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SMARTA DIGITALA LÖSNINGAR 
GER STOR MILJÖNYTTA 
 Digitala lösningar gör att vi kan hushålla
med resurserna ännu bättre och skapa
större nytta för våra kunder.                                           
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BILD PÅ OMSLAG: Tanken med målningen, förutom 
det självklara – att skapa en fin bild som drar 
uppmärksamheten till sig, är att visa en väg framåt. 
En ljus framtid. Och som med allting framåtsyftande 
handlar det allt som oftast om hur man använder sig 
av tidigare erfarenheter. Återvinning. Återbruk.

Målningen handlar om energi, glädje och liv.  
Hållbarhet, i alla aspekter. Valet att placera den 
geografiskt med hjälp av styvmorsviolen och Höga 
Kusten-bron handlar inte bara om att vi befinner oss 
i Härnösand, utan framför allt om att belysa kraften 
i att handla lokalt för att påverka globalt. Det DU 
gör har betydelse. Allting sitter samman.

HÅLLBARHET SOM VI SER DEN
För oss är det självklart att vi föregår med gott 
exempel i hållbarhetsfrågor och strävar efter 
att ha så liten klimatpåverkan som möjligt.             
                LÄS MER »                                                           6

Hans Forsell

Ekologisk hållbarhet 
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Produkten kommer att fastställas av kommunfullmäktige i april och vid HEMABs årsstämma i maj.
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DEN FÖRSTA KONTAKTEN MED ARBETSLIVET 
Under sommaren 2020 genomfördes 
 rekryteringsprocessen för sommarjobbs-
anställningar på ett nytt sätt.
                                                                             LÄS MER » 30

IN N E HÅLL

EN TUFF EKONOMISK SITUATION FÖR MÅNGA 
Blickar vi framåt så känner vi oss trygga i 
fortsatt ekonomisk stabilitet med goda resultat.

                                                                                  LÄS MER »

Social hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 
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FRÅN GLOBALT 
TILL LOKALT 
Vårt hållbarhetsarbete 
grundar sig i de 
nationella miljömålen 
och FNs globala 
miljömål. 
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VD HAR OR D ET

Begreppet hållbarhet med dess ekolo-
giska, ekonomiska och  sociala aspekter 
genomsyrar allt vi gör på HEMAB.
I våra  investeringar, i våra projekt och 
i vår dagliga drift strävar vi efter så 
hållbara lösningar som möjligt och det 
handlar rent krasst om överlevnad. Vi ska 
överleva som bolag men också bidra till 
att det samhälle vi lever och verkar 
i överlever och utvecklas. 

Ett speciellt år
Att säga att 2020 var ett speciellt 
år är ingen överdrift. Pandemin 
lamslog stora delar av världen 
och vi tvingades till att ställa 
om våra verksamheter för att 
förhindra smittspridning både 
bland vår personal men också 
bland våra kunder. Trots allt har 
vi lyckats fortsätta leverera våra 
samhällsviktiga tjänster på ett bra 
sätt och vi har dessutom kommit 
 betydligt längre än vad vi trodde 
på den digitaliseringsresa vi redan 
påbörjat. Digitala möten har blivit 
vardag och det har blivit tydligt 
att vi inte kommer behöva resa i 
 s amma utsträckning som tidigare 
vilket både bidrar till att minska 
vårt klimatavtryck och till ett 
bättre ekonomiskt resultat.
 Vår ekonomi under 2020 har till 
stora delar präglats av utmaningar 
med ett  rekordlågt elpris. Detta 

har haft stor påverkan på vårt resultat då 
våra  intäkter inte blivit lika höga som vi 
hade  budgeterat för. Vi har därför fortsatt 
jobba med effektiviseringar på andra 
områden och sett över arbetsflöden och 
processer,  samtidigt som vi gjort smarta 
val och krattat för nya affärer. 

