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L E N A A F G E I J E R S TA M U N G E R H A R O R D E T VÄ S E N T L I G H E T SA N A LYS

UNDER HÖSTEN 2021 genomförde vi en 
intern  organisationsförändring i  bolaget 
där stuprör byttes mot tvär gående 
processer, invanda arbetssätt och rutiner 
utmanades och ny värdefull kompetens 
tillkom. Ett förändrings arbete av det 
här slaget känns på olika sätt för olika 
medarbetare, vilket jag har full respekt 
och förståelse för.  
 Vi har sannerligen jobbat intensivt 
med dessa frågor under 2021 och vårt 
interna  kulturarbete fortsätter under 
2022.

Egentligen började vårt förändrings
arbete med att en ny vision  beslutades 
för verksamheten redan 2016. Vår 
vision ”Vi skapar innovativ samhälls
nytta för ett attraktivt och hållbart 
Härnösand” stakar ut ett mycket 
 bredare fokus som förväntas av 
bolaget och det speglar också det som 
händer i branschen.  Samhället står 
inför stora utmaningar, där klimat
arbetet är en viktig hörnsten och de 
branscher vi jobbar inom förväntas 
ta fram många av de  lösningar som 
behövs. Det handlar om att skapa 
trygghet och leveranser även när 
förutsättningar förändras. Då kan vi 
inte göra på samma sätt längre och 
förvänta oss ett nytt resultat. 

HEMAB verkar inom en rad områden, 
ofta med stort teknikinnehåll. Det är 
teknik som måste investeras i för att 
möta teknikskiften, kundernas krav, 
lagstiftning och hållbarhetsaspekter. 
Vi behöver kunna hantera detta för att 
kunna leverera stabila tjänster framåt 
och vår nya organisation skapar goda 
förutsättningar för detta. 
 Med den nya tekniken ser också andra 
aktörer möjligheter att göra affärer. 
Vi har investerat tungt i vår infrastruktur 

och självklart är det vi själva som ska 
hitta affärsmöjligheterna i den, inte våra 
konkurrenter. Att hitta nya affärer som 
svarar upp mot den ökade efterfrågan 
som våra kunder har blir därför oerhört 
viktigt.
 Utöver detta brottas det offentliga 
med en ansträngd ekonomi och vår 
ägare har en ökad förväntan på oss 
 kopplat till avkastning på våra tillgångar. 
Vi vill och ska fortsätta vara framtids
relevanta. Vi ska öka vår service och 

avkastning samtidigt som vi investerar 
i ny teknik och håller priserna på våra 
tjänster så låga som möjligt. Det är en 
härlig utmaning som vi har tagit oss 
an med full kraft och energi!
 I slutänden kokar allt detta ned till 
en större kundnytta. ”Du kan lita på 
oss” står det under vår logotyp och 
jag vill verkligen att du som med
borgare i Härnösand ska känna att du 
kan göra just det. Vi har mycket spän
nande på gång och jag kan lova att du 
kommer märka att vi tar just dig och 
dina behov på största allvar, både nu 
men också fortsättningsvis.
 Med detta vill jag önska dig trevlig 
läsning!
 

Tänk att det redan gått ett år sedan vår hållbarhetsredovisning 
Hållbara HEMAB ramlade ner i din brevlåda senast! 
I det här magasinet summerar vi verksamhetsåret 2021 som präglats 
av flera uppmärksammade händelser och ett historiskt bra ekonomiskt 
resultat. Detta och mycket mer kan du läsa om när du bläddrar vidare.

Lena om 2021 och  
omställningar för framtiden

Lena af Geijerstam Unger – VD

HEMAB VERK AR INOM ETT BRETT 
 område och därför är även intressenter 
identi fierade mycket brett. Vi hänvisar 
därmed till lokalsamhället och samhälls
nytta i stort. 

SAMHÄLLSNYTTA ÄR PANG FÖR PENGARNA
Analysen visar tydligt att verksam
heten kan göra störst nytta och  skillnad 
inom hållbarhet, när den skapar 
 förutsättningar för andra aktörer, och 
allmänheten, att förbättra sina hållbar
hetsavtryck. 
•  Skapa förutsättningar för andra att bli 

mer hållbara
•  Ekonomisk hållbarhet – maximal 

samhällsnytta till låg kostnad
•  HEMABs verksamhet berör lokalsam

hället och bidrar med samhällsnytta
•  Hög prestanda i våra anläggningar 
•  Ansvarsfull aktör i avfallsbranschen 

ENERGISYSTEM SOM GER MÖJLIGHETER
Energi och effekt, i rätt mängd och när 
den behövs, är grundläggande för sam
hällets och företagens funktion. 
•  Ett balanserat energisystem, olika 

energikällor som möts i ett välskött 
 och leversanssäkert elnät
•  Förutsättningar för småskalig produk

tion av förnybar energi
•  Egen produktion av förnybar energi 
•  Energi och effekt, i rätt mängd och 

när den behövs

TRYGGHET SOM HÅLLBARHETSFAKTOR
HEMABs verksamhet har ett väsentligt 
avtryck i att skapa trygga leveranser av 
basbehov såsom vatten, el, värme, och 
återvinningstjänster. Även utbyggnaden 
av fibernätet är en prioriterad fråga som 
skapar möjligheter.
•  Trygga leveranser som tillfredsställer 

basbehov och skapar möjligheter 
•  Inkludering och bidra till lösningar i 

samverkan med andra aktörer 
•  Aktivt arbete med kunskapsbyggande 

från förskola till universitet 
•  Lokal produktion av bränsle, biogas 

och el  

I väsentlighetsanalysen ingår både den påverkan HEMABs 
verksamhet har på hållbarhetsaspekterna och de förutsättningar
som verksamheten skapar för andra aktörer, inklusive
lokalsamhället, att öka sin hållbarhet. 

DET CIRKULÄRA IN I FINRUMMET
Att utveckla cirkulär ekonomi och 
cirkulära flöden är av stor vikt. 
Vi strävar efter att på olika sätt ge 
förutsättningar för att sätta det cirkulära 
i finrummet.
• Utveckla cirkulär ekonomi och 

cirkulära flöden 
• Bidra med förutsättningar för åter

bruk som inslag i affärsverksamheter
• Förädling av restprodukter, som 

till exempel producera biogas och 
biogödsel av matavfall

• Det ska vara lätt att göra rätt
• Uppmuntra återbruk och ge 

förutsättningar för cirkulära flöden

» Det handlar om att skapa 
trygghet och leveranser 
även när förutsättningar 

förändras « 

VÄSENTLIGHETSANALYS

Lena af Geijerstam Unger, VD.
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BAKGRUND
Mål och måluppföljning är ett viktigt 
sätt att tydliggöra våra prioriteringar 
och kunna dra slutsatser om vilka 
 förbättringar vi gör samt hur effektiva 
våra åtgärder är för att nå målen och i 
förlängningen visionen.
 Vi har en affärsplan som svarar på 
var vi är om fem år och vad vi behöver 
göra för att nå dit. Denna utgör en 
utgångspunkt för det årliga målarbetet. 
Affärsplanen grundas i ambitioner i 
 ägardirektiv, affärsidé, kärnvärden, 
 policys och vision.
 Utifrån visionen har målområden 
definierats. Övergripande mål formu
leras och bryts ned i delmål. Indi vid
u ella  mål sätts med koppling till de 
gemensamma målen och aktiviteter som 
ska genomföras. Indikatorer finns för att 
kunna följa upp och tydligt mäta hur vi 
närmar oss målen.
 

MÅLUPPFYLLNAD 2020

Stabilt resultat över 3%  
avkastning på totala tillgångar  

2021 blev ett ekonomiskt mycket starkt 
år. Du kan läsa mer om resultatet på 
sidan 40.

Ett resultat som tål sväng- 
ningar på elmarknaden och 
räntenivå

Det goda ekonomiska resultatet är delvis 
kopplat till elpriset. Vi bedriver ett 
långsiktigt arbete för att få ett resultat 
som inte är drivet av yttre faktorer. En 
känslighetsanalys har tagits fram och 
viktiga insatser har gjorts även om vi 
ännu inte är riktigt framme.

Maximerad samhällsnytta 
i relation till kostnader 

Vi har under året haft en mycket  
hög leveranssäkerhet i våra nät i 
 kombination med att priserna har  
hållits låga. 

Framtidssäkrade och 
innovativa leveranser som 
kunder efterfrågar 

Detta får fortfarande betecknas som 
ett utvecklingsområde. Vi har under 
2021 riggat för en organisation som är 
redo att möta detta och flera idéer är 
framtagna och kommer sjösättas under 
kommande år.

Förutsättningar ges aktörer 
och allmänhet att vara mer  
hållbara

Ett aktivt informationsarbete med en 
hög grad av lärande inslag har  bedrivits, 
precis som tidigare år, inte minst via 
sociala medier. Vår biogasproduk
tion med tillhörande tankstation har 
bidragit till att medborgare kunnat fatta 
klimatsmarta val vad gäller drivmedel 
och transport. Insamlingsmöjligheter av 
fler materialslag, exempelvis textil, har 
erbjudits. 

En hållbar prestationskultur  
och en hög säkerhetskultur

Vi har under året inte haft några 
 personskador som lett till frånvaro 
bland  personalen vilket så klart är 
väldigt  positivt och ett bevis på ett bra 
säkerhetstänk i verksamheten. Den 
hållbara prestationskulturen där både 
förutsättningar för en god presta
tion samt de mänskliga basbehoven 
är uppfyllda för maximal utväxling i 
organisationen, finns fortfarande att 
arbeta med. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2021
ÖV E R G R I PA N D E M Å L 2021 R I S K E R
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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 strate
giska risker fångar vi upp i det dagliga 
arbetet genom omvärlds bevakning, 
 analyser av styrkor,  svagheter, 
 möjligheter och hot, samt genom att 
föra dialog med våra intressenter, 
delta i branschorganisationer, nätverk, 
samarbetsforum med mera. Exempel på 
risker som kan påverka verksamheten i 
stor omfattning och som ligger utan
för vår kontroll, är lagar och skatter, 
förändringar i klimat och konjunktur, 
konsumenttrender och priser. 

MILJÖRISKER
De händelser som kan inträffa i vår 
verksamhet och som skulle kunna ha 
allvarliga konsekvenser för miljön är 
brand vid återvinningscentralen, större 
utsläpp av processkemikalier/drivmedel 
vid kraftvärmeverket/reningsverken och 
explosion vid biogasmacken. Extrem 
nederbörd skulle kunna orsaka okontrol
lerad bräddning med förorening i vattnet 
som följd. För att undvika och hantera 
dessa händelser finns rutiner som även 
innefattar krishantering.
 Tyvärr innebar 2021 att vi riskerade 
negativ påverkan på miljön genom våra 
ofrivilliga utsläpp av olja och spill vatten. 
De prover som tagits efter dessa inci
denter har inte visat på någon varaktigt 
negativ effekt, vilket vi såklart är glada 
för. Eftersom vi värnar om vår marina 
miljö har vi ändå avsatt 200.000 kronor 
som ska användas för kompensatoriska 
åtgärder. 

FINANSIELLA RISKER
HEMAB utsätts genom sin verksam
het för ett antal olika finansiella risker 
som likviditetsrisk, finansieringsrisk, 
ränterisk, kreditrisk samt risker inom 
elförsäljning. Koncernens verksamhet är 
i hög grad beroende av lagstiftning och 
annan nationell reglering. De finansiella 
riskerna hanteras genom uppföljning och 
kontroller samt att vi på finansierings
sidan mixar både rörlig och fast ränta 
samt olika löptider för att få en bra 
spridning.

LÅG RISK FÖR KORRUPTION, 
MUTOR OCH JÄV
Vi har nolltolerans för korruption, 
 mutor och jäv som regleras i våra rikt
linjer. Vi har inte haft några misstänkta 
fall av korruption, mutor eller jäv under 
året. Inom områdena marknad, försälj
ning 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. 

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. Inga indikatorer finns i dagsläget.

TILLBUD, RISKOBSERVATIONER
OCH OLYCKSFALL
Skyddsronder
Skyddsronder genomförs minst en gång 
per år i syfte att kontrollera att  lokaler 
och anläggningar är anpassade för 
verksamheten, skötseln av  lokaler och 
anläggningar är god samt att arbetet or
ganiseras på ett säkert och rationellt sätt. 
Under 2021 har alla delar av verksam
heten berörts av minst en skyddsrond. 
Skyddsombuden har liksom föregående 
år gått ronder på andra affärs områden än 
det egna, även detta år med gott resultat, 
varför vi avser  fortsätta med samma 
upplägg under 2022.

Tillbud och riskobservationer 
Vi arbetar aktivt med  rapportering 
av tillbud och riskobservationer för 
att  undvika olyckor och minska 
 sannolikheten för och konsekvenserna 
av allvarliga händelser. Vid en rapport
erad riskobservation eller ett tillbud, är 
det närmsta chef som ansvarar för att 
handlingsplaner med relevanta åtgärder 
sätts upp och efterföljs. Häri ligger också 
ett lärande för övriga organisationen 
så att samma typ av risk inte behöver 
uppstå på andra ställen. Inte sällan lyfts 
riskobservationer upp på Intranätet i 
utbildande syfte.
 Många i vår personal rör sig ute i 
samhället och kliver i och ur höga bilar. 

Här har vi begränsad möjlighet att ha 
kontroll över arbetsmiljön och kan bara 
vädja till fastighetsägare och andra att 
sanda och hålla rent för att underlätta för 
vår personal. Andra olycksfall kan till 
exempel vara klämskador,  stukningar 
och sträckningar. 
 Det är glädjande att kunna  konstatera 
att antalet tillbud och olycksfall har 
minskat rejält under 2021 jämfört med 
föregående år. Under året hade vi
23 riskobservationer. Det är samma antal 
som vi hade året innan. Vi hade dock 
endast 16 rapporterade tillbud under 
2021, vilket är betydligt färre än 2020 då 
siffran var 30. Även antalet olycksfall har 
minskat från 24 till 16 stycken, vilket 
såklart är mycket positivt. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Vi värdesätter mångfald i vår verk
samhet och har nolltolerans mot kränk
ande särbehandling, sexuella trakasserier 
och diskriminering. Under året har inga 
ärenden rapporterats. Vår långsiktiga 
strävan är att spegla mångfalden som 
finns i Härnösands kommun. 

Medarbetarenkäter
Arbetsengagemang och ett aktivt arbete 
mot kränkande särbehandling är en 
viktig del för utveckling av både organ
isationer och medarbetare. Varje vecka 
skickas en kort enkät ut till alla me
darbetare där medarbetarnas arbetsflyt 
behandlas – vad som fungerat mindre 
bra och vad som gjort att arbetet flutit på 
extra bra. Syftet är att fånga upp om det 
finns några åtgärder vi kan vidta för att 
förbättra medarbetarnas arbetssituation, 
men även hitta vad som funkar bra och 
som även andra delar av organisationen 
kan ha glädje av. Varje månad skickas 
även en medarbetarbarometer ut som 
innehåller frågor om arbetsengagemang 
och kränkande särbehandling för att vi 
tidigt ska kunna lokalisera eventuella 
avvikelser och hantera dem. 

RISKER

KÄRNVÄRDEN
PERSONLIGT ANSVARSTAGANDE    
LOKAL NÄRVARO OCH SAMVERKAN
Personligt ansvarstagande innebär för 
oss mod, delaktighet och målinriktning. 
Våra kärnvärden ska leda till kostnads
effektivitet, långsiktighet och störnings
fria leveranser.

AFFÄRSIDÉ
LÅGA PRISER PRIORITERAS 
FÖRE AVKASTNING
Vi är en viktig resurs i utvecklings
arbete och profilering av kommunen 
och våra verksamheter ska omfatta 
fjärrvärme, fastighetsrenhållning 
och återvinning, vatten och avlopp, 
elnät, vindkraft,  biogasproduktion, 
 fordonsgasstation, bredband, ladd
infrastruktur och  engagemang i 
lokalsamhället.

VÅR VISION
VI SKAPAR INNOVATIV SAMHÄLLS NYTTA
FÖR ETT  ATTRAKTIVT OCH  HÅLLBART 
HÄRNÖSAND.
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H Å L L B A R H E T

FÖR ATT KUNNA BEDRIVA vår verk
samhet hållbart måste vi spetsa kompe
tensen. Det gäller ute i verksamheten 
och det gäller även hållbarhetsfrågor. 
 – Det är en stor utmaning att vara både 
ekonomiskt, socialt och miljö mässigt hållbara, 
men vi är redo att ta oss an den uppgiften, 
konstaterar Irene Hedlund, som leder 
arbetet i den ny skapade Hållbarhets
gruppen. 

HÅLLBARHET ÄR ETT BRETT BEGREPP
Många tänker kanske spontant på miljö 
när det gäller hållbarhet, och det är en 
stor del av hållbarhetsbegreppet, men 
det handlar om så mycket mer än så. 
Irene förklarar:
 – Att ha en hållbar organisation handlar 
om att vi ska använda våra resurser effektivt 
och hållbart. Det gäller alla resurser – 
 ekonomiska resurser, miljö resurser, men 
även våra  med arbetare, som ju är vår främsta 
resurs. Vi ska jobba med rätt saker och 
effektivisera vår resursanvändning. Det är det 
som hela organisationsförändringen handlar 
om  egentligen. Att använda våra resurser på 
rätt sätt.

EN KUNSKAPSHUBB FÖR HELA HEMAB
Vi får allt fler dialoger med myndigheter 
att hantera och att lägga det ute i den 
operativa organisationen är ineffektiv 
användning av resurser, menar Irene. 
 – Kraven på oss när det gäller upp följning 
och rapportering av vår verksamhet till 

tillsyns myndigheter ökar hela tiden. Eftersom 
det är vi som kan vår verksamhet bäst behöver 
vi vara de som styr dialogen för att kunna 
fokusera våra resurser rätt, för att skapa gott 
både för miljön och för våra kunder. Att all 
personal ska behöva sätta sig in i till exempel  
miljölagstiftning  och miljö kvalitetsnormer 
är inte att använda våra personalresurser på 
bästa sätt. 
 Förutom myndighetskontakter ska 
gruppen bistå med spetskompetens 
inom hållbarhetsfrågor, hitta rutiner för 
hållbar upphandling och även stöd och 
rutiner för att få till ett bra hållbarhets
arbete i verksamheten. Att arbeta med 
mångfald ingår också i gruppens arbets
uppgifter. 
 – Vi kan inte lägga ut på verksamheten 
att göra allt. Därför blir det vår uppgift att ta 
fram rutiner och processer som kan underlätta 
för verksamheten. Vi ska helt enkelt vara en 
stöd- och expertfunktion kan man säga. På 
så sätt nyttjar vi våra resurser på rätt sätt, 
förklarar Irene. 

