiner för en säker och 
trygg arbetsplats. 

Hälsofrämjande arbete
Vi lägger stort fokus på det förebyggande arbetet som 
bl a bidrar till att minska antalet incidenter och främjar 
en god arbetsmiljö. Det gäller både för våra egna med-
arbetare samt våra entreprenörer. Vi erbjuder våra med-
arbetare arbetsmiljöutbildningar, hälsoundersökningar, 
ergonomigenomgångar, massage, massagestolar, frukt, 
gym, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka.

Målet för 2018 var att sjukfrånvaron skulle vara mindre 
än 4 %, sett till helåret. Den ökning avseende sjukfrån-
varo som vi kan se under de senaste tre åren är främst 
kopplad till fysisk problematik. Vi fokuserar på pro aktiva 
insatser såsom uppföljning av korttidsfrånvaro och 
tidiga rehabiliteringsinsatser. 

4,2 %

2018

4,3 %

20172016

3,8 %

Sjukfrånvaro ESEM

SOCIAL HÅLLBARHET | MEDARBETARE |
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Riskbedömningar vid alla anläggningar  
Vi arbetar systematiskt med att förebygga och minska 
olyckor genom t ex riskrapportering, riskbedömningar, 
skyddsronder och utbildning. Detta gäller även de 
sociala och organisatoriska riskerna i arbetet. Vår vision 
är noll olyckor. Riskbedömningarna genomförs vid alla 
anläggningar och inträffade incidenter följs upp av håll-
barhetskommittéerna, som initierar beslut om åtgärder 
tillsammans med ansvarig chef och skyddsombud. 

Webbaserat avvikelsesystem
Vårt webbaserade avvikelsesystem är tillgängligt för alla 
medarbetare. Här rapporteras riskobservationer, tillbud, 
olyckor, färdolycksfall, förbättringsförslag samt obser-
vationer inom miljö, kvalitet och säkerhet. 

Under 2018 inträffade 48 arbetsrelaterade olyckor varav 
sju med sjukfrånvaro. Målet för 2018 var att minska 
antalet inträffade olyckor med 20 %, jämfört med 2017. 
Vårt resultat för 2018 blev sju %. Drygt hälften av olyck-
orna inträffade inom Återvinning. För att minska antalet 
olyckor arbetar vi aktivt med att få in ett ökat antal 
riskobservationer, detta för att upptäcka risken innan 
det händer en olycka. Vi har under året ökat andelen 
genomförda riskbedömningar som görs inför de mest 
riskfyllda arbetsmomenten, exempelvis elarbeten. Vi 
behöver även utveckla våra orsaksanalyser och uppfölj-
ningen av de olyckor som inträffar. 

41

7

2018

50

6

2017

49

3

2016

 Med sjukfrånvaro

 Utan sjukfrånvaro

Antal arbetsrelaterade olyckor ESEM
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Vår långsiktiga strävan är att spegla mångfalden som 
finns i de två kommuner där vi lever och verkar, Sträng-
näs och Eskilstuna. Vi arbetar därför strategiskt vid 
rekrytering för att öka mångfalden och jämställdheten. 
Vi riktar alltid våra rekryteringsannonser mot det för 
tjänsten underrepresenterade könet. Genom utbild-
ning av kommunens kvinnofridsutvecklare har samtliga 
chefer fått ökad kompetens inom området Kvinnofrid, 
som är en del av det jämställdhetsarbete som Eskilstuna 
Kommun bedriver. Utbildningen bestod bl a av att ge 
våra chefer verktyg för att kunna närma sig ämnet i dia-
log med sina medarbetare. Det är några av våra initiativ 
under 2018 för att bidra till att uppfylla Eskilstuna kom-
muns mål om att vara den mest jämställda kommunen i 
Sverige. Samtliga nyckeltal på denna sida avser ESEM.

Regelbundna kompetenskartläggningar
Medarbetarna ska utvecklas hos oss och därför upp-
muntrar vi till intern rörlighet, vilket ger goda möjligheter 
att utvecklas inom olika områden. Vi genomför regel-
bundet kompetenskartläggningar och det individuella 
kompetensbehovet identifieras vid de årliga utvecklings-
samtalen. 

Medarbetarundersökningar två gånger per år
Två gånger per år genomför vi medarbetarundersök-
ningar, s k Tempmätningar. Undersökningarna består 
av ett antal frågor som bl a handlar om kompetens, 
arbetsbelastning, stöd från chefen och avdelningens 
mål. Utifrån Tempmätningarna upprättar varje avdelning 
en handlingsplan med aktiviteter som regelbundet följs 
upp.