Kvalitets- och serviceförbättringar
Trots att resultatet inte blev i paritet med 
det vi förväntade oss så har vi fortsatt 
med både kvalitets- och serviceförbät-
tringar vilket också på sikt kommer göra 
oss mer lönsamma. Vi har fortsatt ta det 
ansvar våra ägare vill att vi ska ta för att 

möta de utmaningar med bland 
annat socialt utanförskap och seg-
regation som samhället ställs inför. 
Det är därför vi tar emot prak-
tikanter, samarbetar med Tech-
nichus i ett ambitiöst  skolprogram, 
 sponsrar förenings livet och 
tillgängliggör natur områden för 
rekreation och fritid, för att nämna 
några exempel.
 På följande sidor kommer du 
kunna läsa om allt detta men också 
mycket mer. Jag hoppas att du blir 
inspirerad att själv tänka hållbarhet 
i din egen vardag och göra smarta 
val för klimatet, för det är bara 
tillsammans med våra kunder som 
vi kommer kunna göra den viktiga 
skillnaden som behövs för ett mer 
hållbart Härnösand. 
 Trevlig läsning !
 

LENA HAR ORDET
Det du håller i din hand är vår  Hållbarhetsredovisning för 
2020 där vi berättar för dig om vårt arbete med hållbarhet 
under föregående år. 

» Vår ekonomi under 2020 har till 
   stora delar präglats av utmaningar
   med ett  rekordlågt elpris «
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Kärnvärden
PERSONLIGT ANSVARSTAGANDE I  
LOKAL NÄRVARO I SAMVERKAN

Personligt ansvarstagande innebär för oss mod, 
delaktighet och målinriktning. Våra kärnvärden  
ska leda till kostnads effektivitet, långsiktighet 
och störningsfria leveranser.

Vi skapar innovativ samhällsnytta
för ett attraktivt och hållbart 

Härnösand.

VÅR VISION INNOVATIV
SAMHÄLLS-

NYTTA

LEVERANS-
SÄKERHET

Affärsidé
LÅGA PRISER PRIORITERAS FÖRE AVKASTNING

Vi är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av 
kommunen och våra verksamheter ska omfatta fjärrvärme, 
fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, 
elnät, vindkraft,  biogasproduktion,  fordonsgasstation, 
bredband, laddinfrastruktur och  engagemang i lokalsamhället.
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Energi
Energibegreppet genomsyrar hela vår 
verksamhet i form av värme, el och driv-
medel. Det globala målet Hållbar  energi 
till alla ligger nära oss och är något 
vi jobbar med bland annat genom att 
 möjliggöra tester av nya energilösningar 
i Energiparken. Vi verkar även för en 
ökad andel förnybar energi och förbättrad 
energi effektivitet i våra verksamheter.

Fjärrvärme
Alla hållbarhetsperspektiv beaktas inom 
affärsområdet Fjärrvärme. Ekologiskt 
satsar vi bland annat på 100 % förnybart 
bränsle och söker innovativa lösningar 
i samarbeten som bidrar med solvärme 
till fjärrvärmenätet. Ekonomiskt 
 investerar vi i smarta lösningar som gör 
att vi  snabbare upptäcker läckor och kan 
 genomföra åtgärder. Socialt samarbetar 
vi med Arbetslivsförvaltningens resurs-
grupp och tar även emot praktikanter 
med olika behov. 

Fastighetsrenhållning och Återvinning
Ekologisk hållbarhet får ofta stort fokus 
inom Återvinningen, men den socia-
la hållbarheten vi bidrar med genom 
Härnösands Kretsloppspark är väl så 
viktig. Ett hållbart samhälle behöver 
hållbara individer. Vår syn på ekologisk 
hållbarhet omfattar så väl resurshushåll-
ning i vardagen som innovativa lösningar 
i större och mindre format. Konkreta 
exempel är samarbetet med Bränna-
skolan, som använder återbruksmaterial 
i sin slöjdverksamhet och uppförandet av 
byggbytarboden som syftar till återbruk 
istället för resursslöseri, vilket även ger 
ekonomisk hållbarhet.

Vatten och avlopp
Hållbarhet inom affärsområde Vatten 
handlar om så mycket mer än rätten till 
rent dricksvatten. En hållbar vatten- och 
avloppslösning är en stor del av de glo-
bala målen, bland annat inom områdena 
Hälsa och välbefinnande, Rent vatten 
och sanitet, Hav och marina resurser 
samt Ekosystem och biologisk mångfald. 
Vi tar alltid hänsyn till naturvärden och 
miljö när vi bygger om och bygger ut.