EN PLAN FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR
En högaktuell fråga som gruppen jobbar 
med övergripande är att ta fram en 
klimatanpassningsplan för HEMABs 
verksamhet. Vår produktion och våra 
tjänster påverkas av de förändringar i 
klimatet vi kan se redan idag och som 
vi troligen kommer att se mer av i fram
tiden. Därför behövs en plan.
 – Vi behöver få en ökad  medvetenhet 

kring vad vi kan göra idag för att förhindra 
problem i framtiden som  beror på förändrat 
klimat. Det  handlar om att till exempel 
titta på hur  kraftigare  skyfall påverkar 
vår  vattenhantering. Hur varmare vintrar 
 påverkar fjärrvärme produktionen. Hur 
mer frekventa stormar påverkar elnätet. 
Vi ska göra en analys av vilka effekter 
klimat förändringarna har för vår verksam-
het och fundera på vilka åtgärder vi kan 
vidta förebyggande för att möta kommande 
 utmaningar. Vi påverkas av klimatet och 
därmed gör även våra kunder det. 

Effektivi seringar innebär dock inte 
nedskärningar. Snarare tvärt om.
 – Vi ska inte bli färre, vi ska bli bättre på 
det vi redan gör bra. Och framför allt ska var 
och en göra det man är bra på. Om vi kan 
automatisera och digitalisera för att effektivi-
sera processer och därmed avlasta vår personal 
så är det också mer hållbart ur ett socialt 
hållbarhets perspektiv, avslutar Irene.  

EN GRUPP FÖR ETT
HÅLLBART HEMAB
Att hållbarhetsfrågor är viktiga för HEMAB har nog ingen missat. 
Att hela tiden sträva efter att bli mer hållbara socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt är en ledstjärna som leder oss mot framtiden. 
Därför har vi sedan hösten 2021 en särskild hållbarhetsgrupp 
i organisationen, som ska fokusera på hållbarhetsfrågor och 
 myndighetskontakter idag och i framtiden.

» Vi behöver få en ökad  medvetenhet 
kring vad vi kan göra idag för att 

förhindra problem i framtiden som 
 beror på förändrat klimat. «

 

Irene Hedlund, som leder arbetet
i den ny skapade Hållbarhetsgruppen. 

A R B E T S M I L J Ö

 

  

SKYDDSKOMMITTÉ 
Skyddskommittén, som består av arbets
givarrepresentanter och företrädare från 
de fackliga organisationerna, samman
träder en gång i månaden eller oftare 
om behov finns. De har till uppgift 
att aktivera arbetstagare i arbetsmiljö
arbetet, företräda arbetstagaren i 
arbets miljöfrågor, delta vid ändringar 
i  arbetsorganisationen,  arbetsprocesser 
och lokaler. De deltar också vid 
 upprättande av handlings planer, framför 
brister och lämnar förslag på åtgärder. 
Arbetstagarna har också utsett ett 
 huvudskyddsombud.
 Skydds kommittén har inför och 
under föränd ringen av organisationens 

struktur hösten 2021 fört en dialog med 
arbetsgivaren kring orosmoment och 
farhågor som lyfts kring detta. Totalt 
har 44 samverkansmöten av olika slag 
hållits mellan 1/1031/12 för att reda ut 
frågeställningar och bemöta oro. Detta 
arbete har fortsatt under 2022.

MBL-GRUPPEN
Den första torsdagen varje månad 
hålls förhandlingar enligt MBL, 
medbestämmandelagen. Lagen säger 
att arbets givaren har skyldigheter att 
förhandla och /eller informera om vissa 
 föränd ringar i verksamheten. Facken 
kan också i vissa lägen begära förhand
ling. I gruppen deltar VD, HRstrateg 
och företrädare från de fackliga 
organisa tionerna.

RISKANALYSGRUPPEN
I samband med den organisations
förändring som genomfördes under 
hösten bildades en särskild grupp 
med syfte att jobba med de eventuella 
risker som kan uppstå i den förändrade 
 organisationen. I detta arbete har HR
strateg och deltagare med bred repre
sentation i bolaget del tagit och arbetet 
fortlöper under 2022.

ARBETSMILJÖ OCH 
MEDARBETARDELAKTIGHET
På HEMAB bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete med syfte att 
fånga förbättringsmöjligheter och minimera risker i verksamheten.

SKYDDSSTOPP 
Den 20 december lade huvudskyddsombudet ett skyddsstopp 
enligt arbetsmiljö lagen 6 kap. 7 § för HEMABs anställda  elmontörer. 
Detta är en skyddsåtgärd som används vid omedelbar och  allvarlig 
risk för liv och hälsa vilket montörerna upplevde att den  förändrade 
organisationen medförde. Dagen efter hävdes skyddsstoppet av 
Arbetsmiljöverket då man inte ansåg att det förelåg en sådan risk. 
Åtgärder har därefter satts in för att säkra måendet där bland annat 
 individuella samtal med var och en av montörerna hållits, med upp
följning av extern part. 
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DET HÄR GÖR VI FÖR
ATT UPPFYLLA DE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅLEN

                           MÅL 6: RENT VATTEN
 OCH SANITET FÖR ALLA
6.1  Säkert dricksvatten för alla
6.3  Förbättra vattenkvalitet och
 avloppsrening samt öka 
 återanvändning
6.6  Skydda och återställa vatten-
  relaterade ekosystem
6.8  Stöd lokalt engagemang
 i vatten- och sanitetshantering

Vi berör hela kretsloppet för vattnet 
i vår verksamhet. Hela vägen från 
råvatten till vattenverket där vi pro
ducerar och levererar dricksvatten till 
härnösandsborna, som sedan spolar ut 
spillvatten via vårt spillvattennät som 
leder till reningsverken där spillvattnet 
renas och så småningom skickas tillbaka 
till den så kallade recipienten, det vill 
säga havet i vårt fall. 

Under 2021 har vi jobbat med att 
framtidssäkra vattenanvändningen 
genom bland annat en ny reservvat
tenledning som säkrar upp tillgången 
till råvatten. Läs mer om detta på sidan 
36. En ny överföringsledning har också 
dragits i vattnet från den blivande 
pump stationen vid simhallen till Katta
strands reningsverk.
 Även vid våra mindre reningsverk gör 
vi justeringar och förbättringar för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar. Ett 
sådant exempel under 2021 är det nya 
avloppsreningsverket i Skjollsta, som 
är klimatanpassat samt säkrar upp och 
minimerar riskerna för negativ påverkan 
på vattentäkten.
 Vårt arbete med en VAplan (Vatten 
och Avloppsplan) tillsammans med 

Av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling har vi på HEMAB fokuserat 
på åtta specifika mål som vi definierar som mest relevanta och viktiga 
för vår verksamhet. Så vad gör vi konkret för att bidra till att dessa mål 
ska uppfyllas? Här kan du läsa några exempel.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

kommunen har påbörjats under 2021 
och kommer att fortsätta under 2022. 
Tanken med en VAplan är att det ska 
finnas en samlad och samordnad planer
ing av VAfrågor i kommunen, där 
syftet är att långsiktigt säkerställa en god 
vattenkvalitet i våra vattenförekomster.
Vi har under 2021 gjort en förstudie och 
projektering för utbyggnad av Katta
strands reningsverk för att möta framtida 
behov av spillvattenrening. Nästa steg 
är att göra en påverkansanalys av vad 
effekterna blir av en utbyggnad.

 MÅL 7: HÅLLBAR 
 ENERGI FÖR ALLA
7.1  Tillgång till modern energi för alla
7.2  Öka andelen förnybar energi
 i världen
7.4  Tillgängliggör forskning och teknik  
 samt investera i ren energi

Vår verksamhet bidrar på flera sätt till 
målen kring hållbar energi. Vår pro
duktion av fjärrvärme sker till 99 % med 
biobränsle i form av restprodukter från 
skogen. I processen produceras även el 
som tillsammans med våra fem vind
kraftverk står för cirka 30 % av det totala 
elbehovet i Härnösands kommun.
 Vi uppmuntrar till installation av 
egen produktion av el från förnybara 
energikällor som sol, vind och vatten.
Vi får även tillskott i vårt fjärrvärme
system från solpaneler i Energiparken 
och på Folkhögskolan.
 Även det som är bra kan bli bättre. 
Därför har vi fattat ett inriktningsbeslut 
om att fasa ut användningen av torv som 
bränsle i kraftvärmeverket. Torv är ett 

ÅTERBRUK
Under 2021 har vi samlat in åter
bruksmaterial till återbruksgallerian 
Re:store Höga kusten på Härnösands 
kretsloppspark. Vi har även fortsatt vårt 
samarbete med Erikshjälpen som hämtar 
inlämnade saker från Återbruket.
Under 2022 kommer det finnas utökade 
möjligheter att lämna återbruk även vid 
Älands återvinningsanläggning.

BALANLÄGGNINGEN
Under 2021 påbörjades arbetet med 
att bygga en ny balanläggning. 
 Anläggningen är nödvändig för vår 
verksamhet för att kunna packa och 
bala det återvinningsmaterial som 
 kommer in i form av plast och pappers
förpackningar och fyller även en roll i 
att uppnå miljömål satta i Agenda 2030.  
 Den nya anläggningen har vinster 
såväl ekonomiskt och miljömässigt som 
arbetsmiljömässigt. Den ger förbättrad 
logistik och arbetseffektivitet genom 
att materialet behöver hanteras färre 
gånger. Följden blir även mindre utsläpp 
och bättre närmiljö då det medför 
mindre nedskräpning. Själva balningen 
skapar förutsättningar för effektivare 
transporter vilket också bidrar positivt 
till hållbarhetsmålen. Anläggningen 
invigdes formellt under våren 2022.

FEM TON GRÖN FISK I DISK
Projektet Fem ton grön fisk i disk leds 
av  Axfoundation tillsammans med 
SLU och har som syfte att utveckla 
en cirkulär och uthållig livsmedels
produktion med det specifika målet att 
producera minst 5 ton svensk miljö
vänligt odlad fisk av högsta gastro
nomiska kvalitet, att saluföras till både 
restaurang och dagligvaruhandel. Detta 
i sin tur förutsätter ett foder baserat på 
miljövänliga och uthålligt producerade 
foderråvaror, med hjälp av insekts
kompost och mikrobiell fermentering. 
Här kom vårt deltagande i projektet 
in. Vi upprättade en provodling av 
larver som föddes upp på grönsaks och 
brödrester från livsmedelsbutiker, för att 
sedan användas som fiskfoder. Vi har nu 
skrivit en slutrapport där  konklusionen 

blev att det i dagsläget är svårt att 
uppföra mindre larvodlingar med 
 anledning av befintlig lagstiftning.
 
ANSÖKT OM BIDRAG TILL
VÅTMARKSUTREDNING
Att bedriva en återvinningsanläggning 
medför större och mindre utmaningar. 
Häftiga skyfall och driftstörningar av 
olika slag kan påverka verksamheten 
negativt och det vill vi ta höjd för.
 Av olika anledningar är det brist 
på våtmarker i Sverige. För att stimu
lera anläggande av nya våtmarker har 
Naturvårdsverket startat LONA, Den 
lokala naturvårdssatsningen. Via LONA 
finns möjlighet att beviljas bidrag 
med upp till 90 procent för våtmarks
projekt. I december 2021 skickade vi 
till sammans med Härnösands kommun 
in en ansökan om bidrag för att utreda 
möjligheterna att anlägga en våtmark 
i anslutning till avloppsreningsverket 
i Norrstig. En våtmark fungerar som 
en extra barriär, där lakvattnet i högre 
grad kan renas från kväve,  närsalter, 
metaller och fosfor innan det går vidare 
till närliggande vattendrag. En våtmark 
skapar även plats för fåglar att landa 
och rasta samt för fiskar att leka i, då en 
våtmark är ett bra habitat för uppväxt 
av fisk. 

PROJEKT BIOLOGISK MÅNGFALD 
I LEDNINGSGATOR
Kraftledningsgator har visat sig kun
na ha en positiv betydelse för vissa 
 hotade arter som egentligen hör till 
det gamla odlingslandskapet. Vi måste 
 åter kommande röja ledningsgatorna av 
säkerhetsskäl, men samtidigt skapas då 
öppna marker som påminner om gamla 
tiders ängs och betesmarker. 
Vi har därför gått med i ett projekt 
startat av Energiforsk, som ska gynna 
ökad kunskap och erfarenhetsutbyte 
mellan aktörer med kraftledningsgator. 
Tanken är att kunna trappa upp insatser 
för biologisk mångfald och identifiera 
var åtgärder bör implementeras för högst 
effektivitet.

UTBYGGNAD AV BIOGASANLÄGGNINGEN
Våren 2021 stod den nya mottagnings
hallen klar i Äland, vilket utgjorde den 
första pusselbiten för den kommande 
utbyggnaden av biogasanläggningen. 
Vi har under hösten 2021 förberett och 
gjutit plattor för en ny rötkammare på
3 000 m3 samt tillhörande externa 
 tankar. Målet är att den komplett 
 utbyggda anläggningen ska vara klar att 
driftsättas 2022. Dock har vi drabbats 
av förseningar på grund av corona
pandemin då det är brist på bland annat 
stål och komponenter.
 Olika typer av föroreningar såsom 
plast i det insamlade matavfallet ställer 
till bekymmer i processen när mat
avfallet ska bli biogas. Därför har ett 
extra reningssteg i form av en för
behandling installerats och tagits i bruk 
i slutet av 2021. Förhoppningen är färre 
driftstopp, vilket är en förutsättning 
för större kapacitet och den kommande 
utbyggnaden.

ÖVERFÖRINGSLEDNING OCH 
RESERVVATTENLEDNING
Inom området vatten och avlopp har 
två större projekt genomförts under 
2021. Dels har en ny överförings
ledning har dragits i vattnet från den 
blivande pumpstationen vid simhallen 
till  Kattastrands reningsverk och dels 
en reservvattenledning som har förlagts 
från Långsjön via Bondsjön. Den senare 
driftsattes i januari 2022. Syftet är att 
vi vid en eventuell kontaminering av 
Bond sjön ska kunna leda vattnet direkt 
från Långsjön till vattenverket. Det är 
alltså ett viktigt steg i att säkra till
gången till råvatten. 

HÅLLBARHETSPROJEKT 2021

11



12 13

 

 

 MÅL 11: HÅLLBARA
 STÄDER OCH SAMHÄLLEN
11.2 Tillgänggöra hållbara
 transportsystem för alla
11.5 Mildra negativa konsekvenser
 av naturkatastrofer
11.6 Minska städers miljöpåverkan

Vi jobbar för ett hållbart Härnösand. 
Det genomsyrar hela vår verksamhet. 
Våra taxor och priser är så kostnads
effektiva som möjligt. Vi jobbar hela 
tiden för att hålla nere priserna och 
ändå säkerställa våra leveranser. Det 
gör vi för att invånarna i Härnösands 
 kommun ska betala så lite som möjligt 
för bästa  möjliga service. All vår service 
är till för en hållbar stad och ett hållbart 
Härnösand; effektiv och hållbar avfalls
hantering, effektiv och hållbar vatten
produktion, hållbar värmeproduktion, 
hållbar elproduktion och så vidare.
 Vi tar alltid hänsyn till natur och 
kulturvärden när vi bygger och bidrar 
till verksamhet som gynnar återbruk 
och återvinning av material, nu senast 
genom att bistå i insamlingen av materi
al till Re:store Höga kusten.

Vi uppmuntrar och utser även Miljö
närer, det vill säga verksamheter som 
gör det möjligt för allmänheten att laga, 
låna och återanvända sina prylar istället 
för att köpa nytt. Under pandemin har 
arbetet med att utse miljönärer legat 
lågt, men Härnösand har stor potential 
för att fler ska kunna få utmärkelsen.
 Vi erbjuder möjlighet till hållbara 
transporter via en väl utbyggd laddinfra
struktur och produktion av fordonsgas 
som båda bidrar till minskade koldioxid
utsläpp.
 I det nya normala uppmuntrar vi 
platsoberoende arbete med de positiva 
effekter det bidrar till i form av minskad 
bilanvändning, effektiv lokalanvändning 
och även färre längre resor.

 MÅL 12: HÅLLBAR
 KONSUMTION OCH
 PRODUKTION
12.2  Hållbar förvaltning och användning
  av naturresurser
12.3  Halvera matsvinnet i världen
12.4  Ansvarsfull hantering av kemikalier
 och avfall
12.5  Minska mängden avfall markant
12.8  Öka allmänhetens kunskap om   
 hållbara livsstilar

I vår fjärrvärmeproduktion använder 
vi oss till 99 % av restprodukter från 
naturen, vilket gör att dessa kommer till 
nytta i form av värme istället för att gå 
till spillo. 
 Biogasanläggningen bidrar till ett 
kretslopp från jord till bord. Maten som 
produceras och som vi äter bidrar i sin 
tur till matavfall som vi samlar upp och 
återvinner för att få fram biogas och 
biogödsel. Matavfallet hämtas med våra 
återvinningsbilar som också drivs med 
fordonsgas och den gas som produc
eras erbjuds lokalt till härnösands och 
sundsvallsborna. Mer kretslopp än så blir 
det inte.
 Vi är opinionsbildare och ambassa
dörer vad gäller hållbar konsumtion, 
avfallssortering, hållbarhet och att 
handla lokalt, bland annat genom sam
arbete med Erikshjälpen via Återbruket 
och genom att bistå med insamling av 
material till återbruksgallerian Re:store 
höga kusten.
 Den reservvattenledning vi har byggt 
genom Bondsjön säkerställer tillgång 
till råvatten även om något skulle hända 
med Bondsjön där vi annars tar vårt 
råvatten från. Att säkra upp vatten
skyddsområden och arbeta för ett stärkt 
skydd av dessa bidrar också till förvalt
ning av våra gemensamma naturresurs
er. Läs mer om detta på sidan 36.

Vi strävar efter att vara resurs
effektiva och hållbara både vad gäller 
vårt  material och vår personal. Organi
sationsförändringen som genomfördes 
hösten 2021 handlar också om att nyttja 
våra med arbetare och våra resurser på 
ett effektivt och hållbart sätt.
 Vår verksamhet kring hantering av 
farligt avfall har stärkts upp under 2021 
för att möta upp högre krav på spår
barhet och rapportering kring farligt 
avfall. Vi underlättar kvittblivning av 
farligt avfall för såväl privatpersoner som 

företag och ser till att det tas omhand på 
ett korrekt och säkert sätt.
Deponering av avfall är en rigoröst 
kontrollerad verksamhet som kräver 
särskilda tillstånd av myndigheter. Vi 
har dessa tillstånd samt den kunskap 
och erfarenhet som krävs för att hantera 
asbest vid deponin och har därför under 
2021 tagit hand om en stor mängd 
asbest från södra Europa. Hade vi inte 
omhändertagit asbesten och hanterat 
den på ett korrekt sätt, hade risken för 
felaktig hantering som medfört skada 
för människor annars varit stor. Insatsen 
är alltså främst att ses som en insats på 
globalt plan, även om den självklart även 
bidrog till en inkomst för HEMAB.