2017

2018

Andel kvinnor och män  Kvinnor    Män 

Åldersfördelning

10 45 45

Andel anställda med utländsk härkomst

Kommuninvånare med utländsk härkomst 
Eskilstuna kommun: 33,8 %, 2018

20172016 2018

Chefer 87 % 13 % 79 % 21 %

Koncern ledning 80 % 20 % 80 % 20 %

73 %

27 %
75 %

25 %

74 %

26 %

14 % 14,2 % 14,2 %

2016 2017 2018

11  %
<30 år

44  %
30-49 år

45  %
>50 år

SOCIAL HÅLLBARHET | MEDARBETARE |

Jämställdhet och mångfald
Vi värdesätter mångfald i vår verksamhet och har nolltolerans 
mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskri-
minering. Under året har inga ärenden rapporterats.
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”Roligt upplägg, eleverna är  
intresserade och har kul och förstår budskapet!”

SOCIAL HÅLLBARHET | SAMHÄLLSENGAGEMANG |

Andel deltagare 2018

85% eller  

3 394
av eleverna i årskurs 2, 4 och 6

Engagemang för en hållbar 
 samhällsutveckling 
Vi tar en aktiv roll för att stödja kommunen i att skapa nya arbetstillfällen. 
Vi samarbetar exempelvis med AMA, Kommunens resursenhet för Aktivitet, 
Motivation och Arbete. För att säkra en långsiktig kompetensförsörjning 
samarbetar vi med grundskolor, gymnasier och universitet för att väcka intresset 
kring energifrågor och säkra kvaliteten i existerande utbildningar. Under året har 
vi deltagit på arbetsmarknadsmässor, engagerat oss i Eco Friends och tagit emot 
flera examensarbetare, sommarjobbare och praktikanter. 

Eco Friends
Utbildningsprogrammet Eco Friends vänder sig till barn 
i årskurs två, fyra och sex i Eskilstuna kommun. Utbild-
ningen utgår från människan i hemmet med vardagens 
alla sysslor. Varför lyser lampan? Hur kommer vattnet till 
kranen, vart tar det vägen sedan?

Barnen får göra studiebesök på Parken Zoo och våra 
anläggningar för att lära sig om de resurser vi människor 
använder. Vi vuxna kan svänga oss med ord som håll-
barhet, påverkan, klimatsmart och effektivisering, men 
barnen i samhället behöver verktyg för att förstå orden 
som används. Det största verktyget är inspiration! 

Eco Friends pedagogik gör det enklare för barnen att 
förstå. Vi använder alla våra sinnen på väg mot ökad 
kunskap om miljö och hållbarhet; synen, lukten, känseln, 
hörseln och smaken. Genom att stimulera flera 
sinnen samtidigt ökar vi elevernas förstå-
else, som i sin tur ökar motivationen 
att lära mer. Eco Friends ger eleverna 
redskap till aktiva val i vardagen och 
försöker att ge alla barn och ungdomar 
en positiv framtidstro.
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Stöd till 40 föreningar 
Med elavtalet Eskilstuna-el kan kunderna välja 
vilken av de 40 lokala föreningar inom kultur 
och idrott som vi ska stödja. Elen är 100 % 
förnybar och produceras lokalt. Under 2018 
tecknades 6870 (5387) avtal och 377 800 kr 
(260 000 kr) delades ut till för eningarna i 
 Eskilstuna. 

Information tillgänglig för alla
Information om och från oss ska vara till-
gänglig för alla. Vi anpassar också vår kom-
munikation riktad till t ex personer som har 
en synnedsättning. På eem.se/translate 
kan alla få information från oss på sitt eget 
språk.

Föreläsningar om branschens möjligheter
EEM är en aktiv medlem i Energiföretagen och 2018 bjöd vi kommu-
nens gymnasieelever på flera föreläsningar om branschen och dess 
framtidsmöjligheter. Föreläsningarna genomfördes tillsammans med 
ECC – Energy Competence Center – ett samverkansorgan som arbe-
tar för att synliggöra och utveckla energikompetens. Målet var att 
på ett enkelt och inspirerande sätt förklara för ungdomarna vad det 
innebär att jobba som t ex ingenjör och vad ett yrke inom branschen 
bidrar till ur ett samhällsperspektiv.