Elnät
Elnäts verksamhet berör såväl social, som 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Genom att byta ut stolpar med miljö-
farlig kreosot mot mer hållbara alternativ 
minskar vår miljöpåverkan. Vi plane-
rar även att ställa om från helikopter-
besiktning av elnätet till att genomföra 
besiktning med drönare, vilket ger både  
miljömässiga och ekonomiska vinster. 
Elnät har även ett långvarigt samarbete 
med Heta utbildningar som genererat 
återväxt i branschen och även ett antal 
anställningar i vår egen verksamhet.

Vindkraft
Under 2020 färdigställdes våra två nya 
vindkraftverk på Spjutåsberget. Till-
sammans med våra tidigare verk och 
vår elproduktion i kraftvärmeverket har 
dessa kapacitet att producera 25 % av 
Härnösands totala elbehov. Förnybar, 
lokalproducerad el som distribueras till 
våra kunder i närområdet. Dessutom 
bidrar vindkraften indirekt, genom 
vindkraftpengar, till utvecklingen av 
ett tillgängligt och hållbart friluftsliv 

HEMAB bedriver verksamhet inom fjärrvärme, fastighetsrenhållning 
och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, elförsäljning, 
biogas produktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur 
och engagemang i  lokalsamhället. En bred verksamhet som har 
påverkan i hela  samhället. Därför ser vi det som självklart att vi föregår 
med gott  exempel i hållbarhetsfrågor och strävar efter att ha så liten 
klimatpåverkan som möjligt.

HÅLLBAR H ET – SOM VI SE R D E N

HÅLLBARHET som vi ser den
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i Härnösands kommun. Under 2020 
har pengar delats ut till att förbättra 
utflyktsmål i hela kommunen. Vi ser det 
som extra värdefullt att under Corona-
sommaren kunnat bidra till möjligheter 
för ute aktiviteter.

Biogas och fordonsgas
Vår biogasproduktion ger fordons-
gas som reducerar CO₂- utsläppen 
med mer än 90 %  jämfört med diesel. 
Förutom det så bidrar den till många 
samhälls nyttor både i produktions- och 
 konsumtionsleden. Till exempel bättre 
luft, minskad övergödning och en 
utvecklad avfalls hantering. Biogasen är 
en tydlig kretslopps produkt och därmed 
ett bra exempel på hur cirkulär ekonomi 
kan fungera och hur vi kan göra mer 
med mindre miljöpåverkan. Biogasen 
bidrar direkt eller indirekt till flera av 
de globala målen, så som Hållbara städer 
och samhällen, Hållbar konsumtion och 
produktion samt Bekämpa klimat    för-
ändringarna, för att nämna några.

Bredband
En hållbar glesbygd där människor 
kan bo och verka förutsätter idag en 
säker uppkoppling. År 2025 ska alla ha 
tillgång till bredband. När målet är nått, 
 kommer HEMAB ha investerat mer än 
200 miljoner i detta. Bidragsmedel och 
hög anslutningsgrad är extra viktiga där 
det kan vara tufft att få ihop projekten. 
 Samförläggning med Elnät är också en 
viktig pusselbit, inte bara ekonomiskt 
utan även ur ett miljöperspektiv. Det 
kan anas en Corona effekt som gör att 
 anslutning av enskilda villor och fler-
familjshus har ökat tydligt under året 
som gått. 

Laddinfrastruktur
HEMAB har upprättat totalt 60 ladd-
punkter för elfordon inom kommunen. 
Dessa bidrar till att invånarna i Härnö-
sands kommun har möjlighet att välja 
mer hållbara transportmedel i sin vardag. 
Användningen av elfordon bidrar till en 
kraftig CO₂-reducering i jämförelse med 
fordon som drivs med fossilt bränsle, 
vilket bidrar till stor miljönytta och till 
att uppfylla bland annat de globala målen 

Hållbar energi för alla, Hållbara städer 
och samhällen och Bekämpa klimat-
förändringarna. 

Elförsäljning 
Hållbarhetsbegreppet är centralt 
inom  affären Elförsäljning. Den el vi 
 säljer är lokalt producerad i våra fem 
vindkraft verk och i vårt biobränsle-
eldade Kraftvärmeverk i Murbergsviken. 
Med  betoning på det lokala  genererar 
vindkraften så väl pengar till det lokala 
föreningslivet som förnybar el till 
härnösandsborna. Vi finns nära våra 
kunder och stöttar den lokala handeln 
genom att våra privatkunder får ett HÄR 
presentkort vid tecknade av nytt elavtal. 
Det är håll barhet för oss. 