 MÅL 13: BEKÄMPA 
 KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
13.1 Stärk motståndskraften mot och
 anpassningsförmågan till  klimat   
 relaterade katastrofer.
13.2 Integrera åtgärder  mot klimat-   
 förändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att  
 hantera klimatförändringar

Vi genomför flera åtgärder i vår egen 
verksamhet som är relaterade till 
väntade, framtida klimatförändringar. 
Vi ser att så väl biogasproduktion som 
upprättande av vattenskyddsområden, 
vädersäkring av elnätet och byggande 
av vindkraft är några av de delar som vi 
bidrar med i det arbetet. På så sätt säkrar 
vi upp för att vara beredda inför ökade 
nederbördsmängder, potentiell föroren
ing av råvatten och störningar i våra 
leveranser vid oväder, bland annat.
Vi underlättar för härnösandsborna att 
göra hållbara val genom att tillhan
dahålla lättillgängliga återvinningscen
traler, underlätta utsortering genom 
fastighetsnära insamling av olika materi
al och skapa förutsättningar för att köra 
fossilfritt.
 Vi bidrar även i det nationella håll
barhetsarbetet genom att en av våra 
anställda sitter som representant i Avfall 
Sveriges styrelse. 

 MÅL 15: EKOSYSTEM OCH 
 BIOLOGISK MÅNGFALD
15.1  Bevara, restaurera och säkerställ   
 hållbart nyttjande av ekosystem på  
 land och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska
 mångfalden och naturliga
 livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande
 arter i land- och vattenekosystem

Kraftledningsgator har visat sig kunna 
ha en positiv betydelse för vissa hotade 
arter som egentligen hör till det gamla 
odlingslandskapet. Vi måste återkom
mande röja ledningsgatorna av säker
hetsskäl, men samtidigt skapas då öppna 
marker som påminner om gamla tiders 
ängs och betesmarker. Vi har därför 
gått med i ett projekt startat av Energi
forsk, som ska gynna ökad kunskap och 
erfarenhetsutbyte mellan aktörer med 
kraftledningsgator. Tanken är att kunna 
trappa upp insatser för biologisk mång
fald och identifiera var åtgärder bör 
implementeras för högst effektivitet.
 Vi har under året sökt medel för att 
anlägga en våtmark i anslutning till 
avloppsreningsverket i Norrstig. Tanken 
med att  anlägga en våtmark är att miljön 
 fungerar som en naturlig barriär där 
lakvattnet i högre grad kan renas från 
kväve, närsalter, metaller och fosfor 
innan det går vidare till närliggande 
vattendrag. 
 Under sommaren gjorde vi en insats 
tillsammans med länsstyrelsen för att 
öka medvetenheten kring invasiva 
arter. Fler sådana insatser kommer att 
återkomma, om inte annat i egen regi, 
i samband med till exempel stora lupin
dagen.
 Vi jobbar tillsammans med 
Härnösands kommun för att hitta 
en lösning för främst öring att få fria 
 vandringsvägar vid Öjedammen.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

så kallat långsamt förnybart bränsle och 
vi vill därför fasa ut det till förmån för 
snabbare förnybart bränsle.

Vi strävar efter att få så lite brännbart 
avfall och så stor utsortering av förny
bart material som möjligt. Därför erbju
der vi flerfackskärl som bidrar till bättre 
utsortering och renare restavfall. Det 
brännbara restavfall som samlas in går 
till förbränning i Sundsvall och blir till 
fjärrvärme som värmer sundsvallsborna.
 

 MÅL 8: ANSTÄNDIGA 
 ARBETSVILLKOR OCH
 EKONOMISK TILLVÄXT
8.5  Full sysselsättning och anständiga
 arbetsvillkor med lika lön för alla
8.6  Främja ungas anställning, 
 utbildning och praktik
8.9  Främja gynnsam och hållbar turism

Anständiga arbetsvillkor och lika lön för 
lika arbete är självklarheter i ett modernt 
bolag som HEMAB. Vi ska ha en håll
bar prestationskultur där man har mö
jlighet att få en balans mellan arbetsliv 
och privatliv med ett hållbart livspussel 
samtidigt som bolaget utvecklas positivt.
 Varje år tar vi emot ett stort antal 
sommarjobbare och semestervikarier. 
2021 hade vi 198 sökande till totalt 31 
tjänster ( jämfört med 217 sökande till 
24 tjänster 2020). Under normala om
ständigheter tar vi även emot ett stort 
antal praktikanter av olika slag varje 
år, men detta har bromsats upp under 
coronapandemin då vi undvikit externa 
kontakter som inte bedömt som nöd
vändiga. Praktikanter och vikarier ses 
annars som en viktig del av verksam
heten då de själv växer och utvecklas av 
sin tid hos oss och en praktik eller ett 
vikariat har vid flera tillfällen även lett 
vidare till en anställning.

När vi anställer sommarjobbare får de 
gå igenom hela det vanliga för varandet 
från arbetsintervju till anställning. 
Ett sommarjobb är många gånger den 
första kontakten med arbetslivet och 
därför tror vi att detta är en viktig del av 
sommarjobbet, och att lära sig hur det 
fungerar på en arbetsplats.

Vi har vid flera tillfällen även tagit 
emot ungdomar som ska göra samhälls
tjänst eller personer som av någon an
ledning står långt från arbetsmarknaden. 
Vi hoppas och tror att det kan bidra 
till en nystart och ett steg mot en mer 
strukturerad tillvaro för många.
Varje år delar vi ut vindkraftpengar till 

lokala föreningar och organisationer 
som jobbar med att öka attraktions
värdet för Härnösand, gynna frilufts 
och naturupplevelser, rekreation eller 
turism. Vi uppmuntrar även att handla 
lokalt och stöttar detta genom att dela ut 
presentkort som kan användas i de lokala 
butikerna.

I vår policy kring profilprodukter 
finns en paragraf om att handla hållbart. 
Vi undviker långa transporter genom att 
handla lokalt, vi undviker även material 
som är jungfruliga eller på annat sätt 
mindre bra för miljön.

 MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, 
 INNOVATIONER OCH 
 INFRASTRUKTUR
9.1  Skapa hållbara, motståndskraftiga
 och inkluderande infrastrukturer
9.C  Tillgång till informations- och
 kommunikationsteknik för alla

I Västernorrland är det ServaNet som 
sköter utbyggnaden och driften av 
bredbandsnätet. HEMAB är den ägare 
och beställare som årligen avsätter 
investeringspengar för ServaNet att 
arbeta med inom Härnösands kommun. 
Härnösands kommuns mål är att alla 
fast boende i kommunen, företag och 
offentliga anläggningar ska ha möjlighet 
till datakommunikation med minst 100 
mb/sek vid årsskiftet 2022/2023. Bred
bandsutbyggnaden har fortsatt under 
2021. Knappt 200 permanentfastigheter 
kvarstår utanför tätort där bredband inte 
har erbjudits eller kommer att erbjudas i 
pågående projekt. 

Vår biogasproduktion bidrar till att 
sluta kretsloppet, renare luft och mindre 
koldioxidutsläpp. Fordonsgas är ett håll
bart bränsle som tillsammans med andra 
fossilfria alternativ är nödvändiga för en 
hållbar transportsektor och infrastruktur 
nu och i framtiden.

Vår balanläggning för återvinnings
material bidrar till färre och mer 
 effektiva transporter av returmaterial.

Projektet Fem ton grön fisk i disk som 
vi var delaktiga i under 20202021 var 
ett sätt att hitta ett kretsloppsfoder 
för fiskindustrin i framtiden. Hållbart 
fiskfoder och därmed hållbar fisk är en 
bristvara. Detta var ett innovativt och 
hållbart projekt där spill användes som 
råvara för produktion av ny mat.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T

12 13
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H E M A B TA R T I L L SA M M A N S S I K T E M OT F R A M T I D E N

VI ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
där det är roligt att arbeta! Vi gör saker 
som ett  gemensamt bolag och med ett 
helhets perspektiv eftersom vår konkur
renskraft och långsiktiga överlevnad 
beror på vår förmåga att samarbeta. 
Därför stöttar vi varandras verksamheter 
och ser att det är i allas intresse att både 
helheten och de olika delarna levererar.  

VI ÄR STOLTA att jobba på HEMAB,  
därför att vi bidrar till en positiv 
och hållbar utveckling av samhället. 
 Kopplingen till Härnösand och de 
 människor och verksamheter som finns 
här är viktig för oss. Med vår inno
vationskraft bidrar vi till ett hållbart 
Härnösand och sätter staden på kartan.

VI UPPMUNTRAR egna initiativ och vill 
att medarbetarna tar egna ansvar. Vi är 
raka och ärliga i dialogen med varandra. 
När saker inte blir som de ska pratar vi 
om det och lär för framtiden. När vi gör 
något bra berättar vi det för varandra 
och gläds tillsammans åt framgången.  

VI STRÄVAR efter en hållbar presta
tionskultur vilket innebär att både 
människor och verksamhet mår bra och 
utvecklas på ett positivt sätt. Och vi 
vill vara en arbetsplats med högt i takt 
som uppmuntrar mångfald. Vi tror att 
mångfald och olikheter är positivt för 
att hitta till nya synsätt, lösningar och 
affärsmöjligheter.

VI JOBBAR hela tiden med att öka 
 effektiviteten i verksamheten eftersom 
det skapar kundnytta och samtidigt ger 
oss medel till de investeringar vi måste 
göra i vår infrastruktur för att den ska 
vara modern och konkurrenskraftig.

VI NYTTJAR varandras kompe tenser 
och jobbar tvärfunktionellt för att 
kunna  leverera framtidslösningar och 
 kombinera ny teknik på spännande sätt 
som innebär nya affärsmöjligheter och 
nöjda kunder.
 Samtidigt som vi hela tiden tittar 
framåt och söker nya möjligheter så är vi 
oerhört stolta över vår långa tradition att 
leverera pålitliga och kostnadseffektiva 
tjänster med en hög servicenivå till alla 
som behöver det i Härnösand.
 För de duktiga människor i Väster
norrland som vill jobba med ett viktigt 
samhällsuppdrag samtidigt som de 
får jobba med spännande teknik i en 
stimulerande miljö ska HEMAB vara det 
självklara förstahandsvalet. 

Under 2020 startade vi ett kulturarbete på HEMAB där samtliga medarbetare deltog och 
 under 2021 har vi fortsatt arbeta i personalgrupperna där både vårt förvaltnings uppdrag 
men också vårt förändringsuppdrag utifrån våra ägardirektiv konkretiserats.
 Tidigt identifierades att vi behöver arbeta mer som ett gemensamt  bolag  snarare än varje 
verksamhetsdel för sig för att bättre kunna möta våra kunders förväntan och den omställning 
energibranschen står inför. Det är en förändringsresa internt att gå från ett arbetssätt till ett 
annat men det är inte resan i sig som är målet utan snarare att vi ska fortsätta vara relevanta 
som bolag även i framtiden. Detta mynnade ut i vad vi valt att kalla ”Ett HEMAB”.

Vad menar vi 
med Ett Hemab?

HEMAB TAR 
TILLSAMMANS 
SIKTE MOT 
FRAMTIDEN

Mohammed Gamal Badr
och Jenny Eriksson –  
två av våra medarbetare 
i Kundservice under 2021.
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ATT PROVA NYA SAKER och vara 
flexibel i sitt arbete har Fredrik Estman 
inget emot och blir det akuta situationer 
tycker han det känns naturligt att alla 
ska hjälpas åt. 
 – När det hettar till ordentligt, som det 
gjorde några gånger i höstas, då  märker man 
tydligt att samarbete mellan våra  tidigare 
affärsområden inte är någon dum idé, 
 konstaterar han.

AKUTA SITUATIONER FÖRENAR
HEMAB har traditionellt varit ett 
företag med flera vad som brukar 
kallas ”stuprör”, i form av affärs
områden i  organisationen. I och med 
 organisationsförändringen är tanken 
att de resurser som finns i form av 
 kompetens, och den personal som 
besitter denna, ska kunna nyttjas över 
hela organisationen istället för att vara 
knuten till en särskild del. Något som 
Fredrik tror kan göra att det blir mer 
naturligt att hjälpas åt, även när det inte 
är en akut situation.
 – Vi ser så tydligt att akuta situationer 
förenar oss. Oavsett om det gäller en storm 
som drabbar elnätet, en spillvattenläcka som 
drabbar VA-delen av verksamheten eller om 
det är något som händer på kraftvärmeverket 

så hugger alla i och hjälper till med det man 
kan. Jag hoppas att den nya organisationen 
och arbetet med att jobba tillsammans i ett 
gemensamt HEMAB kommer göra att vi 
känner det mer naturligt i  vardagen också, 
säger Fredrik.
 
DEN OFRIVILLIGE ARBETSLEDAREN
När vi fick en kraftig spillvattenläcka 
vid simhallen var Fredrik först på plats 
för att lokalisera och inventera omfatt
ningen av läckan. Kollegan Håkan var 
snabbt med på noterna och drivande i att 
leta möjligheter att få hem reparations
delar. Även de entreprenörer som var på 
plats, Jasab och Svevia, var snabba med 
att ställa upp med grävare och att bistå i 
arbetet.
 – Det var en besvärlig läcka, men med 
det teamwork som blev på plats så fixade vi 
det med gemensamma krafter. Det gör stor 
 skillnad när man hjälps åt, konstaterar han. 
 En knapp vecka tidigare hade olyckan 
varit framme på kraftvärmeverket och 
även här fick Fredrik rollen som arbets
ledare för att styra upp saneringsarbetet. 
Även då var alla med och bistod. 
 – Vi hade personal från  återvinningen som 
lade ut länsar och kom med slambilen och 
sög upp olja från vattnet. Själv blev jag ju 

 involverad från VA- sidan och att  kollegorna 
på fjärrvärme var involverade föll sig ju 
naturligt. Även om situationen var allt annat 
än rolig så kändes det ändå bra att  kunna 
ställa upp och faktiskt göra något helt annat 
än det jag gör annars, säger Fredrik.

 

Över huvud taget var det gott sam arbete 
och stor förmåga till egna initiativ under 
saneringsarbetet konstaterar Fredrik. 
Alla som var med gjorde allt man 
kunde. Ingen behövde säga till vad som 
skulle göras, utan allt flöt på. 
 – Vi hade ett väldigt bra sam arbete med 
alla som var inblandade: Räddnings tjänsten, 
Kustbevakningen, MSB… för att inte tala 
om hur våra grannkommuner ställde upp. 
Vi blev erbjudna och hämtade oljelänsar från 
alla kommuner som finns här i närheten, 
vilket var fantastiskt!

STOR KOMPETENS GER
STYRKA TILL EN 
BRED ORGANISATION
Det råder ingen tvekan om att vi hade en lite svettig höst på HEMAB. 
Under en period av några veckor avlöste incidenterna varandra och vi slet 
hårt för att fixa, ordna och laga för att våra kunder, miljön och Härnösand 
skulle drabbas så lite som möjligt. En som fick ta del av dramatiken på nära 
håll var Fredrik Estman, till vardags Rörnätsansvarig. 

Fredrik Estman, Rörnätsansvarig.

MYCKET KOMPETENS I FÖRETAGET
Sammanfattningsvis kan Fredrik bara 
konstatera att tanken med att arbeta som 
ett HEMAB är bra. Ju mer man kan om 
hela företaget desto mer nytta kan man 
göra i helheten. 
 – Det finns så mycket kompetens i före-
taget och mycket är också lika i flera delar, 
så det går att hjälpas åt mer än man kanske 
tror. Även om man inte har sakkunskapen 
gällande ett område så kan man kliva in och 
fylla en funktion, även när läget inte är akut. 
Organisationen blir mindre sårbar och man 
själv får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
Den del av organisationen som 
har  hanterat VAledningsnätet och 
 fortfarande till största delen gör det, är 
väldigt liten och består av  endast två 
 personer; Fredrik och hans kollega Emil, 
som i skrivande stund är föräldraledig. 
Det är lätt att förstå att det blir sårbart.        
 Efter organisationsförändringen ingår 
nu Fredrik och Emil i en större under

hållsgrupp, där fler kan hoppa in om det 
händer något. 
 – Det är klart att det känns lugnare. 
Hjälpen känns närmre när man har en hel 
backup-organisation att tillgå. Det skapar 
också möjlighet att fixa saker snabbare. Det 
är bättre både för oss och för våra kunder, 
summerar Fredrik.

EN BREDARE BILD AV VERKSAMHETEN
Utveckling är en ständig resa och för 
Fredriks del kan man lugnt säga att den 
har rivstartat under hösten, även om han 
redan tidigare hade utforskat olika delar 
av HEMABs organisation. 
 – Jag började på Vattenverket och 
 Reningsverket när jag först kom till 
 HEMAB. Sedan har det blivit en sväng 
på Mätservice, på kontoret och nu är jag på 
VA-sidan med rörnät. Så jag har  redan fått 
en lite bredare bild av  företaget och då är det 
också lättare att se hur allt hänger ihop, 
vilket jag ser som en fördel, säger Fredrik.

Och det verkar ha gett mersmak 
eftersom mer utveckling är planerad i 
framtiden.
 – Jag har planerat in ett studiebesök på 
kraftvärmeverket gällande underhållssidan, så 
att jag kan lära mig mer och stötta dem på ett 
bredare sätt. Det känns både bra och roligt att 
kunna hjälpas åt och även att få variera sina 
 arbetsuppgifter mer. Kraftvärme verket har 
jag inte varit på tidigare, så det känns bra att 
även komma dit. 

» Ju mer man kan om hela 
företaget desto mer nytta  
kan man göra i helheten «

HEMAB TAR 
TILLSAMMANS 
SIKTE MOT 
FRAMTIDEN
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MALIN ALBONIUS, HR-STRATEG på 
 HEMAB, berättar att på samma sätt 
som pandemin har inneburit stora 
 utmaningar, så har den även tvingat 
fram – eller kanske skyndat på – en 
 positiv teknisk utveckling och flexi
bilitet kring arbetsplatsen.
 – I början av pandemin fick vi snabbt 
 ställa om till att möjliggöra plats oberoende 
arbete. Det var naturligtvis en stor utmaning 
att förse anställda med utrustning: allt från 
datorer till skrivbord och stolar för en fullgod 
arbetsmiljö i deras hem. Det var tufft för de 
anställda också - men tillsammans lyckades 
vi hantera det väldigt bra, säger Malin.

EN UTMANING FÖR ANSTÄLLDA
Amanda Ragnarbaek, strategisk 
VAingenjör, anställdes under 2021. 
Hur var det för henne att vara nyanställd 
på HEMAB under pandemin?
 – Jag hade tur och började under en lucka 
med lättare restriktioner vilket gjorde att jag 
direkt fick träffa kollegor fysiskt och åka på 
spännande platsbesök. När hårdare restrik-
tioner började gälla hade jag redan börjat 
känna mig varm i kläderna så distansarbete 
har verkligen gått jättebra. Det märks att 
alla har blivit vana med till exempel digitala 
möten. säger Amanda.
 Men för en del var restriktionerna 
och de nya arbetssätten inte helt lätta att 
hantera, och HRavdelningen stöttade 
HEMABs chefer som försökte hålla tät 
kontakt med medarbetarna för att säker
ställa deras mående. Det var inte heller 
alltid arbete hemma fungerade. Malin 
Albonius berättar:

 – Av olika anledningar passade det 
inte i  deras liv. I enlighet med Folkhälso-
myndighetens restriktioner och rekommen-
da  tioner lyckades vi i de fallen bistå med en 
arbetsplats i våra lokaler som de kunde nå 
utan att vara i kontakt med andra.
 Generellt kunde man dock se att 
det nya arbetssättet gjorde det  enklare 
för många medarbetare att få ihop 
livspusslet. Det har dessutom lett till 
mer  effektiva möten som givetvis 
gynnar hela verksamheten där vi även 
kan se fördelar på sikt i form av lägre 
 lokal kostnader.