Utfärdare av miljödiplom 
EEM är godkända utfärdare av miljödiplom 
enligt Svensk Miljöbas och hjälper sedan 
2012 företag, organisationer och event 
med utbildning, handledningsmaterial 
och konsultation. Modellen bygger på 
grundprinciperna i ISO 14001 samt EMAS 
och är anpassad för små och medelstora 
företag. Under 2018 miljödiplomerades 
tolv verksamheter och fyra event.
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Sociala nyckeltal

Till de 40 lokala  
föreningarna som 

nu är anslutna 
till Eskilstuna-El 
delades det ut ...

4,2 % Sjukfrånvaro
Målet var att komma under 4 %

Anställda med utländsk härkomst. Andelen kommunin vånare 
med utländsk härkomst i Eskilstuna var 33,8 % 

73 | 27
Så fördelar sig  

procenten anställda  
MÄN och KVINNOR

7 % FÄRRE 
OLYCKOR

Under 2018 minskade antalet arbetsrelaterade olyckor  
från 56 till 52. Målet var en minskning med 20 %

377 800
kronor

trumvirvel ...

14,2 %14,2 %
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–Man ska inte köpa 
saker som man inte 
kommer att leka med. 
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Ekonomisk   
hållbarhet
Långsiktig avkastning är ett av EEMs fyra strategiska mål, som säger 
att: ”Vi ska genomföra effektivisering och realisering av synergier 
genom samordning av drift.” Ett annat strategiskt mål är nöjda kun-
der, vilkas behov och förväntningar vi ska uppfylla i både möte och 
leverans. En drivkraft i företaget är att vi tillsammans, affärsområ-
den och stödfunktioner, utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt. 
Vi ska över tid ha en lönsam tillväxt med stabil långsiktig avkast-
ning i linje med ägarnas förväntningar och väl i nivå med de bästa i 
branschen.

Vid alla ekonomiska beslut ska de ekologiska och sociala aspekterna 
beaktas. Företaget ska söka klimatsmarta lösningar och säkerställa 
att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet från start i alla 
projekt och uppdrag. Därigenom skapar vi en hållbar ekonomi.

Inom ESEM – som ansvarar för driften av verksamheten – pågår ett 
kontinuerligt arbete för att effektivisera och samordna verksamhe-
ten. På detta sätt kan vi bibehålla våra låga taxor samtidigt som vi 
säkrar en stabil ekonomisk utveckling för att kunna möta kraven på 
investeringar i våra anläggningar och i en växande kommun.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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EKONOMISK HÅLLBARHET | RESULTAT & AFFÄRSETIK |

Resultat 2018
I början av året uppstod bränslebrist i värmebranschen, något som 
påverkat resultat negativt. Bristen på värme har dels inneburit högre 
bränslepriser, dels att man tvingats prioritera värmeproduktion 
framför elproduktion. Det stopp för biogasproduktionen som gjor-
des i februari och som sedan gällt under resten av året har också 
påverkat resultatet negativt.

Koncernens resultat, exklusive monopolverksamheter, efter fi-
nansiella poster uppgår 2018 till 149 mkr. Koncernens soliditet har 
stärkts under de senaste åren och uppgår nu till 28,3 % (26,4 %). 
Avkastning på totalt kapital uppgick till 6,5 % (6,5 %).

ESEM har ca 1 300 leverantörer och entreprenörer. Vi gör 
årligen inköp av indirekt material (ej bränsle) för mer än 
600 MSEK. Inköpsverksamheten ska bedrivas på sådant 
sätt att det stödjer företagets vision, affärsidé och 
övergripande mål. Våra affärer ska därmed vara etiskt 
korrekta och vi tar helt avstånd från mutor och korrup-
tion. 

Under 2018 har vi arbetat med att implementera vår nya 
uppförandekod för leverantörer och entreprenörer för 
annonserade upphandlingar. Uppförandekoden bygger 
på de tio grundläggande principerna i FN Global Com-
pact, som bl a omfattar antikorruption och mänskliga 
rättigheter. Dessa krav ska, inom ramen för våra leve-
rantörers inflytande, även tillämpas på underleverantö-
rer och underentreprenörer. 