Engagemang i lokalsamhället 
Ett av våra engagemang omfattar håll-
bar hetssponsring. Genom denna kan 
föreningar ansöka om sponsring till 
insatser som spar på jordens resurser och 
välkomnar mångfald och gemenskap 
– allt inom hållbarhetens tre områden; 
 miljö, ekonomi och socialt. 

HÅLLBAR H ET – SOM VI SE R D ET
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Från
Globalt ...

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE grundar 

sig i de nationella miljömålen och FNs 
globala miljömål – ”Agenda 2030”. Detta 
är den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra 
saker till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom. 
• Att minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen. 
• Att främja fred och rättvisa. 
• Att lösa klimatkrisen.  

INGEN

FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 

VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 

INNOVATIONER OCH 

INFRASTRUKTUR

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER

OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-

FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI

FÖR ALLA

F R ÅN G LOBALT T ILL LOK ALT
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INGEN KAN GÖRA ALLT, men alla kan 
göra något.  Agenda 2030 innehåller 
17 mål, 169 delmål och 230 indika-
torer. De globala målen bygger på en 
hållbar tillväxt. För att få till en hållbar 
 utveckling krävs ett engagemang 
från alla nivåer i samhället, eftersom 
 utmaningarna i hållbarhetsarbetet till stor 
del är  globala, men lösningarna oftast 
 lokala. Utifrån FNs globala mål har vi på 
 HEMAB valt ut 8 SPECIFIKA MÅL som 
vi identifierat som mest relevanta och 
 viktiga för HEMAB: 

RENT VATTEN och sanitet för alla
HÅLLBAR ENERGI för alla 
ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR och 
hållbar tillväxt 
HÅLLBAR INDUSTRI, innovationer
och infrastruktur 
HÅLLBARA STÄDER och samhällen
HÅLLBAR KONSUMTION och 
 produktion 
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 

EKOSYSTEM och biologisk mångfald

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

De 17 globala målen
för hållbar utveckling.

F R ÅN G LOBALT T ILL LOK ALT

Det finns även ett antal av de globala 
målen som vår verksamhet till viss del 
knyter an till via vissa av de delmål som 
finns under respektive mål:

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
3.9 Minska antalet sjukdoms- och döds-
fall till följd av skadliga  kemikalier och 
föroreningar

GOD UTBILDNING 
4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och 
högre utbildning av god kvalitet

JÄMSTÄLLDHET OCH MINSKAD 

OJÄMLIKHET

5.1 Utrota diskriminering av  kvinnor och 
flickor, 5.5 Säkerställ fullt deltagande för 
kvinnor i  ledarskap och beslutsfattande

HAV OCH MARINA RESURSER

14.1 Minska föroreningarna i haven 
14.2 Skydda och återställ ekosystem, 

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE 

SAMHÄLLEN

16.5 Bekämpa  korruption och mutor 
 

...till Lokalt
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Samhällsnytta är pang för pengarna
• Skapa förutsättningar för andra att bli 

mer hållbara
• HEMABs verksamhet berör lokal-

samhället och bidrar med samhällsnytta

I väsentlighetsanalysen ingår både 
den påverkan HEMABs verksamhet 
har på hållbarhetsaspekterna och de 
förutsättningar som verksamheten skapar 
för andra aktörer, inklusive lokalsam-
hället, att öka sin hållbarhet. 
 HEMAB verkar inom ett brett område 
och därför är även intressenter identi-
fierade mycket brett. Vi hänvisar därmed 
till lokalsamhället och samhällsnytta i 
stort. 
 Analysen visar tydligt att verk-
samheten kan göra störst nytta och 
 skillnad inom hållbarhet, när den 
skapar förutsättningar för andra aktörer, 
och allmänheten, att förbättra sina 
hållbarhets avtryck. Därför är detta vad 
som är mest väsentligt. Ett exempel 
på detta är att  material koncentreras 
i våra  anläggningar, och därmed ger 
punkt utsläpp, istället för att spridas mer 
generellt eller från annan typ av verk-
samhet. Den skapade nyttan i detta, att 
belastning på miljön minskar i sin helhet 
genom koncentration och skapande av 
förutsättningar, ska överväga för att 
 motivera åtgärder i verksamheten. 