EN UTMANING FÖR CHEFER
Att anställda jobbar hemifrån ställer 
högre krav på chefer som ska hålla ihop 
sitt arbetslag på distans. Därför har HR 
bland annat tagit fram en manual med 
riktlinjer för vad som gäller kring det 
platsoberoende arbetet och sparat alla 
åtgärder och rutiner så att lednings
gruppen håller sig dynamisk inför en 
eventuell ny smittovåg av covid19 eller 
en helt annan framtida pandemi.
 – När restriktionerna återinfördes i slutet 
av 2021 kunde vi snabbt åter anpassa oss. 
Vi ska aldrig glömma dessa lärdomar, 
 berättar Malin.

DET NYA NORMALA
Nu när vi stundtals kan skymta ljuset i 
slutet av pandemitunneln har Malin och 
hennes kollegor tittat på vad eftermälet 
av denna omtumlade tid ska bli – det 
nya normala.

 – Vi har en helt ny struktur på plats.    
En struktur som är så mycket mer  dynamisk 
inför livspusslet. Med rätt  balans gentemot 
verksamhetens behov kan vi behålla flexi-
biliteten även när pandemin är över. Det är 
inte ett tvång, utan ett erbjudande, att i de 
fall arbetet tillåter, få jobba plats oberoende 
två till tre gånger i veckan, säger Malin och 
fortsätter:

 – Huvudsyftet med att behålla  möjligheten 
att jobba hemifrån i hög grad är att stärka 
verksamheten. Vi är övertygade om att vi kan 
bibehålla god lönsamhet genom en flexibel 
 inställning till våra anställda och deras  vardag. 
Ett modernt synsätt som vi tror kommer öka 
vårt attraktionsvärde som arbets givare och 
som kommer uppskattas och nyttjas på ett 
professionellt och  engagerat sätt ! 

Det gamla vanliga
eller det nya normala?

» Huvudsyftet med att 
behålla möjligheten att 

jobba hemifrån i hög
grad är att stärka
verksamheten «

I början av 2021 gick pandemin in på sitt andra år – samtidigt distribuerades 
vaccinen för fullt och en försiktig optimism väcktes. Skulle vi äntligen få gå 
tillbaka till det normala snart? Men vad exakt är det ”normala” nu egentligen –  
och hur arbetar HEMAB för att  anpassa sig till vårt nya sätt att se på arbetsplatsen?   

Malin Albonius, 
HR-strateg.

HEMAB TAR 
TILLSAMMANS 
SIKTE MOT 
FRAMTIDEN
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2021 innebar många nya 
 rekryteringar och kompetens-
tillskott och söktrycket på 
 HEMABs lediga tjänster var 
 rekordhögt.

HR-AVDELNINGEN PÅ HEMAB har haft 
ett intensivt 2021 med ett omfattande 
rekryteringsarbete. HRstrategen Malin 
Albonius ser tillbaka på en tid som 
 utifrån kan uppfattas som turbulent:
 – Jag tror många har dragit  förhastade 
slutsatser kring HEMABs kvalitéer som 
arbetsgivare utifrån antalet lediga tjänster. 
Ja, för att vara HEMAB så har det varit en 
period med ovanligt hög personalomsättning. 
Men om man jämför med andra företag i vår 
storlek är siffrorna inte särskilt uppseende-
väckande egentligen.

REKORDSTORT SÖKTRYCK
Något som Malin har noterat  under 
2021 är att trots den stundtals  negativa 
bilden av HEMAB i media så har 
 söktrycket på lediga tjänster varit 
rekordhögt. Hon får stanna upp och 
fundera en stund innan hon kan ge en 
upp skattning hur många ansökningar 
som kom in under en period när man 
hade flera tjänster ute.
 – Vi hanterade faktiskt omkring 200 
ansökningar under 1,5 månad. Det var helt 
otroligt, berättar hon.

HEMAB LOCKAR KOMPETENS 
OCH NYA INVÅNARE
Malin Albonius pekar även på hur 
HEMAB drar hit kompetens från andra 
delar av Sverige. Det är inte enbart 
hemvändare som har växt upp här och 
vill hem till sina rötter  utan det är 
även människor utan tidigare koppling 
till Västernorrland som har sökt sig 

till HEMAB senaste tiden. Göteborg 
och Västerås är två exempel på tidigare 
hemvister.
 – Man beskriver energibranschen och 
HEMAB som spännande. Vi får höra gång 
på gång att man söker sig hit just för att vi är 
ett bolag i förändring. Att man vill vara med 
från start nu så att säga, att få delta i bygget 
av något nytt och modernt. Och nästan alla 
som sökte var dessutom klart kompetenta och 
kvalificerade för jobben – det är en lyx och 
ynnest för oss på HR!

 
PEYMAN VAHEDI – 
VÅR NYA UTVECKLINGSCHEF
En uppmärksammad rekrytering i 
slutet av 2021 var när Peyman Vahedi 
bestämde sig för att ansluta till HEMAB 
som Utvecklingschef. Peyman är känd 
och omtyckt för sitt entusiasmerande 
ledarskap och utvecklingsarbete – nu 
senast inom skolväsendet i Kramfors.
 – Jag har arbetat som  programmerare 
och systemutvecklare bland annat mot 
tillverkande industrin och  läkemedels- och 
fordonsbranschen innan jag kompletterade 
med lärar- och rektors utbildning. Efter 17 år 
inom skolvärlden skapades förutsättningar 
att utvecklas vidare, säger Peyman och 
fortsätter:
 – HEMAB känns mycket  spännande 
och jag har en mycket bra tilltro till kompe-
tensen på arbetsplatsen.  Mottagandet hittills 
har varit helt fenomenalt. Samtliga jag har 
träffat på alla positioner har varit mycket 
 välkomnande, hjälpt mig på alla vis och 

REKRYTERINGAR OCH
KOMPETENSTILLSKOTT

skapat förutsättningar för mig att starta upp 
på ett bra sätt.
 Utöver att Peyman är beredd att ta 
ett stort ansvar för företagets digitala 
utveckling och omvärldsbevakning finns 
det en viktig punkt han vill lyfta
i egenskap av chef:
 – Medarbetarna måste få förutsätt-
ningar att kunna göra sitt arbete. För utsatt 
att  medarbetaren kan och vill utföra sina 
uppgifter så är det absolut viktigaste för mig 
att ta bort alla hinder i vägen för att hen ska 
lyckas. Livspusslet och möjliga anpassningar 
för med arbetaren tillhör den prioriteringen i 
mitt ledarskap, konstaterar han.

AMANDA RAGNARBAEK –  
VÅR NYA STRATEGISKA VA-INGENJÖR
Ytterligare ett exempel på ny, värdefull 
kompentens som förstärkt HEMAB 
under 2021 är Amanda Ragnarbaek som 
klivit in som strategisk VAingenjör. 
Efter att ha studerat till civilingenjör i 
miljö och vattenteknik vid Uppsala  
Universitet jobbade hon cirka fem 
år på WSP i Sundsvall som VA och 
dagvatten utredare innan hon kom till 
HEMAB. Hon har en god inblick i 
konsultarbete:
 – Att jobba på kommunalt bolag kändes 
spännande. Kommunala bolag har ju 
tidigare varit mina kunder, så nu sitter jag 
på andra sidan. Jag hade en  nyfikenhet att 
komma närmare VA-tekniken, få följa med 
projekt hela vägen och dessutom är det ju 
väldigt motiverande att vara med och bidra 
till  samhällsnytta, säger Amanda och 
fortsätter:
 – Jag hoppas kunna bidra med stor 
motivation och en ingenjörmässig touch på 
strategrollen. Sedan har jag fått ett jättefint 
mottagande av flera duktiga och trevliga 
 kollegor. Hittills känns både HEMAB som 
bolag och den här tjänsten lovande! 

Peyman Vahedi,
Utvecklingschef.

» Vi får höra gång på
gång att man söker sig hit 
just för att vi är ett bolag 

i förändring «

Amanda Ragnarbaek,
Strategisk VA-ingenjör.
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EMMA K ÄNDE STARKT att hon inte var 
på rätt plats – en känsla som drev henne 
mot det oundvikliga valet att antingen 
lämna företaget eller att tillsammans 
med arbetsgivaren försöka förändra sin 
situation. Hon valde det sistnämnda – 
och nu njuter hon mer än någonsin av 
jobbet.

FEL ROLL PÅ RÄTT PLATS
Emma sitter vid sitt skrivbord, 
 uppslukad av stora mängder data från 
olika delar av företaget. Med ett leende 
förklarar hon vad arbetsuppgiften 
 framför henne innebär:
 – Det här är en del av min nya roll. 
Vi ska sammanställa siffrorna inför års-
rapporterna, tolka vad de säger. Varför ser det 
ut som det gör, har vi nått våra mål, hållit oss 
inom satta gränser och så vidare. Jag tycker 
det är otroligt intressant.
 Vi backar bandet till 2013 då Emma 
började arbeta med elnätet hos HEMAB. 
Hon hanterade skogs och markfrågor, 
till exempel den administrativa delen 
av ledningsgatornas underhåll. När hon 
pratar om den tiden syns en märkbar 
skillnad i hennes ansiktsuttryck. Hon är 
noga med att poängtera att det inte var 
själva arbetsuppgifterna det var fel på – 
utan mer att hon inte kände sig som rätt 
person för dem.
 – Min styrka är helhetsperspektiv, att 
utveckla processer. Men i rollen jag hade 
då fanns det inte mycket tid att hitta nya 
arbetssätt för att undvika problem – det 
handlade mest om att lösa dem, att ”släcka 
bränder” så att säga.

ISOLERINGEN UNDER PANDEMIN
Känslorna var hanterbara ända fram 
till 2021 då Emma skulle återvända 
från föräldraledighet mitt under den 
pågående pandemin.
 – Det var jättejobbigt. Jag var redo 
och laddad för att komma tillbaka, men 
rekommenda tionerna var ju att vi skulle jobba 
hemifrån. Det fungerade inte för mig. Så vi 
hittade en lösning så att jag på ett smittsäkert 
sätt ändå kunde komma in och jobba på 
kontoret.
 Trots anpassningen hade nu den 
 gnagande känslan växt sig allt för stark:
 – Det hade varit ett så tufft år. Jag kände 
bara: ”Det kan inte fortsätta såhär. Vad har 
jag för alternativ, är det att byta arbetsplats 
helt enkelt?” Men det ville jag ju inte 
 egentligen.

KOMPETENSUTVECKLING I EN NY ROLL
En oväntad räddning kom i form av 
den stora organisationsförändringen på 
HEMAB under hösten 2021. Den inne
bar utmaningar för hela företaget – men 

NY ORGANISATION GAV EMMA NYA MÖJLIGHTER
– Nu trivs jag på jobbet igen!
De flesta av oss har någon gång känt i relation till någon eller något att
det måste ske en förändring. 2021 kom den insikten för kartingenjören
Emma Sjödin inför hennes roll på HEMAB. Hon var redo för något nytt. 

Emma såg potentialen när avdelningarna 
skulle börja arbeta mer sammanvävt 
under parollen Ett HEMAB:
 – Jag kunde knappt vänta på att få ha ett 
möte med min nya chef. Jag lyfte mina idéer, 
tankar och styrkor. Chefen var lyhörd och 
man kan säga att jag fick en helt ny tjänst 
som jag trivs så otroligt mycket bättre med och 
som låter  HEMAB nyttja min kompetens 
fullt ut.
 Emma berättar att hon uppmuntras 
till utbildningar och studiebesök, att 
hon känner att ledningen vill att hon 
ska kunna utvecklas. Förutom att tolka 
data till årsrapporterna har Emma precis 
börjat med en helt ny arbetsuppgift som 
kallas ”Jordaffären”. HEMAB kan nu 
analysera jordprover, en tjänst som man 
erbjuder aktörer världen över:
– Det kan handla om förorenad jord som vi 
bedömer i labbrapporterna. Det är otroligt 
många lagar och paragrafer att sätta sig 
in i…” konstaterar Emma med ett skratt.
 – Men jag lär mig en massa nya saker och 
det är så roligt att få växa med uppgiften. 

HÅK AN ÖHMAN ÄR LÅNGT IFRÅN EN 
ny komling när det gäller HEMAB. 
Redan för 20 år sedan arbetade han en 
period på företaget med fjärrvärme. 
För fem år sedan kom han tillbaka till 
HEMAB som teknisk handläggare på 
 företagets  vattenavdelning. Man kan 
säga att arbetet flöt på  både bok
stavligen och bildligt  men trots att han 
trivdes går det i hans beskrivning av 
den där tiden skönja att han hade börjat 
längta efter utveckling.
 – Det har varit lite så med tidigare jobb, 
jag stannar i fem år ungefär, säger han 
med ett skratt. Skämt åsido så behöver jag 
bli ut manad då och då, och känna att jag 
 fortfarande får växa.

EN EFTERFRÅGAD SAMORDNINGSROLL
Utmaningen kom i höstas i samband 
med HEMABs organisationsförändring. 
Tidigare delades företaget tydligt upp 
i olika avdelningar  och till exempel en 
byggentreprenör i behov av vatten, el 
och fjärrvärme hade således flera kon
taktpersoner utspridda över HEMAB. 
I och med förändringen – och utifrån 
visionen om Ett HEMAB – fick så 
Håkan frågan om han ville utveckla sin 
tjänst till en sorts samordnare.

 – Jag kände på en gång att det här var 
rätt för mig, HEMAB – och inte minst 
våra kunder. Den här typen av tjänst är 
efterfrågad och  efterlängtad. En entreprenör 
utbrast  ”Äntligen!” när jag berättade om vad 
som var på gång, berättar Håkan.

SMIDIGARE FÖR VÅRA KUNDER
Som exempel tar han upp ett lyckat 
samarbete med Härnösandshus. Han fick 
en förfrågan från kunden som lämnade 
över ritningar och önskemål inför en 
nybyggnation där det behövdes el, fjärr
värme, vatten, avlopp samt fiber.
 Håkan kontaktade därefter alla 
berörda parter på HEMAB – inklusive 
Servanet som HEMAB är delägare i – 
och sammanställde ett gediget material 
med relevant information, olika typer 
av relaterad data samt kostnadsförslag 
som Härnösandshus sedan fick ta del av. 
 Efterföljande frågor och svar förmed
lades av Håkan mellan kunden och 
HEMABs sakkunniga personal. Till 
slut var man i hamn och Härnösands
hus gick vidare med en beställning. Så 
Etablerings samordnaren underlättar 
alltså inte enbart för den externa kunden 
– dessutom effektiviseras den interna 
processen och det frigörs tid som annars 
skulle lagts på administration ute i verk
samheten. Winwin !

ETT TIDIGT BOLLPLANK
Med sin positiva energi märks det att 
Håkan trivs som fisken i vattnet och han 
har många idéer för framtiden. Bland 
annat vill han att HEMAB även ska 
kunna kliva in som partner i ett mycket 
tidigare läge i projekt  redan i idéstadiet.
 – Vi har kompetensen att fungera som ett 
tidigt bollplank. Jag kan samla alla berörda 
parter och så slänger vi ut idéerna på bordet 
och delar erfarenheter, till exempel kring 
renhållning. Då kan vi redan i projektets 
embryostadie ha ett helhetsperspektiv som 
 underlättar för alla parter – både  kortsiktigt 
och mer långsiktigt för när till exempel 
 HEMAB ska hämta avfall, förklarar 
Håkan och  avslutar med att konstatera: 
Jag trivs otroligt bra med min nya, relativt fria 
roll som jag har fått definiera själv och hitta 
rätt strategi för. Det har varit riktigt roligt ! 

MER EFFEKTIVA KONTAKTER MED HEMAB
– möt vår Etableringssamordnare Håkan
Nu kan företag och myndigheter ha ett mer effektivt och smidigt
samarbete med HEMAB genom vår Etableringssamordnare Håkan 
Öhman. De slipper ha flera kontaktpersoner på HEMAB och Håkan
 – han trivs med att få vara spindeln i nätet och av förtroendet han
fått att själv mejsla fram tillvägagångsätt och strategier i sin nya roll.

Håkan Öhman,
Etableringssamordnare.

Emma Sjödin, Kartingenjör.
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BILLOGRAM - VÅR NYA  
FAKTURADISTRIBUTÖR OCH 
ETT LYFT FÖR VÅRA KUNDER
Susanne Olofsson – Projektledare inom 
verksamhetsutveckling på HEMAB – 
har tillsammans med sina kollegor de 
senaste åren lagt i en hög växel i digital
iseringsarbetet. Under 2021 har de bland 
annat förberett implementeringen av 
Billogram. En faktureringstjänst som ska 
göra fakturahanteringen mer effektiv för 
oss och smidigare för kunden. 
 – Våra kunder har efterfrågat fler betaln-
ingsalternativ, som till exempel Swish, vilket 
de kommer få möjlighet att välja nu. Kopplat 
till varje digital faktura finns en meddelan-
detjänst för direktkontakt med Kundservice 
och det kommer även bidra till att mini mera 
antalet felaktiga inbetalningar och därmed 
frigöra tid för oss, konstaterar Susanne. Det 
finns bara vinnare i den här förändringen!
 Även utifrån ett miljömässigt hållbar
hetsperspektiv får det nya systemet en 
positiv effekt då andelen papper s fakturor, 
som just nu ligger på ca 45 %, kommer 
att minska. Lanseringen av Billogram 
beräknas ske under  sommaren 2022.

UTVECKLING AV FETCHPLANNER  
FÖR SNABBARE FLÖDEN
Fetchplanner revolutionerade för några 
år sedan den administrativa delen för 
såväl chaufförer som administrativ 
personal, genom digitala arbetsordrar. 
När HEMAB får in en order om till 
exempel tömning av en container så får 
berörd chaufför beställningen direkt till 
bilen. Den kvitteras av chauffören och 
därmed uppdateras systemen direkt för 
fakturering. Susanne berättar att tjänsten 
fortsätter att utvecklas hela tiden:
 – Nytt för 2021 är att chaufförerna  själva 
vid behov kan skapa egna  relaterade ordrar 
direkt på plats på ett enkelt sätt. Exempelvis 
om ett kärl man tömt behöver repareras får 
reparatören omedelbart en avisering, berättar 
hon.

DIGITALISERADE KAMPANJUTSKICK GER 
MINSKAD PAPPERSANVÄNDNING
Numera har vi digitaliserat våra 
kampanj utskick för Elförsäljning, 
vilket innebär att vi minskar använd
ningen av papper även här. Tidigare 
gick  erbjudanden om nya avtal ut till 
kund som brev, men nu kan HEMAB 
 kontakta kunderna via SMS, Epost eller 
Mina Sidor på vår webb. Snabbt och 
smidigt kan kunden förnya sitt avtal helt 
digitalt. 