Under 2019 kommer vi att fortsätta detta viktiga arbete 
och i större utsträckning kartlägga riskerna i vår leve-
rantörskedja utifrån uppförandekoden och övriga styr-

dokument samt mer systematisk följa upp de sociala, 
etiska och miljömässiga krav vi ställer. Vad gäller ekono-
misk uppföljning sker idag kontroll mot Svensk Handels 
varningslista samt uppföljning av att skatter och sociala 
avgifter är inbetalade.  

Vidare tillämpar vi kommunernas regler och riktlinjer vid 
upphandling och medverkar i kommunernas upphand-
lingar där så är möjligt. Detta för att minska kostnader-
na och maximera nyttan. Under 2018 deltog vi i tio sam-
ordnade upphandlingar med ägare och/eller systerbolag, 
där miljömässiga, sociala, etiska och arbetsrättsliga krav 
ställs. Avrop görs även på ramavtal som tillhandahålls 
av inköpscentraler, som ställer krav på och följer upp 
att leverantörer tar ansvar för sina produkter miljömäs-
sigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till 
slutanvändning. Avtalstroheten, andelen avrop som görs 
på upphandlade avtal, uppgick till 75,3 %.

Affärsetik och hållbara 
upphandlingar

149 mkr

2018

182 mkr

2017
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Självfinansieringsgra-
den för investeringarna 

uppgick till 128 % (165 %), 
vilket är ett mycket starkt 

värde med tanke på de 
stora investeringar som 

gjorts under året. Bland de större 
investeringarna 

(en totalkostnad om ca 
58 MSEK) som slutförts 

under året märks projektet 
med ny slamavvattning som 
genomförts för att möta ett 

ökat kapacitetsbehov.

39

EKONOMISK HÅLLBARHET | INVESTERINGAR |

EEM har under 2018 
investerat 1,7 MSEK i ladd-
stationer för elbilar. Totalt 
har vi tillsammans med en 

samarbetspartner under året 
etablerat 58 nya laddplatser i 

kommunen.

Bland pågående inves-
teringar märks bl a Fos-

silfritt 2020, ett projekt inom 
fjärrvärmeverksam heten. Inom 

VA pågår även arbetet med upp-
gradering av Hyndevads vattenverk 

till en uppskattad investeringskostnad 
om ca 140 mkr. En ytterligare pågå-
ende investering är arbetet med ny 

fördelningsstation för elnätet i 
Skogstorp.

Stadsnät 
– som har 

en viktig uppgift 
i digitaliseringen i 

samhället – har överträffat 
sin investeringsbudget för 

året. Bland de områden som 
anslutits under 2018 finns 

Ärla och Bälgviken.

Koncernens investeringar 
under året uppgår till 352 

mkr (253 mkr). Exploaterings-
takten är hög i kommunen 

och detta ställer krav på våra 
verksamheter att leverera 

anslutningar. 

Investeringar  
för hållbarhet
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Digitala verktyg
Vårt strategiska arbete med digitalisering av inköpsprocessen har 
fortsatt under 2018, t ex steg andelen inkommande e-fakturor från 
66 % till 78 %.

Under 2018 initierande vi vårt arbete inom e-upphandling och e-
handel, som är en del av Inköpsinitiativet som sammantaget bedöms 
bidra till en besparing om 15 miljoner kronor årligen då det är helt 
implementerat. Målsättningen med e-upphandling är en genom-
gående digital upphandlingsprocess som bidrar till tidsbesparingar 
och effektiva samt rättssäkra processer. Målet är även att stimulera 
ökat deltagande och att göra det enklare för anbudsgivare att delta 
i offentlig upphandling. E-handel omfattar de delar i inköpspro-
cessen som stöds av e-handels- och ekonomisystem, det vill säga 
beställning, leverans och fakturahantering.

Taxor
Elnätspriset höjdes med 5% den 1 januari 2018. Ingen höjning av 
avfallstaxan (hushåll) gjordes 2018. Målet är att utforma hushålls-
taxan så att sortering av avfallet premieras, medan det blir dyrare 
att lämna osorterat avfall. Detta för att bättre kunna material- och 
energiåtervinna det avfall som lämnas. Brukningsavgifter för vatten 
höjdes inte heller 2018.

I den totala sammanställningen av avfall, VA, el och fjärrvärme åter-
finns EEM på en 11:e plats (13) i Nils Holgerson-undersökningen.