Energisystem som ger möjligheter
• Ett balanserat elnät och energisystem 

är prioriterat

• Vi skapar förutsättningar för småskalig  
produktion av förnybar energi

• HEMABs produktion av förnybar 
 energi bidrar till miljönytta

Energi och effekt, i rätt mängd och när 
den behövs, är grundläggande för sam-
hällets och företagens funktion. Ett elnät 
som kan möta framtida utmaningar och 
uttagsmönster, väderpåkänningar och 
samhällets utvecklingsplaner är därför 
prioriterat. 
 Vädersäkring av mellanspänningsnätet 
är en åtgärd som har prioriterats och 
genomförts de senaste åren, med gott 
resultat. Framåt kommer förutsätt-
ningarna att balansera energi för att skapa 
största möjliga nytta för systemet att vara 
prioriterat, för att medge småskalig pro-
duktion av förnybar energi, men också 
för utveckling av företagande och affärer. 
 Verksamhetens produktion av förnybar 
el från vind och biobränslen motsvarar 
25 % av elbehovet i Härnösand. Den 
bidrar därmed på ett väsentligt sätt till 
miljönyttan. 

Trygghet som hållbarhetsfaktor
• Trygga leveranser som tillfredsställer 

basbehov och skapar möjligheter 
• Att bidra till kunskapsbyggande från 

förskola till högskolenivå bidrar till 
social hållbarhet

• Samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
är väsentliga åtgärder kopplade till så 
väl social som ekologisk hållbarhet

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. Vårdtjänster, ett 
flexibelt arbetsliv och förutsättningar för 
företagsamhet är några viktiga områden 
som fibernätet bidrar till. Därför blir hög 
tillgänglighet i leveranser och tjänster av 
högsta prioritet. Vi ser den tryggheten 
som en viktig del i vårt avtryck gällande 
social hållbarhet. 
 Eftersom kunskap kopplat till de 
teknikområden som vi verkar inom 
är grundläggande för förståelsen av 
 försörjningen i samhället, har en 
 väsentlig faktor som vi kan bidra med 
identifierats vara att sprida kunskap till 
elever från förskola till åk 6. Utöver detta 
att samarbeta med gymnasieskolan och 
bidra i utbildningsplanering inom teknik 
på högskolenivå. Även det bidrar till 
social hållbarhet. 
 Möjligheterna att samverka med 
Arbetslivsförvaltningen kopplat till 
 Kretsloppsparken och försörjning av 
bränsle till värmeproduktion är andra 
väsentliga åtgärder. 

VÄSENTLIGHET OCH INTRESSENTER
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Det cirkulära in i finrummet
• Att utveckla cirkulär ekonomi och 

cirkulära flöden är av stor vikt
• Vi uppmuntrar återbruk och vill ge 

förutsättningar för cirkulära flöden

Att utveckla cirkulär ekonomi och 
cirkulära flöden är av stor vikt. Den 
fastighetsnära insamlingen och de 
utvecklade återvinningscentralerna är 
väsentliga förutsättningar som vi bidrar 
med för cirkulation av materialflöden 
och återbruk. 
 Återbruk som inslag i affärsverk-
samheter är en växande företeelse, som 
vi stödjer. Återigen är samarbeten med 
aktörer och allmänheten avgörande för 
att lyckas och samarbetet med lärare för 
att skapa återbruksslöjd är ett viktigt 
exempel som visar på möjligheter. 
 Vi strävar efter att ge förutsättningar 
för att sätta det cirkulära i finrummet 
och kan nog inte exemplifieras bättre 
än med produktionen av biogas som ger 
hög värdigt bränsle och biogödsel från 
 insamlat matavfall. Inte nog med att 
avfall här blir en resurs, fossilt bränsle 
kan också ersättas med ett fullgott 
 koldioxidneutralt alternativ. Det finns 
många fler flöden som vi alla tjänar på att 
göra cirkulära ! 