BFUS – ETT ÖVERGRIPANDE SYSTEM 
I HEMABS DIGITALA OMSTÄLLNING
BFUS är ett verksamhetsstöd med kun
den i fokus. Här möts olika tjänster och 
delar informationsflöde, vilket gör att 
det finns potential att automatisera ännu 
mera. Sedan tidigare finns till exempel 
DigPro och MFU anslutna. Det vill säga 
de delar av  systemet som förmedlar data 
från   el, vatten och fjärrvärmenäten. 
Det innebär att vi i framtiden kommer 
 kunna avisera ett avbrott omedelbart 
och automatiskt till berörda kunder.

INTERNET OF THINGS
OCH SMARTA SENSORER
Allt fler saker i vår omgivning blir 
uppkopplade, något som brukar kallas 
IoT – Internet of Things. Smarta 
 sensorer är ett sådant exempel och något 
HEMAB arbetat med att utveckla under 
2021. Dessa sensorer skulle kunna hjälpa 
oss i vardagen  allt ifrån att vi direkt 
i mobilen skulle kunna läsa av aktuell 
temperatur i havet innan badturen, till 
att trekammarbrunnen ”säger till” när 
den behöver slamtömmas. Så här ser 
Jens Albonius, vår nya Chef för digital 
utveckling, på framtiden:
 – Det smarta samhället och det smarta 
hemmet är äntligen på väg att bli något 
självklart. Precis som när man vid ingången 

Digital utveckling
HEMAB har arbetat med att digitalisera sitt arbetsflöde under många år. 
Ny teknik kan effektivisera arbetet, anställda kan få fler smarta, träffsäkra 
verktyg och en mer skonsam arbetsmiljö. Dessutom får vi en mer sömlös 
relation till slutkunderna och blir flexibla utifrån deras behov och önskemål.

av 2010-talet började använda smartphones 
så pratar vi nu om smart homes och smart 
cities. Det är  fantastiskt spännande att få vara 
med och bidra till att göra det osynliga synligt 
och det omöjliga möjligt; att digitalisera vår 
omvärld är ett självklart, naturligt och kritiskt 
steg för att bygga framtiden och det är såklart 
extra kul att få se HEMAB i främre leden för 
det jobbet, konstaterar Jens.

VINNA MATCHEN HJÄLPER OSS
VINNA FLER MATCHER
Vinna Matchen är ett system för att få 
fram resultatmått för måluppfyllnad, 
där HEMABs olika. där HEMABs 
olika avdelningar kan mata in mål 
och  gränser, och sedan jämföra det 
mot dagsfärska siffor. Om till exempel 
en avdelning presterar lägre än sina 
undre definierade gränser kan systemet 

hjälpa till att uppmärksamma berörd 
personal på att det är dags att sätta in 
åtgärder. Här finns också ett ärende
hanteringsverktyg som bland annat vår 
Kundservice använder.

NYTT INTERN-TV-SYSTEM SKA GÖRA 
INFORMAITON MER LÄTTILLGÄNGLIG
Härnösandsbaserade företaget Starbit är 
leverantör av den tjänst som  HEMAB 
använder för interninformation via 
tvskärmar. Systemet är installerat 
på flera anläggningar vid platser där 
 anställda naturligt rör sig.
 – Det känns roligt och viktigt att kunna 
erbjuda en ytterligare kanal för information, 
säger Fredrik Olsson, Chef för Kund 
och marknad. Via de här skärmarna vill vi 
göra  interninformation mer lättillgänglig för 
samtliga  medarbetare. 

Susanne Olofsson, Projektledare inom verksamhetsutveckling.
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V I S K A PA R F Ö R U T SÄT T N I N G A R

MED SKOLFASTIGHETEN mitt
i Häggdånger som utgångspunkt 
 driver föreningen ett projekt de kallar 
Mötesplats Berget. Föreningens tanke 
är att skapa en plats som inte bara riktar 
sig till förskolans och skolans barn och 
deras föräldrar – utan hela bygden och 
 kommunen. En utescen ska färdig ställas 
och invigas till sommaren 2022 och där 
hoppas föreningen kunna  arrangera 
många olika typer av evenemang: 
 konserter, allsång, berättarkvällar med 
mera. 
 – Alla i kommunen är varmt  välkomna 
ut till oss, och vi hoppas  kunna erbjuda ett 
lands bygdsalternativ till stadsarrange mangen, 
säger Elin James.

VINDKRAFTPENGAR – EN MÖJLIGGÖRARE
Till scenen behövs ljud och ljus så 2020 
sökte intresseföreningen och  beviljades 
25.000 kronor i Vindkraft pengar från 
HEMAB. Året efter sökte de ytter ligare 
25.000 kronor som ska användas till att 
bygga ett förråd i anslutning till scenen. 
Föreningen ansökte även om 10.000 
kronor för att rusta upp grillplatsen som 

ligger på samma berg. Att man nu bev
iljats  sammanlagt 60.000 konor ser Elin 
som ett av många tecken på vilken sorts 
 kommun Härnösand är.
 – HEMAB och Härnösands kommun är 
verkligen landsbygdsvänliga. Det är inspi-
rerande att se hur de satsar. Det är speciellt 
tydligt i vårt samarbete med kommunen kring 
byskolan där man nu har möjliggjort en rejäl 
investering i bergvärme i skolfastigheten. Här 
har man förstått värdet av att behålla och 
utveckla de små skolorna och att ta till vara 
på den starka trenden om drömmen på landet.

HÄGGDÅNGERS HJÄRTA 
OCH BYGDENS MAGNET
Intresseföreningens ideella arbete kretsar 
normalt kring bygdens skolfastighet som 
föreningen äger, underhåller och hyr 
ut till kommunens skolverksamheter. 
Elin beskriver den lilla byskolan som 
Häggdångers hjärta och en magnet som 
drar till sig nya invånare till Häggdånger 
och kommunen varje år. Något som 
uppmärksammats även utanför socknen.
 – 2021 blev föreningen belönad med kom-
munens pris för Årets landsbygds utveckling. 

Häggdångers intresseförening har inte mindre än tre gånger sökt och fått bidrag 
från HEMABs Vindkraftpengar. Deras vice ordförande Elin James är lyrisk över
att bidraget finns. – För vår lilla landsbygdsförening är dessa pengar ovärderliga. 
Vi hade aldrig kunnat få fram de summorna på egen hand, konstaterar hon.

Landsbygden 
är framtiden

Det var verkligen ett kvitto på det otroliga 
arbete som bybor har gjort i föreningen under 
många, många år, berättar Elin.

Elin tycker det har varit väldigt lätt 
att skriva och lämna in ansökan via 
HEMABs webbsida, och hon utesluter 
inte att föreningen kommer att söka 
bidraget igen framöver. Föreningen har 
många idéer som kan kroka i Mötesplats 
Bergetprojektet om det blir lyckat.
 – Vi har till exempel under en längre tid 
undersökt möjligheterna att ha en obemannad 
matbutik här ute. Snart behöver vi aldrig åka 
till stan, säger Elin med ett skratt. Skämt 
åsido så är prognoserna goda. Landsbygden 
och Häggdånger är framtiden! 

» Snart behöver vi 
aldrig åka till stan«

Elin James, Vice ordförande 
Häggdångers intresseförening.

Bygge av utescenen i Häggdånger. 
Skolbyggnaden skymtar i bakgrunden.

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ANDRA ATT 
BLI MER HÅLLBARA
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VARJE ÅR SAMLAR HEMAB in enorma 
mängder matavfall från kommunens 
hushåll: 2021 handlade det totalt om 
över 3,5 miljoner kilo bruna pappers
påsar fulla med middagsrester, fruktskal, 
tepåsar och så vidare – och mer ska det 
bli. HEMAB har senaste året gjort stora 
satsningar för att bygga ut anläggningen 
och öka kapaciteten att ta emot mer 
avfall och producera mer biogas.
Irene Hedlund, Hållbarhetschef, för
klarar hur matavfallet hanteras.
 – Det fraktas till vår biogasanläggn-
ing i Äland där vår nyligen uppgraderade 
förbe handling tar bort plast och annat 
icke- organiskt material på ett betydligt mer 
träffsäkert sätt än tidigare. Sedan får den 
renade massan ‒ substratet, som det kallas ‒ 
ligga i en rötkammare där olika gaser naturligt 
bildas när mikroorganismer bryter ner det 
organiska materialet.
 Genom olika smarta och resurssnåla 
processer separeras alla restprodukter 
och oönskade gaser bort, och kvar är 
då biogasen bestående av metan och 
 koldioxid. Efter ytterligare uppgra
deringar har vi tillslut producerat 
 fordonsgas – redo att driva både lätta 
och tunga fordon.
 – Ett kilo matavfall har då gett oss 
 tillräckligt med gas för att ersätta cirka en 
deciliter diesel, berättar Irene.

SKONSAMT FÖR PLÅNBOKEN
Priserna på bränsle har gång på gång 
 slagit nya rekord under det senaste året. 
Många sneglar åt elbilen för att få ner 
driftkostnaderna, men elpriset har ju 
även det nått nya högstanivåer denna 
vinter. Här kan fordonsgas vara ett 
mycket bra alternativ för dig och din 
plånbok.
 När du kör gasbil blir det 2030% 
 billigare per mil att köra på fordonsgas 
från HEMAB jämfört med bensin och 
diesel. Det innebär alltså att om du 
 tankar fossilt bränsle för 1500 kronor 
varje vecka under ett år – alltså totalt 
78 000 kronor – skulle du på ett år med 
fordonsgas sänka kostnaden för driv
medel med över 15 000 kronor.
 Eller så här: pendlar du från 
 Härnö sand till Sundsvall i en biogas
bil så blir sträckan mellan Timrå och 
Sundsvall "gratis" jämfört med en 
 bensin eller dieselbil.
 Dessutom – då fordonsgasen 
 produceras lokalt från lokala ”råvaror” 
är både pris och tillgång betydligt 
 mindre fluktuerande än övriga driv
medel på marknaden.

SKONSAMT FÖR MILJÖN
Utifrån miljö och hållbarhet är biogas 
verkligen ett superalternativ – särskilt i 
jämförelse med fossila bränslen. En bil 
driven på fordonsgas släpper ut betydligt 
mindre mängd koldioxid och tillför inga 

nya växthusgaser då den som släpps ut 
redan ingår i det naturliga kretsloppet. 
Dessutom minskar utsläppen av tung
metaller, kväve, sot och svaveloxid.
 Även det fossilfria dieselalternativet 
HVO minskar utsläppet av koldioxid, 
men har inte fordonsgasens fördelar 
när det gäller utsläpp av kväveoxid 
och  partiklar som påverkar gatumiljön 
 negativt. Det är egentligen bara elbilen 
som kan konkurrera med biogasens 
 breda nytta – förutsatt att man har 
 laddat bilen med miljömärkt el givetvis. 
Hos HEMAB kan du få förnybar och 
100% lokalproducerad el – läs mer på: 
www.hemab.se/el/
 Elproduktionen sluter dock inte ett 
kretslopp på samma sätt som biogasens 
produktion gör. Det rötade  matavfallet 
som blir kvar efter att biogasen har 
utvunnits blir nämligen en makalös 
gödselprodukt för jordbruk. Det återför 
näringen tillbaka ner i jorden, ger oss 
ny mat på bordet, nytt matavfall, ny 
biogas – och så är cirkeln sluten. Det är 
inte bara ett miljömässigt kretslopp utan 
även ett ekonomiskt.

CIRKULÄR EKONOMI
Ett fantastiskt exempel på ett ekono
miskt kretslopp – en så kallad cirkulär 
ekonomi – är att HEMABs åter
vinningsbilar och flerfacksbilar går på 
biogas. Det betyder alltså att när våra 
chaufförer är ute och tömmer avfallskärl 

I filmklassikern "Tillbaka till framtiden" från 1985 finns det en scen där 
den halvgalna professorn letar genom soptunnor efter bananskal och 
andra matrester som han använder direkt som bränsle till sin bil och 
tillika tidsmaskin. Nu är det ju inte riktigt så en biogasbil fungerar – men 
den där framtidsvisionen och drömmen från 80-talet att kunna använda 
vårt matavfall som fordonsbränsle har med modern biogasproduktion 
faktiskt blivit sann.

ute bland hushåll och företag så samlar 
de samtidigt in råmaterialet till bilarnas 
bränsle.
 – Snacka om en lokalt förankrad, hållbar 
och cirkulär ekonomi – som du i allra högsta 
grad deltar i och bidrar till när du är noga 
och slänger rätt saker i din matavfallspåse, 
konstaterar Irene Hedlund.

HÅLLBARA SAMARBETEN 
HEMAB är, med sina biogasdrivna bilar, 
även ett fossilfritt alternativ för olika 
typer av transportuppdrag.  
 – Vi har verkligen en unik styrka på det 
viset i upphandlingar. Våra bilar går på ett 
klimatsmart alternativ – ett drivmedel vi 
dessutom producerar själva, lokalt. När andra 
transport bolag nervöst följer bergochdalba-
nan på oljemarknaden kan vi sitta lugnt i 
båten och  erbjuda ett hållbart, oberoende och 
tryggt alternativ, berättar Jonas Jacobsson, 
Driftchef vid Älands återvinnings
anläggning.
 Sedan är det inte enbart matavfall 
från Härnösands kommun som blir till 
biogas i Äland. Sedan 2010 finns avtalet 
”Yrenhållare” mellan kommunerna 
i Västernorrlands län där syftet varit 
samverkan och ett utbyte av information 
gällande avfallsfrågor. 2021 beslöt sig 
parterna för att skriva ett nytt avtal som 
fördjupar samarbetet ytterligare där just 
den cirkulära ekonomin inom länet ska 
främjas – och nu får HEMAB ett utökat 
ansvar att förädla länets matavfall till 
biogas.
 – Tack vare vår satsning på anläggningen 
i Äland och detta samarbetsavtal kan vi skala 
upp hela processen. Vi kan ta emot mer 
matavfall och producera större mängder gas åt 
fordon i hela länet, berättar Jonas.
 Så i väntan på att som i 80talets 
fram tidsvisioner få slänga bananskal 
direkt i tanken på bilen är biogas från 
HEMAB verkligen inget dumt alternativ 
alls ! 

DITT MATAVFALL BLIR 
ENERGIFYLLD GAS
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Jonas Jacobsson, Driftchef vid
Älands återvinningsanläggning.

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ANDRA ATT 
BLI MER HÅLLBARA

Irene Hedlund, Hållbarhetschef.
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När morfar körde timmerbil satt 
Marika med och njöt i fulla drag.
Målet var tydligt i ung ålder; hon 
skulle köra lastbil som morfar.
Ändå blev det inte transport-
inriktning på gymnasiet, utan 
trädgård istället. 

– HADE JAG VALT IDAG så hade det 
blivit transport istället. Det är det här jag 
vill göra, konstaterar Marika Andersson, 
 Lastbilschaufför på HEMAB.

ETT ROLIGT OCH RÖRLIGT JOBB
Marika började som hjälplastare i 
 HEMABs återvinningsbilar 2018 och 
 2019 tog hon chansen att själv ta last
bilskort för att kunna sitta bakom ratten 
istället. Under 2020 jobbade hon som 
vikarie på heltid och nu är hon tills 
vidareanställd och trivs som fisken i 
vattnet.
 – De flesta dagar är roliga med det här 

jobbet. Det är klart att saker kan strula och 
ta längre tid än planerat. Speciellt på vintern 
kan det vara tungt med snö, halka och kärl 
som inte är avsopade eller framskottade. Men 
om dagen flutit på och inget krånglat kan 
man känna sig glad och nöjd när man kör in 
i garaget, säger hon. 
 Dagen startar oftast vid sju med en 
 fordonskontroll innan Marika rullar 
ut från Återvinningen med den tunga 
 lastbilen. Inga nya prickar på datorn 
betyder att inga nya kärl eller extra 
tömningar står på schemat för dagen och 
det är bara att tuta och köra. 
 – Jag drogs till HEMAB för jag ville få 
köra lastbil och samtidigt få röra på mig. Det 
gillar jag med det här jobbet. Det blir många 
hopp i och ur lastbilen och ibland träffar 
man kunder under dagen. Vi är alltid två i 
den bilen som tömmer flerfackskärlen – en 
chaufför och en hjälplastare, så det är bra att  
vara social i det här jobbet. Det kanske man 
inte tror, men så är det, skrattar Marika.

DET ÄR BARA ATT KÖRA !
INGET METALLSKROT I KÄRLET, TACK
Genom stad och landsbygd går färden 
och antalet stopp kan se väldigt olika 
ut. Allt från 127 kärl på den kortaste 
rundan på landsbygden till över 400 kärl 
på en dag om färden går på stadens gator 
istället.
 – Många tänker nog inte på hur många 
kärl vi tömmer varje dag och då tänker man 
nog inte heller på hur  viktigt det är att alla 
kärl står rättvända och är framskottade. Vi 
har ett tids optimerat schema, så om något 
strular blir det lätt förseningar, säger Marika.
De flesta sköter sig bra. Sorterar rätt och 
vänder kärlen så att de är lätta att dra 
fram till återvinningsbilen. Men visst 
finns det önskemål om förbättringar.
 – På vintern är det ganska vanligt att 
 matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Om 
man ställer ut påsen en stund så att den 
får frysa till lite innan den slängs i kärlet 
så minskar risken för fastfrysning, tipsar 
Marika. Sedan är det ofta metallskrot 
bland metallförpackningarna.  Stekpannor, 
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spikar, verktyg, nycklar och annat som 
inte hör hemma där. Det ska ju lämnas 
på åter vinningscentralen som metallskrot, 
 konstaterar hon.
 

BRA MED EN MIXAD ARBETSMILJÖ
Att HEMAB är en mansdominerad 
arbetsplats ser inte Marika som ett 
 problem, men det är klart att det 
vore trevligt att få in fler kvinnliga 
 chaufförskollegor också. En mixad 
 arbetsgrupp ger en annan dynamik 
oavsett om det gäller kön,  bakgrund, 
utbildning eller erfarenheter. Något som 
HEMAB jobbar med vid  nyrekry  teringar 
och som Marika också tycker är bra.
 – Det vore kul om fler tjejer ville köra 
lastbil, för det är verkligen jätteroligt. Det har 
blivit fler kvinnor på utbildningarna och jag 
tror att många skulle vilja, men är rädda för 
att det är ett stort fordon, att det är tungt och 
tror att det ska vara svårt, men det är det inte! 
Det är bara att köra !  

MARIKAS TIPS FÖR ATT FÅ 
EN GLAD CHAUFFÖR

•   Ingen plast runt eller i matavfallspåsarna! Det 
gäller även nedbrytningsbara/komposterbara 
påsar. De ställer till det lika mycket som fossil 
plast.

•   Plast flyger lätt runt vid tömning om den ligger 
löst. Packa mjuk plast i till exempel en brödpåse 
istället. Mjölkkorkar ramlar lätt mellan kärlen vid 
tömning, så ett smart ”hack” är att samla dem i en 
påse som slängs i kärlet istället.

•   Wellpapp fastnar lätt i kärlet. Släng därför bara 
dina pappersförpackningar i flerfackskärlet. Well
papp ska lämnas som just wellpapp på återvin
ningscentralen. 