Kundundersökningar
Två gånger per år genomför vi kundunder-
sökningar (NKI) för att utvärdera den egna 
verksamheten och därmed kunna förbättra 
kundrelationerna. I den senaste under-
sökningen, som genomfördes i december, 
nådde vi index 77,14, jämfört med målet om 
75. Ett nöjdhetsindex över 75 räknas som 
Mycket väl godkänt. 68 % (78 %) av samta-
len från kund besvarades inom två minuter.

| EKONOMISK HÅLLBARHET |



4141

Ekonomiska 
nyckeltal

Enligt Nöjd-kund-index (NKI) så är kunderna nöjda. 
Vårt NKI är 77,1 vilket är 2,1 över målet.

Nöjda 
kunder

Vårt mål var att medelbrottstiden skulle  
vara mindre än 29,1 min/kund. Resultatet blev 34

6,5 %
Avkastning på totalt kapital,  

målet var mer än 6,2 %

2018
Plan 2019

2017

2016 149 MSEK

INVESTERINGAR 2018 352 MSEK

RESULTATUTVECKLING
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| FOKUS 2019 |

Utmaningar 2019 och framåt
Tillgänglighet och tillförlitlighet i leveranser
Vi har utmaningar som är kopplade till fokusfrågan ”Till-
gänglighet och tillförlitlighet i leveranser”. Bl a kommer 
vissa produktionsanläggningar att närma sig slutet av sin 
tekniska livslängd under den kommande tioårsperioden. 
Till detta kommer ägarnas ambitioner gällande över-
gången till en helt fossilfri värmeproduktion under 2020 
samt nya skärpta miljökrav inom olika områden, t ex BAT-
slutsatserna som beskriver bästa möjliga teknik för bl a 
utsläpp till vatten och luft. Under 2019 kommer därför ett 
av våra fokusområden vara att ta fram en långsiktig plan 
för förnyelse av produktionskapaciteten med ett system-
perspektiv som utgångspunkt. Vi kommer även fortsatt 
ha fokus på den uppkopplade nätstationen som gör det 
möjligt för oss att balansera utbud och efterfrågan på el. 
Vi ser även en utmaning i att kunna leverera våra tjänster 
till nya kunder, t ex företagsetableringar i regionen, p g a 
begränsad produktionskapacitet.

Kapacitet på reningsverket
I takt med att staden växer behöver avloppsreningsver-
kets kapacitet öka. Idag utreds vilken teknik som ska 
klara dagens och framtida belastning, inklusive ökade 
krav på utsläppsvärden. I detta arbete utreds även 
möjligheten att ha riktad rening mot andra ämnen än de 
som varit avloppsreningsverkets traditionella, exempelvis 
läkemedelsrester.

Global konkurrens om skogsråvara
Den globala konkurrensen om skogsråvaran avspeglar 
sig i förhållandevis höga priser och perioder med inslag 
av bristsituationer, som under senvintern 2018. Under 
2019 kommer vi att fortsätta arbetet med att långsiktigt 
trygga bränsleförsörjningen genom samarbeten inom 
distributionsleden.

Ökade pensionsavgångar
Vi står även inför ett antal utmaningar som inte har en 
direkt koppling till någon fokus-fråga. Ökade pensionsav-
gångar är ett sådant exempel, som under de kommande 
åren begränsar tillgången på spetskompetens. Yngre 
generationers svala intresse för branschen är också en 
utmaning. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med 
skolor och högskolor för att trygga återväxten av ämnes-
kompetenta kollegor.

Projekt Nollvision inom Återvinning
Affärsområdet Återvinning kommer att starta upp projek-
tet Nollvision, som innebär att allt som går att material-
återvinna, t ex plast- och pappersförpackningar och 
tidningar, inte ska gå till förbränning.

Strategiskt jämställdhetsarbete
Vår långsiktiga strävan är att vi ska uppfattas som repre-
sentativa för kommunernas invånare, med god jämställd-
het utifrån kön och mångfald bland våra medarbetare. Vi 
är på god väg i detta arbete, men behöver i större ut-
sträckning utveckla vårt strategiska arbete för att nå våra 
högt ställda mål.

Trygg och säker på jobbet
Säkra, trygga och välmående medarbetare är ett av våra 
fokusområden och det pågår ett systematiskt arbete för 
att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och ohälsa, bl 
a genom riskbedömningar och genomförande av förebyg-
gande åtgärder.
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Eskilstuna Energi & Miljö  
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna 

Telefon kundservice: 016-710 23 00  
E-post: kundservice@eem.se 

Vi finns även på Facebook
eem.se