•   Metall som inte är en förpackning räknas som 
metallskrot och ska lämnas på återvinningscen
tralen.

•   Lägg tidningar löst i kärlet istället för i en 
pappers påse. Annars blir det lätt stopp.

•   Skotta och sanda framför kärlen. Kärlen kan vara 
tunga och att halka med dem kan vara farligt. 

•   Om det töar och fryser på om vartannat – kolla att 
kärlen sitter löst och att avfallet inte har frusit fast 
i kärlet.

Marika Andersson, Lastbilschaufför.
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ATT JOBBA SOM ANSVARIG för farligt 
avfall på HEMAB innebär ett varierande 
jobb med kontorsarbete, möten med 
kunder och arbete både inne och ute, 
året runt i ur och skur. Något som passar 
Thomas bra.
 – Jag gillar att det är ett varierande jobb 
och känner att det är ett viktigt  uppdrag. Att 
vi får in farligt avfall så att det kan hanteras 
och tas om hand  korrekt är enormt viktigt ur 
ett miljö perspektiv. Det känns verkligen som 
att jag gör skillnad, konstaterar Thomas.

STRUKTUR, ORDNING OCH REDA
En vanlig dag för Thomas innebär en 
rad uppgifter, men mycket handlar om 
att skapa en struktur och att få  ordning 
och reda på det farliga avfall som 
 kommer in från företag och privat
personer. Sedan 1 november 2020 ställs 
högre krav på spårbarhet och rapport
ering kring farligt avfall och där fyller 
Thomas en viktig funktion.
 – Allt som kommer in ska deklareras och 
jag bokar även de transporter som hämtar 
avfallet och tar det vidare för återvinning.  
Det är viktigt att det blir rätt hela vägen. 
Dels av ekonomiska skäl, men framför att för 
att hanteringen ska bli korrekt, berättar han.
Det farliga avfallet som kommer in är 
av varierande slag. Allt från spillolja 
till PETflaskor med udda innehåll och 
sprayburkar. Thomas väger avfallet 
och kodar vilken typ av farligt  avfall 
det är. Allt rapporteras sedan till 
Naturvårdsverket.
 – En gång fick vi in något som såg ut 
som sprängdeg så då fick Polisen komma. 
Tack och lov visade det sig vara falskt larm, 
skrattar Thomas. 

ETT UTVECKLANDE JOBB
Att jobbet som ansvarig för farligt avfall 
skiljer sig från Thomas tidigare arbeten 
inom bland annat industri ser han inte 
som något hinder, tvärt om är han sugen 
på att lära sig mer och utvecklas inom 
området Farligt avfall. Drömmen är att 
utbilda sig till Säkerhetsrådgivare för att 
samla all kunskap hos HEMAB och göra 
företaget mindre beroende av externa 
tjänster.
 – Jag funkar så, jag vill lära mig så att 
jag kan hantera det mesta själv. Dels för 
min egen utveckling, men även för att spara 
in på externa kostnader, säger han. Det 
finns mycket kvar att lära och det känns både 
spännande och utmanande.

STORA MÄNGDER FARLIGT
AVFALL ÅTERVINNS
Enligt rapporteringen till Naturvårds
verkets avfallsregister för farligt avfall 
behandlades nästan 1,2 miljoner ton 
farligt avfall i Sverige under andra 
kvartalet av 2021. Genom  behandlingen 
har över 66 000 ton förberetts för 
återanvändning, materialåtervinning 
eller annan återvinning och klassas inte 
längre som avfall. Över 35 000 ton har 
behandlats så att det inte längre är farligt 
avfall.*  

VIKTIGT ANSVAR 
FÖR FARLIGT AVFALL
När Thomas Gerzén går till jobbet gör han det med ett leende.
Att jobba på HEMAB hade länge varit en dröm, så när han erbjöds
jobbet som Ansvarig för farligt avfall var han inte sen att tacka ja.
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ASBESTFIBRER HAR GODA egenskaper 
som konstruktionsmaterial och var 
därför flitigt använt i olika byggnationer 
på främst 1960 och 70talet. Detta var 
innan forskning kunde påvisa att de små 
torra lättflyktiga asbestpartiklarna var 
hälsovådliga vid inandning. Idag tillåts 
inte asbest som byggmaterial.
 – Omhändertagande av gammal  asbest är 
ett viktigt miljö- och hälso arbete som bland 
annat vi utför, säger Jonas Jacobsson 
Driftchef vid Älands återvinning
sanläggning. Med rätt rutiner och 
skyddsutrustning tar vi emot och plac
erar asbest ute i deponin för att sedan 
täcka över för slutgiltig förvaring. 

EN ENKEL AFFÄR NÄR VÄL 
TILLSTÅNDEN ÄR PÅ PLATS
Hanteringen i sig är enkel för HEMAB 
och kräver endast varsam hantering och 
rätt skyddsutrustning.
 – Traktorerna är utrustade med särskilda 
asbestfilter i händelse av  exponering, säger 
Jonas. Väl på plats i deponin så täcks ma-
terialet över för att så småningom sluttäckas. 
Om inte vi och de andra anläggningar likt vår 
återvinningsanläggning tog emot asbest under 
kontrollerade former skulle det förekomma 
ökad spridning av materialet och därmed 
ökad risk för ohälsa genom felaktig hantering, 
konstaterar han.

ASBESTHANTERING I ÄLAND
Med rätt kunskap om hantering och omhändertagande utgör asbest 
ingen fara för varken människor, djur eller natur. Istället bidrar den med 
en betydande intäkt i en redan etablerad affär vid HEMAB, nämligen  
deponering. En verksamhet som är rigoröst kontrollerad och som 
kräver särskilda tillstånd av myndigheter.

ASBEST FRÅN GREKLAND OCH ITALIEN
Så varför tar HEMAB hand om asbest 
från andra delar av Sverige och Europa? 
Svaret är att det inte finns så många som 
kan hantera och deponera asbest på ett 
bra och korrekt sätt.
 – Det finns inte så många aktörer som 
har rätt och gällande tillstånd för deponer-
ing. Faktum är att tillståndsprocessen för att 
etablera en deponering i exempelvis Grekland 
kan ta flera tiotals år. Så länge kan inte en 
aktör i behov av omhändertagande vänta 
och därför bistår vi med vår kunskap och vår 
deponi, avslutar Jonas.  

FAKTA HEMABS
HANTERING AV ASBEST

Asbesten vi tar emot från Grekland 
och Italien är både inplastad och 
skyddad av dubbla lager av så 
kallade Big Bag säckar, som är 
godkända för just asbest. Risken 
att emballeringen ska gå sönder vid 
hantering är minimal.
 Av arbetsmiljöskäl använder vi 
oss för säkerhets skull ändå av 
dammfrånstötande kläder samt 
masker med asbestfilter.
Maskinerna som används har 
övertryck i hytterna och är även 
 utrustade med asbestfilter.
 Den asbest som tas emot 
om fattar avtalade leveranser om 
cirka 7 000 ton varav 2 000 ton är 
från Grekland och 5 000 ton från 
Italien. 

FAKTA ASBEST

Asbest är en samlande be
teckning på olika fiber artade 
kristalliserade silikater. Det 
är ett lång fibrigt, oorganiskt 
mineralfiber som bara är 
farligt om det fragmen teras. 
Då blir fibrerna luftburna 
och skapar asbestdamm.
 Asbest användes som 
byggmaterial i stor skala 
mellan åren 1922–1993 och 
som allra mest under åren 
1960–1979. Det var först i slutet 
av 1970talet som man på allvar 
förstod att inandning av dammet 
från asbest är farligt för hälsan.
 Nuförtiden exponeras man för 
asbest främst i samband med 
rivnings och renoveringsarbeten
i hus, lägenheter och andra 
byggnader.

Jonas Jacobsson Driftchef vid
Älands återvinningsanläggning.

* Källa: Naturvårdsverket 

Thomas Gerzén är ansvarig
för farligt avfall.

ALLMÄNT OM FARLIGT AVFALL

Farligt avfall kräver särskild hantering 
eftersom det kan vara till exempel 
brandfarligt, frätande eller giftigt för 
människor och miljö. Alla företag och 
andra verksamheter där farligt avfall 
uppstår eller som transporterar, 
tar emot, behandlar eller handlar 
med farligt avfall ska rapportera in 
 uppgifter om  avfallet till Naturvårds
verkets avfalls register. Nästan alla 
verksamheter lämnar ifrån sig någon 
form av farligt avfall som till exempel 
elektronik skrot, gamla lysrör eller 
 kemikalierester. Uppskattningsvis 
behöver över en miljon verksamheter 
rapportera till avfallsregistret någon 
gång under ett år.

Farligt avfall är ett brett 
område som omfattar 

•  jord och sten som innehåller 
   farliga ämnen
•  avfall med särskilda krav på 
   grund av smittofara
•  färg, tryckfärg, lim och hartser
•  glas, plast och trä som innehåller
   eller är förorenade med  
   farliga ämnen 
• färg och lackavfall med
   organiska  lösningsmedel eller
   andra farliga ämnen

Skanna QRkoden
med din mobil för att
se hur hanteringen
går till på plats i Äland.
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TRADITIONELLT HAR EN ELMÄTARE bara 
mätt förbrukad el. De nya, moderna 
mätarna kan till exempel mäta spänning, 
ström samt aktiv och reaktiv effekt. 
Den kan registrera överförd energi var 
60 minut och även registrera avbrott. 
Dessa nya funktioner ger stora möjlig
heter att förbättra driften av elnätet 
och innebär även bättre koll och nya 
 möjligheter för våra kunder.
 – Med de nya mätarna har vi som nätägare 
en enklare administration, eftersom vi inte all-
tid måste åka ut till mätarna, utan kan läsa av 
dem på distans, säger Erik Gradin, Mätar
tekniker på Utvecklings avdelningen. 
 Vi är som nätägare skyldiga att samla 
in mätvärden. Om vi inte får in några 
mätvärden felanmäls mätaren och vi 
måste skicka ut en montör för att felsöka. 
Detta problem går att undvika med de nya 
mätarna.
 – De fjärravlästa mätarna  möjliggör för 
oss att ha koll på mätare i fritidshus, även på 
vintern när strömmen är avstängd i fastigheten. 
Strömmen stängs av med en enkel knapp-
tryckning, men vi har fortfarande kontakt med 
mätaren, vilket vi alltså är skyldiga att ha, 
konstaterar Erik.

FÖRBEREDDA FÖR NUTIDA 
OCH FRAMTIDA BEHOV
Vi har i dagsläget 5 800 elmätare kvar att 
byta innan år 2025, då de nya kraven från 
Regeringen* träder i kraft. Men Erik kan 
redan nu se att det finns ett behov av de 
nya mätarna ute hos kunderna.
 – Fördelarna för kunderna är flera. Många 
hör av sig och vill ha den nya mätaren för att 
det finns en så kallad HAN-modul till den. 
Med den kan du lastbalansera, om du till 
exempel vill kunna ladda en elbil hemma utan 
att överbelasta systemet, förklarar Erik. 

Vi ser ett ökat behov av sådana funk
tioner. Som nämnts tidigare kan de nya 
 mätarna både mäta aktiv och reaktiv 
effekt – det vill säga det elektriska flödet 
i båda riktningarna. Detta kallas för 
fyrkvadrant och finns som standard i de 
smarta mätarna. Det medför att de även 
fungerar utmärkt för mikroprodu center 
som vill sätta upp solceller för egen 
produktion av el.
 – Mätaren känner av både föbrukning 
och produktion, så om  kunden vill sätta upp 
solceller så är mätaren redan förberedd för det, 
 berättar Erik.

APP FÖR BÄTTRE KOLL
Som grädde på moset kan den teknik
intresserade även installera en app i 
telefonen där hen kan läsa av såväl 
förbrukning som elpris i realtid, bland 
mycket annat.
 – Appen är inte vår produkt, men den 
går utmärkt att använda tillsammans med 
våra mätare, säger Erik Gradin. Det ger 
kunden en ökad inblick i sin förbrukning och 
möjlighet att påverka den om man så önskar. 
Mätarna är alltså smarta på fler sätt: både för 
oss nätägare, kundens  plånbok och miljön!   

Smarta mätare 
för framtiden
Vårt elnät får fler och fler smarta elmätare ute hos våra kunder. 
De nya mätarna öppnar upp för möjligheter för så väl oss som
nätägare som för våra medvetna kunder.

» Mätaren känner av både 
 föbrukning och produktion, 
så om  kunden vill sätta upp 

solceller så är mätaren redan 
förberedd för det«

Erik Gradin, Mätartekniker.

 För att klara de höga temperaturerna 
som krävs i svenska fjärrvärmenät är 
Absolicons solfångare utrustade med en 
silverspegel som koncentrerar ljuset i en 
smal linje på ett mottagarrör fyllt med 
trycksatt vatten. Solfångarna följer solen 
under dagen och behåller värmen under 
ett skyddande glas. De är designade för 
temperaturer upp till 160 grader och 
tillhandahåller upp till 120 grader som 
matas in direkt i fjärrvärmenätet.
 – Vi är så klart glada och stolta över att 
driftsätta den största installationen med 
 koncentrerande solvärme i Sverige någonsin. 
Vi har lång erfarenhet av att leverera solvärme 

Solvärme i 
fjärrvärmenätet 
Hälften av världens totala energi-
användning går till värme.
I Härnösand värmer fjärrvärme 
upp cirka 95  % av flerfamiljs-
husen och 50  % av villorna och 
solvärme kan användas för
att minska andelen biobränslen 
i fjärrvärmenätet.

ABSOLICONS SOLVÄRMEANLÄGGNING 
i Härnösand kommer mitt på dagen 
en solig sommardag ha potential att 
svara för en fjärdedel av värmebehovet i 
Härnösands fjärrvärmenät.  
 – Att tillföra solvärme i vårt befintliga 
värmenät det är ett steg in i framtiden, och 
för oss som kund känns det bra att kunna 
erbjuda våra kunder en modern framtids-
inriktad produkt, sa AnnSofie Berglund, 
styrelseordförande i HEMAB  
i sitt tal vid invigningen i september 
2021..

STÖRST I SVERIGE 
Solfångarparken uppförs med Absol
icons patenterade teknik för  moderna 
koncentrerande solfångare, som 
tillåter högre systemtemperaturer och 
verkningsgrader för fjärrvärme.

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m²
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73–120 ºC

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i flera faser. Den första etappen, 
som driftsattes i september 2021, består av ca 1000 m² solfångare samt en 
teknikbyggnad för besök och integration mot fjärrvärmenätet. Slutmålet är 1,5 MW 
solfångare, det vill säga cirka 3000 m². Hela parken ska stå färdig 2023.

och vet att tekniken har potential att ersätta 
förbränning i fjärrvärmen under de varma 
sommarmånaderna, förklarade Benjamin 
Ahlgren, solvärmeingenjör på Absolicon 
och projektledare för Högslätten 2023 
Solar Thermal Park, i samband med 
invigningen.
 Förutom den solvärme som kommer 
kunna levereras från Absolicon när deras 
anläggning står klar, får vi även tillskott 
av solvärme från Energiparken och från 
solfångare på Folkhögskolan. Under 
2021 levererades omkring 95 MWh sol
värme in i Härnösands fjärrvärmenät.   
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Absolicons solvärmeanläggning 
i Härnösand.

* Skanna QRkoden 
för att läsa Regeringens 
pressmeddelande.
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TIDERNA FÖRÄNDRAS. Vi har idag 
större kunskap om hur faktorer som 
kemikalier och klimatförändringar kan 
komma att påverka marken och dricks
vattnet. Vi behöver därför framtidssäkra 
dricksvattnet utifrån den kunskap vi 
har idag kring både nutida och framtida 
faktorer.

NATIONELLT ARBETE
Om vattnet skulle sluta rinna i 
kranen skulle det bli märkbart ganska 
omgående. Inget vatten till duschen, 
morgonkaffet eller matlagningen och än 
mindre till att spola i toaletten med.
Vi är helt enkelt beroende av att ha ett 
rent och användbart dricksvatten.
Dricksvatten tas från vattentäkter 
som kan vara känsliga för påverkan 
av olika slag. För att skydda dricks
vattnet pågår ett nationellt arbete med 
att stärka skyddet genom att införa eller 
 f örnya vattenskyddsområden. Så även i 
Härnösand.
 – Alla ser dricksvatten som en allmänt 
mycket viktig funktion och därför behöver alla 
vara med och ta hänsyn och bidra till att vi 

kan få ett så bra vatten som möjligt, säger 
Karolina Enström, Miljö och kvalitets
samordnare på HEMAB.

ÄLDRE VATTENSKYDD 
BEHÖVER MODERNISERAS
Hos oss i Härnösand är det Läns
styrelsen som fattar beslut om vatten
skyddsområden. Idag finns det äldre 
vattenskyddsområden, utifrån lokala 
hälso och miljöskyddsföreskrifter och 
gamla vattenlagen, men vi vill skapa 
ett modernare vattenskydd utifrån 
miljöbalken. Därför har vi för tillfället 
en ansökan hos Länsstyrelsen gällande 
modernisering av ett befintligt vatten
skyddsområde och fler processer är på 
gång i framtiden.
 – Vi har med hjälp av konsult inven-
terat risker för våra vattentäkter och  deras 
tillrinningsområden. Utifrån det har vi skapat 
föreskrifter som  reglerar vad man inte får göra 
eller måste söka tillstånd för att göra på sin 
mark om man bor eller verkar inom vatten-
skyddsområdet, förklarar Karolina.

BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR

Vi på HEMAB ser behovet av att 
framtidssäkra rent dricksvatten för hela 
Härnösands kommun och har med det i 
våra egna styrande dokument. Dessutom 
har vi förväntningar på oss utifrån att 
göra det. Vattenmyndigheterna har med 
det i sina åtgärdsprogram, Länsstyrelsen 
har med det i den Regionala vatten
försörjningsplanen och kommunen har 
med det i sina planer. Vi ska verka för ett 
långsiktigt skydd av våra vattentäkter.
 – Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel 
och vi ser redan nu tecken på klimatförän-
dringar som kommer att påverka vattnet i 
framtiden. Mer neder börd lakar till  exempel 
ur  markerna och kan föra med sig  orenheter 
till  vattentäkterna, säger Karolina 
 Enström.

NY LEDNING SÄKRAR UPP VATTENTILLGÅNG
Ytterligare en del i framtidssäkringen 
av dricksvattnet är att säkra tillgång 
till  användbart råvatten. Något som 
diskuterats i många år på HEMAB och 
under 2021 äntligen blev verklighet. 
Härnösands tätorts vatten tas primärt 
från sjösystemet som mynnar ut i 

Framtidssäkring av 
vattenproduktionen
För att även i framtiden ha tillgång till dricksvatten behöver vi ta hand 
om vårt vatten idag. Som huvudman för Härnösands kommuns allmänna 
VA-tjänster är det HEMAB som har ansvaret för att leverera dricksvatten 
som håller god kvalitet. Därför jobbar vi på flera sätt förebyggande för 
att kunna möta dessa utmaningar i framtiden.

 Bond sjön, där vårt uttag av råvatten 
sker. Om vattnet i Bondsjön, trots 
vattenskydd och andra förebyggande 
insatser, av någon anledning skulle bli 
obrukbart kan vi numera leda råvatten 
förbi Bondsjön direkt till vattenverket.
 – Det här ger såklart en bättre  redundans 
i systemet, konstaterar Åke Gavlin, 
biträdande Driftchef på Vattenverket. 
Med den nya ledningen kan vi, om det skulle 
 behövas, strypa vattenflödet från Bondsjön 
in till vattenverket och istället ta vatten från 
Långsjön tills vattnet i Bondsjön är brukbart 
igen. Det ger en större säkerhet i vatten-
tillgång och därmed även större säkerhet och 
trygghet i vattenproduktionen.

KOLFILTER GER YTTERLIGARE 
RENING OCH SÄKERHET
Produktion och distribution av ett 
rent och säkert dricksvatten är det Åke 
jobbar med dagligen. Därmed har han 
även varit djupt involverad i de sex 
kolfilter som i slutet av 2020 och början 
av 2021 driftsattes i vattenverket. Med 
hjälp av totalt 300 ton aktivt kol bidrar 
de sedan ett år tillbaka till ett ännu 

» Dricksvatten är vårt viktigaste 
livsmedel och vi ser redan nu tecken 

på klimatförändringar som kommer att 
påverka vattnet i framtiden.«

säkrare och godare dricksvatten. I varje 
bassäng finns ett 2,5 meter tjockt lager 
kol där dricksvattnet passerar i ett sista 
reningssteg innan det går ut till våra 
kunder.
 – Vi har en rad reningssteg i vår 
dricksvatten produktion och sedan  årsskiftet 
2021 har vi alltså även kol filtren. 
 Huvudsyftet med dem är i första hand ökad 
dricksvatten- säkerhet. Höjd medelt emperatur, 
extremare  skiftningar i vädret och risken för 
 vattenburna  s mittor är risker som medför 
 utmaningar som alla dricksvattenproducenter 
står inför i framtiden. Med kolfilter som ett 
ytterligare reningssteg minimeras riskerna och 
bieffekten blir dessutom ett godare vatten, 
avslutar  Åke.   

Åke Gavlin, biträdande Driftchef. 

Karolina Enström, Miljö- och kvalitetssamordnare.

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ANDRA ATT 
BLI MER HÅLLBARA
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ATT HA EN EGEN EKONOMIFUNKTION 
kan bli kostsamt för en mindre verksam
het, vilket Technichus insåg då tjänsten 
var svår att fylla som en heltid. Istället 
har andra delar av kommunkoncernen 
klivit in och genom ett nära samarbete 
skapat bättre förutsättningar och mer 
effektiv ekonomihantering.
 – Det började med att Härnösands kom-
mun tog över ekonomihanteringen, men sedan 
2018 är det vi på HEMAB som sköter den, 
berättar Lisa Svanemar, som är Ekonom 
på HEMAB och sedan 2021 är den som 
sköter samarbetet med Technichus.

BÄTTRE FÖR EKONOMIN OCH 
BÄTTRE FÖR PERSONALEN
Lisa konstaterar att samarbetet funkar 
bra och att hon bara har upplevt positivt 
gensvar från Technichus gällande de 
förändringar som föreslagits.
 – Vi har genomfört ett antal insatser för att 
effektivisera och förbättra. Bland annat har 
vi tagit bort kontant hanteringen, vilket både 
sparar tid och skapar en säkrare arbetsmiljö 
för personalen. Vi har även förändrat en 

rad rutiner som har effektiviserat ekonomi-
hanteringen, konstaterar Lisa.
 Självklart har det funnits utmaningar 
på vägen. Särskilt eftersom Technichus 
och HEMABs verksamheter skiljer 
sig åt väsentligt, men efter ett antal 
genomgångar av bland annat årsplaner 
och verksamhetsplaner så tycker Lisa att 
det går allt lättare. Och det senaste årets 
förändringar har underlättat väsentligt. 
Vinsterna har varit så väl ekonomiska 
som praktiska.

 – Det största vinsten vi gjort under 
året är att jag numera kan fjärransluta till 
 Technichus ekonomisystem. Förut var allt 
tvunget att göras på plats, vilket kunde 
innebära att jag behövde finnas där varje 
dag. Med fjärranslutning sparar vi tid och det 
underlättar om de har frågor eftersom jag alltid 
har tillgång till allt material platsoberoende, 
konstaterar hon.

Tydliga effektiviseringar och vinster 
i HEMABs samarbete med Technichus
Sedan 2018 har HEMAB och Technichus haft ett samarbete där HEMAB
har administrerat Technichus ekonomi. Under det senaste året har flera
förbättringar och effektiviseringar gjorts som tagit samarbetet till en ny nivå.

E N H Å L L B A R E KO N O M I S K U T V E C K L I N G

SAMARBETEN INOM
KOMMUNKONCERNEN
Lisas arbete med Technichus ekonomi 
är ett strålande exempel på de fördelar 
vi kan dra av varandra inom kommun
koncernen. Något som även Marcus 
Claesson, VD Technichus håller med 
om.
 – Det samarbete som har  utvecklats mellan 
HEMAB och Technichus  under de senaste 
åren är ett otroligt bra exempel hur vi kan 
resurseffektivisera genom att dra nytta av 
varandras olika kompetenser. Det ser vi både 
i exemplet med ekonomihanteringen och även 
den samverkan vi har kring skolprogrammet, 
säger han.   

Lisa Svanemar, Ekonom.

EN HÅLLBAR 
EKONOMISK 
UTVECKLING

» Vi har genomfört ett antal 
insatser för att effektivisera 

och förbättra « 
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– DET HÄR ÄR ETT HISTORISKT bra 
resultat för HEMAB, säger Jonas Nyberg, 
 Ekonomichef. 
 Högre elpriser än budgeterat och en 
gynnsam väderlek, det vill säga till
räckligt låga temperaturer när fjärr
värmeproduktionen levererar som mest, 
är bidragande orsaker men det ger inte 
hela förklaringen.
 – Det är klart att höga elpriser har på-
verkat resultatet, men snittpriset för 2021 var 
faktiskt lägre än 2018. Och trots det har vi 
mer än dubbelt så högt resultat. Jag vill mena 
att stora delar av den positiva resultatutveck-
lingen beror på att vi jobbar smartare och 
effektivare vilket har varit en målbild under 
flera år, säger Jonas Nyberg. 
 Vi kan nu helt enkelt börja skörda 
frukterna av ett målmedvetet internt 
arbete där vi identifierat dåliga kost
nader och fått en ökad medvetenhet 
och ansvar över resultatet längre ut i 
verksamheten.

LOKALPRODUCERAT BRÄNSLE 
OCH INTERNT ARBETE
Jonas Nyberg lyfter särskilt fram det 
arbete som gjorts inom Återvinningen 
där man fokuserat på organisation och 
struktur. 

 – Här har medarbetarna gjort en stark 
insats där man lyckats vända en mångårig 
trend med underskott, säger Jonas. Man 
gör saker på ett annat sätt, optimerar där det 
går att optimera och inte minst har man fått 
ett affärsmanna mässigt tänk i verksamheten, 
vilket tydligt avspeglar sig i resultatet.
En annan bidragande orsak till resultat
utvecklingen är att bolaget gjort sig 
minde känslig för sådant som händer 
runt om oss som inte går att påverka.
 – Vi lever i en skakig omvärld där våra 
förutsättningar snabbt kan ändras, säger 

Jonas. Bränslepriser, elpriser och  räntenivåer 
är faktorer vi inte styr över men vi har skaffat 
oss marginal och beredskap att kunna hantera 
svängningar bättre än tidigare. Vi förfogar 
exempelvis över prissättningen själva på vårt 
egenproducerade drivmedel, som vi också 
tankar delar av vår fordonsflotta med och det 
ger oss självklart en trygghet och en bättre 
planeringshorisont.   

FRAMTIDEN SER LJUS UT
 Om man tittar framåt så står bolaget 
inför utmaningar men Jonas Nyberg ser 
positivt på framtiden. 
 – Vi har i delar av verksamheten stora 
investeringsbehov, bland annat vad gäller 
 ledningsnät, säger han. Det i kombination 
med ett ökat krav på avkastning från våra 
ägare tillsammans med att vi vill hålla taxor 
och avgifter nere gör att vi måste  fortsätta 
 jobba med våra löpande kostnader och 
samtidigt öka våra intäkter. Jag tror att vår 
 förändrade organisation kommer bidra med 
förutsättningar för detta vilket vi redan nu 
kan se. Det känns verkligen jätteroligt!   

Ett historiskt 
bra resultat
Det ekonomiska resultatet för 
HEMAB 2021 kan i det närmaste 
beskrivas som rekordartat. 
Rörelseresultatet landade på 
52,4 miljoner kronor vilket efter 
nedskrivningar stannar vid 38,5 
miljoner kronor. Detta kan 
jämföras med budget som var 
22,4 miljoner kronor. Jonas Nyberg, Ekonomichef.
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» Vi har skaffat oss marginal 
och beredskap att kunna 

hantera svängningar bättre 
än tidigare «

EN HÅLLBAR 
EKONOMISK 
UTVECKLING HÅLLBARA HEMAB I SIFFROR
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B L I C K E N F R A M ÅT

ÅR 2030 HAR VI TAGIT OSS 
AN ENERGIOMSTÄLLNINGEN…
Vi bedriver en mängd utredningsarbeten 
med fokus på den omställning vi ser att 
branschen står inför. Ett viktigt fokus 
framåt blir att vi behöver titta på hur vi 
kan lagra energi för att skapa balans i 
energisystemet. Kravet på elektrifiering 
och effekt ökar ständigt och finns redan 
idag närvarande i våra verksamheter.

ÅR 2030 ÄR VI ÄN MER DIGITALISERADE…
Ett arbete med en central dataplattform 
inom bolaget har tagit sin början vilket 
kommer hjälpa oss effektivisera och ge 
oss databaserade beslutsunderlag. Vi 
har sjösatt spännande samarbeten där vi 
tittar på hur sensorer kan bidra till både 
kund och samhällsnytta. 

ÅR 2030 SKA VI HA GÅTT FRÅN ATT VARA 
MINIMERANDE TILL PLANETPOSITIVA…
Återbruk är hett och upcycling, alltså 
att man använder gamla prylar och 
material på ett nytt sätt, ligger helt klart 
i tiden. Vi är en aktiv del av kommunens 
satsning på återbruk genom Re:store 
gallerian där gamla saker får nytt liv 
vilket minimerar resursanvändandet 
ytterligare. Vi tittar också på spännande 
tekniska lösningar kring biokol och car
bon capture storage (CCS), det vill säga 
avskiljning och lagring av koldioxid. Vi 
bedriver ett tätt samarbete med den ak
ademiska världen för att kunna få så stor 
utväxling i våra projekt som möjligt.

ÅR 2030 ÄR VI REGIONENS MODERNASTE 
ARBETSPLATS…
Flera medarbetare arbetar delvis eller i 
vissa fall helt på distans vilket möjlig
gjorts utifrån de erfarenheter vi drog 
under pandemin. Flexibla arbetsplatser 
har inrättats i våra arbetslokaler vilket 
innebär att vi inte längre behöver arbeta 
lika platsberoende som tidigare. Ett 
flertal nya medarbetare har börjat sin 
anställning hos oss där vi tillvaratar 
spännande kompetenser som berikar 
verksamheten.   

Blicken
framåt
I förra årets Hållbara HEMAB 
gjorde vi en framåtblick där vi 
målade upp en framtidsbild och 
vision över hur delar av vår 
verksamhet skulle kunna se ut 
2030. Ett år senare kan vi konsta-
tera att mycket har hänt redan 
nu i de områden vi pekade ut. 
En del förslag är fortfarande på 
 utredningsstadiet medan andra 
har införlivats i verksamheten. Lena af Geijerstam 

Unger, VD.

Förvaltningsberättelse

Å R S R E D OV I S N I N G 2021

VIKTIGA HÄNDELSER

Den 1 oktober 2021 gick HEMAB över 
till en ny organisation som är mer process
styrd, jämfört mot tidigare affärsområden. 
Förändringen är främst organisatorisk och 
för tydlighetens skull kommer förvalt
ningsberättelsen därför även denna gång 
vara uppdelad i de tidigare affärsområdena, 
då det är dessa verksamheter och affärer 
som även fortsättningsvis bedrivs i den nya 
organisationen.

MILJÖ
Härnösands kommun deltar årligen i SCBs 
medborgarundersökning där invånarna 
får tycka till om sin kommun och dess 
verk samheter. Resultatet för 2021 visade 
att invånarna i Härnösand är nöjda eller 
mycket nöjda med områdena Renhållning 
och sophämtning, Miljöarbete samt Vatten 
och avlopp. Siffrorna har dessutom ökat 
från föregående år. På HEMAB känner vi 
oss  alltid lite extra stolta över att vi har varit 
och är en del av kommunens medvetna 
miljöarbete. 
 Under året har en person ansvarig för 
hanteringen av farligt avfall anställts för att 
möta upp skärpta krav på spårbarhet och 
rapportering av farligt avfall.
 Vi har påbörjat en statusrapport för 
 deponin i Äland, som ska beskriva nuläget 
för mark och grundvatten i förorenings
perspektiv. Statusrapporten hänger ihop 
med att vi ansöker om ändringstillstånd för 
utbyggnad av biogasanläggningen.
 Flera av våra anläggningar har även haft 
tillsynsbesök eller periodisk besiktning av 
tillsynsmyndighet eller utomstående konsult. 
Dessa tillsynsbesök och besiktningar är 
återkommande kontroller av verksamheten 
som ska genomföras enligt lag. Det ger oss 
 möjlighet att få externa ögon på vår verk
samhet och få förslag på vilka förbättrings
områden som finns, vilket är mycket positivt 
för oss.
 Begrepp som återbruk, hållbar produktion 
och cirkulära kretslopp har länge varit en 
motor i det arbete HEMAB bedriver. Vi 
har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete 
med just de här frågorna och vår verksamhet 
kommer på flera olika sätt bidra till målet 
om ett fossilfritt välfärdssamhälle som 
 tidigare beslutats av regeringen.
 Verksamheten inom Fjärrvärme, Åter
vinning och Vatten, som alla återfinns i 
moder bolaget, bedriver tillstånds och 
anmäl ningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. Verksamheternas huvudsyften 
är att minska miljöpåverkan i samhället; 
Fjärrvärme genom att ta tillvara resurser 
som annars går till spillo, Återvinning 
genom att bidra till minskade mängder avfall  
genom före byggande åtgärder, återbruk, 
återvinning samt energiåtervinning och 
Vatten genom att rena spillvatten som annars 

skulle  förorena vattendrag och hav i större 
utsträckning. 
 Fjärrvärmens negativa miljöpåverkan 
sker främst genom utsläpp till luft av stoft, 
svavel och kväveoxider. Produktionen 
baseras i  huvudsak på förnyelsebara bränslen. 
Tillförseln av bränslen som trädbränslen och 
torv med mera, sker med lastbilstransport
er. Rikt– och gränsvärden som gäller för 
 verksamheterna har hållits.
 Vi har beslutat att frivilligt satsa 200 000 
kronor i  kompensatoriska åtgärder för de 
beklagliga utsläpp som skedde i oktober 
2021. Vi för i en dialog med Länsstyrelsen 
om på vilket sätt dessa medel skulle kunna 
användas mest effektivt. Vi gör det här för 
att ytterligare ta vårt ansvar i de incidenter 
som inträffat, eftersom vi värnar vår marina 
miljö.

FJÄRRVÄRME
2021 driftsatte vi en ny, biooljeeldad 
reservpanna på Jaktstigen. Pannan har 
en kapacitet på 10 MW vilket motsvarar 
ungefär en sjättedel av det totala behovet i 
f järrvärmenätet. Det medför att vi har ökat 
tryggheten för fjärrvärmeleveranser ytterlig
are genom denna investering. 
 Omkring 95 MWh solvärme beräknas ha 
levererats in i f järrvärmenätet från Folkhög
skolan och Energiparken. Absolicons solpark 
har ännu inte börjat leverera.
 Vi kunde inte genomföra någon kundträff 
2021 på grund av pandemin. Träffarna har 
alltid mottagits positivt av kunderna, så vi 
siktar på att fortsätta med dem i någon form 
framöver. 
 Trots kylan både i början och i slutet av 
året har vi kunnat hålla andelen fossilt bränsle 
nere med hjälp av god driftoptimering. 
 Under sommaren hade vi risplanen 
 bemannad med personal från Resurs
gruppen. Under perioden juniaugusti var 
planen bemannad ungefär varannan dag. 
Syftet var att hjälpa våra kunder med vad 
som kan lämnas på risplanen och inte. Vi 
upplever att effekten var positiv av detta och 
att det resulterade i ett material med mindre 
föroreningar.
 HEMAB har beviljats fortsatt medlem
skap i Prisdialogen för 2022. Årets möten 
hölls digitalt för att bidra till minskad risk 
för smittspridning. Vi har inte gjort några 
prishöjningar av fjärrvärmen inför 2022.
 I oktober drabbades vi av en läcka som 
orsakade ett utsläpp av 35 m3 dieselolja i 
Murbergsviken. Tack vare god assistans från 
Räddningstjänst, Kustbevakning, Resurs
gruppen och inte minst vår egen personal 
gick saneringen bra och oljan fick så vitt vi 
vet efter utförda provtagningar tack och lov 
liten inverkan på miljön. 

VATTEN
Att ha ett fungerande vattenskydd för vårt 
dricksvatten är helt grundläggande, särskilt i 
tider då klimatförändringar riskerar att skapa 

andra förutsättningar än tidigare. Framtids
säkringen av vårt dricksvatten tog 2021 ännu 
ett steg då vi lämnade in en ansökan om 
Vattenskyddsområde Bondsjön till Läns
styrelsen. Vi har under hösten genomfört en 
riskinventering för Häggdångers vattentäkt 
med bidrag från Länsstyrelsen. Vi har även 
påbörjat arbetet med Vattenskyddsområde 
för Viksjö vattentäkt. 
 Under vårvintern driftsattes återstående 
kolfilter på vattenverket och därmed 
har vi genom ett ytterligare reningssteg 
minimerat de risker som kommer med 
 klimatförändringar i form av höjda me
deltemperaturer och mer extrema väder
skiftningar.  Bieffekten har dessutom blivit 
ett godare vatten. 
 I oktober upptäcktes en spillvatten
läcka vid Bildhuggaren. Läckaget lagades 
 temporärt då en ny spillvattenledning inom 
kort kommer ersätta denna. Provtagningar 
som gjordes i södra sundet efter utsläppet 
visade inte på någon beständig påverkan 
i den marina miljön med anledning av 
läckaget.
 Skjollstas nya avloppsreningsanlägg
ning slutbesiktades under våren 2021. 
Den nya anläggningen är klimatanpassad 
så till vida att den är placerad tillräckligt 
högt i  förhållande till vattentäkten för 
att inte  riskera påverkan vid eventuell 
över svämning. Den säkrar också upp och 
minskar riskerna för negativ påverkan på 
vattentäkten.
 Två större projekt har genomförts under 
2021: en ny överföringsledning har dragits i 
vattnet från den blivande pumpstationen vid 
simhallen till Kattastrands reningsverk. En 
reservvattenledning har också förlagts från 
Långsjön. Syftet är att vi vid en eventuell 
kontaminering av Bondsjön ska kunna leda 
vattnet direkt från Långsjön till vattenver
ket. Det är alltså ett viktigt steg i att säkra 
tillgången till råvatten.
 
ÅTERVINNING 
I samarbete med Länsstyrelsen informerade 
vi under sommaren villaägare i Härnösands 
kommun om vikten av att hantera invasiva 
arter korrekt.
 Sommaren 2021 tog vi emot en stor 
mängd asbest från Grekland och Italien. 
Denna bidrar med en betydande intäkt 
i en redan etablerad affär vid HEMAB, 
 deponering av farligt avfall. Den asbest 
som tas emot omfattar avtalade  leveranser 
om cirka 7000 ton varav 2000 ton är 
från Grekland och 5000 ton från Italien. 
Efter utvärdering av dessa affärer vad avser 
transporter, emballage och hantering är 
ambitionen att fortsätta mottagandet av as
best då efterfrågan av mottagnings kapacitet 
är stor i Europa. Omhändertagande av 
gammal asbest är även ett viktigt miljö och 
hälsoarbete.
 Enligt Återvinningsindustriernas Åter
vinningsindex är Härnösand bäst i Väster
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norrland på att sortera ut förpackningar av 
glas, papper, metall och tidningar. Under 
2020 ökade vi vår utsortering med 5,5 kilo 
per person till totalt 78,1 kilo utsorterade 
förpackningar per person och år. 2020 var 
Härnösand landets fjärde bästa miljö kommun 
i kategorin Mindre städer och landsbygds
kommuner samt bästa miljökommun bland 
landets fyra nordligaste län. Totalt landade 
Härnösand på plats 21 av 290 bland landets 
alla kommuner. En placering som är väldigt 
bra, men vi strävar hela tiden efter att bli bät
tre och att landa längre upp i avfallstrappan, 
det vill säga att vi i första hand minimerar 
avfallet och återbrukar mer.
 HEMAB är en del av den  nationella 
satsningen för att få till ett enhetligt 
skylt system med likadana symboler och 
benämningar på återvinningscentralerna. 
De nya  skyltarna ska göra det enkelt för alla 
att  sortera rätt. Målet är ökad återvinning 
och ökade möjligheter att nå en cirkulär 
ekonomi. 
 Vi har vidtagit åtgärder för att öka 
andelen betalande företagskunder på våra 
återvinnings centraler. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2022.
 Totalt 34 ton textilier samlades under 
2021 in på Härnösands kretsloppspark. Det 
är uppenbart att många har saknat att kunna 
lämna in gamla textilier. Än en gång visar 
härnösandsborna sin vilja att göra rätt!
 I slutet av 2021 började vi samla in saker till 
Fritidsbanken på Härnösands krets loppspark. 
 För att förenkla för våra chaufförer och 
skapa en bättre arbetsmiljö har vi i samar
bete med Nylunds lås satsat på ett digitalt 
nyckelsystem till återvinningsutrymmen och 
soprum. På så sätt har vi kunnat reducera 
antalet nycklar, vilket förenklar betydligt 
för både hyresvärdar och chaufförer. Två 
tredjedelar är utbytta så här långt. 
 Av arbetsmiljöskäl har vi även börjat byta 
ut alla 660 liters kärl för brännbart. Vi har 
hunnit med hälften hittills och resten tar vi 
under 2022. 
 Under hösten 2021 påbörjades bygget av 
den nya balningsanläggningen som ersätter 
den kross och balning som förstördes i 
 branden våren 2020. Anläggningen invigs 
våren 2022.
 Julbytardagen fick komma tillbaka 2021, 
vilket var mycket uppskattat. Ett stort antal 
besökare dök upp och väntade gärna i kön 
utanför en stund för att sedan släppas in i 
lokalen på ett coronasäkert och  kontrollerat 
sätt. Nytt för året var möjligheten att swisha 
en frivillig slant. Totalt fick vi in 1660 
kronor i frivilliga medel som gick direkt till 
Barncancer fonden.
 Under 2021 har vi fortsatt vår väg mot 
en fossiloberoende fordonsflotta, genom att 
byta ut ytterligare två fossila lastbilar till 
gasdrivna.
 
ELNÄT 
I januari slog en storm till mot Väster
norrland. Vi var oerhörd glada och 
nöjda över att när stormen bedarrat kunna 
 konstatera att vårt elnät hade klarat sig bra 
jämfört med grannkommunernas. Av de 

tusentals avbrott som det rapporterades om
i media fanns endast nio i vårt elnät. Genom 
att byta ut gamla friledningar mot isolerade 
jord eller hängkabel så har vi minskat våra 
väderrelaterade avbrott med 90 % sedan 
2012. Vid sådana här oväder ser vi verkligen 
värdet i och effekten av det arbete vi har lagt 
ner. Vi är mindre sårbara vid stormar och 
löper  mindre risk att drabbas av utdragna 
strömavbrott på grund av väderrelaterade 
problem. 
 Vi har i vanlig ordning genomfört under
hållsbesiktning av elnätet i syfte att inspek
tera elnätet efter rötskador och genomföra 
allmänt underhåll. För att trygga leverans
säkerheten har vi även fortsatt med arbetet att 
röja kraftledningsgator från träd och sly som 
bedöms kunna orsaka driftstörningar vid 
stormar eller snöfall. 
 Vårt arbete med att underhålla och 
 modernisera elnätet har genomförts enligt 
plan. Bland annat genom att vi moderni
serat 40kV ställverket i fördelningsstationen 
i Älandsbro med nya brytare, strömtrans
formatorer och bytt porslinisolatorer mot 
moderna kompositisolatorer. Vi har även 
uppgraderat fördelningsstationen i Ultrå 
med nya reläskydd och moderniserat kring
utrustning.

ELFÖRSÄLJNING
Från den första januari 2021 har vi 
 s amarbetat med vår nya partner som är 
Mälarenergi och samarbetet har utvecklats 
och förbättrats under året.
 Elförsäljning är en affär med små 
 marginaler och vi har en lokal marknad 
att jobba med. Den ökande volatiliteten 
på marknaden har inneburit  utmaningar 
under året. Vår beslutade affärsmodell 
med minimal  ekonomisk risk i händelse av 
 avvikelser i  aktuella prissäkringar visar sig 
vara framgångsrik, men vi har också sett att 
vi behöver vara beredda på förändringar. 
Även för 2021 har vi ett positivt resultat, 
dock med små marginaler och relativt 
låga volymer, så vi måste vara noggranna 
med våra affärer och konstant se över våra 
 marginaler. 
 Sjukfrånvaro har under året gjort att 
ansvaret för elförsäljning har omfördelats, 
vilket har gjort att fokus på utveckling inom 
området har varit lite lägre under perioder 
av året.

BIOGAS, VINDKRAFT,
BREDBAND, BIOGAS/FORDONSGAS
Våren 2021 stod den nya mottagnings hallen 
klar i Äland, vilket utgjorde den första 
pusselbiten för den kommande utbyggnaden 
av biogasanläggningen. Vi har under hösten 
2021 förberett och gjutit plattor för en ny 
rötkammare på 3 000 m3 samt tillhörande 
externa tankar. Målet är att den komplett 
utbyggda anläggningen ska vara klar att 
driftsättas 2022. Dock har vi drabbats av 
 förseningar på grund av  coronapandemin 
då det är brist på bland annat stål och 
 komponenter.
 Olika typer av föroreningar såsom plast i 
det insamlade matavfallet ställer till bekym

mer i processen när matavfallet ska bli biogas. 
Därför har ett extra reningssteg i form av en 
förbehandling installerats och tagits i bruk i 
slutet av 2021. Förhoppningen är färre drift
stopp, vilket är en förutsättning för större 
kapacitet och den kommande utbyggnaden.

VINDKRAFT
Ekonomiskt har vi gjort ett resultat 
motsvarande budget, trots att vi har gjort 
nedskrivningar. 
 Intresset för att söka vindkraftpengar var 
i vanlig ordning stort och hela 30 an
sökningar kom in. Åtta av dessa beviljades 
bidrag på sammanlagt 199 000 kronor till 
bland annat bänkar, grillplatser, barnakti
viteter och  handikappanpassad flytbrygga. 
Det är  glädjande att så många brinner för 
att  utveckla vår hembygd och tar chansen 
att söka pengar till spännande projekt som 
 många får glädje av!

BREDBAND
Bredbandsutbyggnaden har fortsatt under 
2021. Knappt 200 permanentfastigheter 
kvarstår utanför tätort där bredband inte 
har erbjudits eller kommer att erbjudas i 
pågående projekt. 

PANDEMIN FORTSATTE ATT PÅVERKA OSS
Vår ordinarie årsstämma tillsammans med 
Härnösandshus och Technichus hölls digitalt 
i maj och gästades i år av Stig Wiklund, 
 mental tränare och personlig coach. 
 Stämman besöktes digitalt av ett 40tal 
personer.
 Efter att ha haft receptionen stängd i 
nästan ett år (november 2020oktober 2021) 
öppnade vi upp igen i den 1 oktober. Efter en 
försiktig återgång till arbetsplatsen i oktober 
fick vi på grund av ökad smittspridning 
återgå till distansarbete i december.
 Vi har fortsatt med de upprättade rikt
linjerna för hembesök hos våra kunder i syfte 
att minska risken för smittspridning och 
skydda både vår personal och våra kunder.

MEDARBETARE
Organisationsförändringen som sjösattes 
under hösten 2021 kommer fortsätta 
att sättas under 2022. Det har varit och 
kommer att bli många rekryteringar till 
den nya organisationen, vilket kommer ge 
goda förutsättningar att möta framtidens 
 utmaningar och behov. Vi har aldrig tidigare 
haft ett så stort söktryck på våra tjänster. 
Kompetenser från både närområdet och från 
utanför regionen söker sig till  HEMAB, 
vilket är positivt för såväl oss som hela 
 regionen. Man söker sig till oss just på grund 
av vårt förändringsarbete och för att få vara 
en del av det, vilket vi tycker är väldigt 
roligt.
 För att möta den oro som uppstod i delar 
av organisationen i samband med organisa
tionsförändringen har vi vidtagit en rad 
åtgärder. För att kompensera för det upplevda 
kompetenstappet har vi anlitat tillfälliga 
kompetenser som ska säkerställa leveranserna 
tills vårt rekryteringsarbete har kompletterat 
organisationen. Vi har även samverkat med 

de fackliga organisationerna och skydds
kommittén i flera forum för att i ett tidigt 
skede fånga upp oro och frågeställningar 
som uppstått. Vi kommer även under 2022 
genomföra en extern utredning via ett 
oberoende konsultföretag.
 Vad gäller chefs och medarbetarpro
grammet så genomfördes de sista träffarna 
med externa konsulter under våren 2021. 
Metoder och reflektioner från programmet 
tas nu till vara för att fortsätta det interna 
arbetet med Ett HEMAB. Vi kommer att 
fortsätter använda oss av Agerusmetoden 
för att skapa en hållbar prestationskultur 
bland våra medarbetare. Det innebär att 
både förutsättningar för en god prestation 
samt de mänskliga basbehoven behöver vara 
uppfyllda för maximal utväxling i organisa
tionen, vad gäller personalens välbefinnande 
men också resultat. Under tidigare arbete 
i chefs och medarbetarprogram identifi
erades förvaltnings och förändringsuppdrag 
i arbetsgrupperna, vilka kommer fortsätta 
arbetas med.
 Under 2021 har vi fortsatt med distans
arbete för de medarbetare som har kunnat 
jobba hemifrån och med smittskydds

åtgärder för organisationen som befinner sig 
på arbets platsen eller ute i fält. Vi har även 
fortsatt med de upprättade riktlinjerna för 
hembesök hos våra kunder i syfte att minska 
risken för smittspridning och skydda både vår 
personal och våra kunder.
 Livet efter pandemin – den nya  normala. 
Vi har dragit upp riktlinjer för plats
oberoende arbete för att på så sätt möta 
efterfrågan på arbetsmarknaden, kunna lösa 
livspusselfrågor och gynna effektiviteten i 
verksamheten.

FRAMTIDEN
Den affärsplan som upprättades för att möta 
förväntningar i ägardirektiv och  förändringar 
i omvärlden har implementerats. Vi fortsätter 
arbetet med att skapa ”Ett HEMAB” och 
på så sätt kunna ta vara på synergier och 
 effektiviseringar i organisationen. 
 Budget för 2023 kommer att sättas enligt 
förändrade strukturer efter organisations
förändringen. 
 Vi har dragit upp riktlinjer för plats
oberoende arbete för att på så sätt möta 
efterfrågan på arbetsmarknaden, kunna lösa 
livspusselfrågor och gynna effektiviteten i 
verksamheten.

 HEMAB kommer få ett tydligare fokus på 
digital utveckling och informationssäkerhet. 
En chef för digital utveckling har tillsatts, 
inom arbetsgruppen för Utveckling, som 
kommer att leda arbetet mot ett mer digital
iserat HEMAB.
 Den nya balningsanläggningen som 
 uppförts efter branden 2020 kommer att 
 invigas i början av 2022.
 Vårt mål är att den utbyggda biogasanlägg
ningen ska kunna färdigställas och driftsättas 
under 2022.
 Under 2022 kommer en stor revision 
göras på turbinen i Kraftvärmeverket, vilket 
innebär att vi plockar ner den i småbitar och 
går igenom den helt. Detta görs med cirka 
10 års mellanrum och lämpligtvis under 
sommaren då värmebehovet är mindre än på 
vintern.
 Ett inriktningsbeslut är fattat att vi ska fasa 
ut användningen av torv i vår fjärrvärme
produktion. Detta kommer vi jobba vidare 
med.
 Vi kommer under 2022 att analysera 
 elförsäljningsaffären och våra strukturer, för 
att kunna optimera för framtiden.    

RESULTATRÄKNING
                     KONCERNEN

 Not  2021       2020
Nettoomsättning 4 436 696 350 378
Aktiverat arbete för egen räkning  1 693 717
Övriga rörelseintäkter  54 789 51 137

  493 178 402 232

RÖRELSENS KOS TNADER:  
Råvaror och förnödenheter  – 124 846 – 70 680
Övriga externa kostnader 5 – 145 774 – 145 425
Personalkostnader 6 – 89 615 – 91 452
Av och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9, 10 – 87 202 – 71 402

Summa rörelsens kostnader  – 447 437 – 378 959

Rörelseresultat  45 741 23 273

RESULTAT FR ÅN FINANSIELL A POS TER:   
Resultat från andelar intresseföretag och     
gemensamt styrda företag      – 2 585 473
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  116 147
Räntekostnader och liknande resultatposter  – 7 312 – 7 713

Summa resultat från finansiella poster  – 9 781 – 7 093

Resultat efter finansiella poster  35 960 16 180

Skatt på årets resultat  963 – 
Uppskjuten skatt 11 – 8 511 – 3 449 
Övriga skatter  –  3 160

Årets resultat  28 412 15 891
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Å R S R E D OV I S N I N G 2021

BALANSRÄKNING
                                      KONCERNEN 

 Not 2021            2020 
T ILLGÅNGAR   
ANL ÄGGNINGS T ILLGÅNGAR   

MATERIELL A ANL ÄGGNINGS T ILLGÅNGAR   
Byggnader och mark 8 104 384 113 309
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7, 9 961 089 873 983
Inventarier, verktyg och installationer 10 119 259 104 180
Pågående nyanläggningar och förskott    
avseende materiella anläggningstillgångar 12 69 169 96 626

Summa materiella anläggningstillgångar  1 253 901 1 188 098
   
F INANSIELL A ANL ÄGGNINGS T ILLGÅNGAR   

Andelar i intresseföretag och gemensamt  
styrda företag  588 3 173 
Fordringar hos intresseföretag och  
gemensamt styrda företag 13 –  –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 2 253 2 253 
Uppskjutna skattefordringar  6 204 5 668 

Summa finansiella anläggningstillgångar    9 045 11 094

Summa anläggningstillgångar  1 262 946 1 199 192
   
OMSÄT TNINGS T ILLGÅNGAR
VARUL AGER 15  
Råvaror och förnödenheter  7 097 8 021

Summa varulager  7 097 8 021
   
KORTFRIS T IGA FORDRINGAR   
Kundfordringar  20 042 12 252 
Aktuella skattefordringar  355 559
Övriga fordringar  937 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 50 638 40 810

Summa kortfristiga fordringar        71 972 54 289

K ASSA OCH BANK  25 501 44 463

Summa omsättningstillgångar  104 570 106 774

Summa tillgångar  1 367 516 1 305 966
   
EGE T K APITAL OCH SKULDER   

EGE T K APITAL  17   
Aktiekapital  40 100 40 100 
Reserver  10 000 10 000 
Annat eget kapital inkl årets resultat  299 118 270 709 

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  349 218 320 809 
Innehav utan bestämmande inflytande  231 228 

Summa eget kapital  349 449 321 038

AVSÄT TNINGAR   

Avsättningar uppskjuten skatt  100 850 92 339 
Uppskjuten skatteskuld  381 808
Övriga avsättningar 18 35 403 32 214

Summa avsättningar  136 634 125 361

KASSAFLÖDESANALYS
             KONCERNEN

       2021  2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHE TEN  
Resultat efter finansiella poster 35 960 16 181
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 92 975 74 791
Betald skatt 871 33

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 129 806 91 005

FÖR ÄNDRING I RÖRELSEK APITAL  
Förändring av varulager och pågående arbeten 924 3 717
Förändring av kundfordringar – 7 790 11 959
Förändring av kortfristiga fordringar – 9 891 – 3 145
Förändring av leverantörsskulder 14 586 – 6 766
Förändring av kortfristiga skulder 8 274 – 6 484

Kassaflöde från den löpande verksamheten 135 909 90 286

INVES TERINGSVERKSAMHE TEN 
Investeringar materiella anläggningstillgångar – 153 292 – 110 017
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 288 90 

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 153 004 – 109 927

FINANSIERINGSVERKSAMHE TEN 
Upptagna lån 20 000 36 000
Amortering av lån – 20 904 – 18 192 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 904 17 808

Årets kassaflöde – 17 999 – 1 833

Likvida medel vid årets början 44 463 46 293

Likvida medel vid årets slut 26 464 44 459

            KONCERNEN

 Not         2021  2020

L ÅNGFRIS T IGA SKULDER 19  
Skulder till kreditinstitut  519 250 511 150
Övriga skulder  28 200 34 024

Summa lång fristiga skulder  547 450 545 174

KORTFRIS T IGA SKULDER  
Checkräkningskredit 20 3 535 804
Skulder till kreditinstitut  199 224 202 404
Leverantörsskulder  34 097 19 511 
Aktuella skatteskulder  34 126 
Övriga skulder  26 550 27 885 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 70 543 63 665

Summa kortfristiga skulder  333 983 314 393

Summa eget kapital och skulder  1 367 516 1 305 966
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