REKORDMÅNGA KUNDER T YCKTE TILL 
– HEMABS KUNDNÖJDHET BESTÅR

Under året genomfördes mätningar av kundnöjdhet där 2200 
kunder deltog med sina betyg och åsikter kopplade till  HEMABs 
 verksamheter.  Resultatet visade på en fortsatt hög nivå av 
 kundnöjdhet.
 – Resultatet är positivt och bidrar med kunskap om vad vi måste  fokusera 
på, säger Fredrik Olsson, chef Kommunikation och marknad. 
 Fantastiskt att så många kunder tog sig tid att ge oss återkoppling, nästan 
dubbelt så många som  tidigare år.
 Svarsinsamlingen skedde via en e-postenkät med cirka 80 frågor. 
Enkäten genomförs vartannat år och omfattar alla verksamheter. 
Övergripande Nöjd Kund Index (NKI), hamnade ännu en gång på 
en hög nivå, 74. Detta var en stabilisering efter att åren dessförinnan 
 stigit för varje mätning mellan 2012–2018 (74, 75, 76). 
 – Vissa affärsområden ökade sitt  enskilda NKI-värde, medan andra 
backade, säger Olsson. Vi ser  variationer i resultaten för 2020, men med 
den gemensamma nämnaren att det  genomgående handlar om resultat på en 
väldigt hög nivå. 

ET T HÅLLBART HEMAB

I undersökningen ställdes även en serie frågor om ekologisk, 
 ekonomisk och social hållbarhet. Frågor som till exempel berörde 
HEMABs bidrag till en positiv utveckling i Härnösand, om HEMAB 
bidrar till lärande i skolan eller om HEMAB bidrar till ett samhälle 
med mångfald. Även i dessa kategorier så har HEMAB mycket goda 
resultat enligt kunderna.
 – Vi vill tacka alla kunder som bidrog till att svara på under sökningen 
och deltog med sina åsikter, säger Fredrik Olsson. Det är kunden som ska 
stå i fokus och vi är glada att vi uppfyller högt  ställda förväntningar. 
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STRATEGISKA MÅL 2020
Bakgrund
Mål och måluppföljning är ett viktigt 
sätt att tydliggöra våra prioritering-
ar 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 formuleras 
och bryts ned i delmål. Individuella mål 
sätts med koppling till de gemensamma 
målen och aktiviteter som ska genom-
föras. Indikatorer finns för att kunna 
följa upp och tydligt mäta hur vi närmar 
oss målen.
 Våra övergripande målområden 
är grupperade enligt Ekonomi, 
 Produktivitet, Miljö, Medarbetare och 
Samhälle.

Måluppfyllnad 2020
EKONOMI – öka intäkterna 
eller minska kostnaderna 
motsvarande 0,5 % räntehöjning

Verksamheten lyckades inte uppnå det 
ekonomiska målet där en stor bidragande 
faktor var det låga elpriset. Läs mer om 
det ekonomiska resultatet på sidan 31.

PRODUKTIVITET – Process- 
optimera för att frigöra tid

Under året har ett antal aktiviteter 
genomförts som bidragit till mål-
uppfyllelsen. På ekonomi-avdelnin-
gen har vi bland annat arbetat med att 
 automatisera konteringar och attester-
ingar, infört en ny krediteringsrutin 
och förbättrat likviditetsuppföljningen. 
Vi har även arbetat med att bygga bort 
felkällor som tidigare kunnat leda till 
övertidsarbete.

MILJÖ – minska verksam- 
hetens utsläpp och bidra 
positivt till utvecklingen 
samt verka för ett ökat återbruk

Flera av våra verksamheter leder indirekt 
till ett antal förbättringar av exempelvis 
koldioxidutsläpp, bland annat vår försälj-
ning av fordonsgas. Vi har arbetat fram 
en intern fordonspolicy som specificerar 
vilka bränslen HEMAB ska använda där 
just fordonsgasen är prioriterad. Vi har 
aktivt mätt utsläpp av bland annat svavel, 
som ligger inom uppsatta målgränser. 
Mängden hushållsavfall har minskat och 
våra tjänsteresor har under året varit 
ytterst få vilket delvis kan förklaras av 
pandemin.

MEDARBETARE – ökat 
välmående och engagemang

Under 2020 erbjöds personalen coaching 
i samarbete med extern part i syfte att 
förbättra hälsa och välmående. Vi inledde 
också ett chefs- och medarbetarskaps-
program för ökad delaktighet och 
förståelse. Det som gör att målet inte 
 uppfylls i sin helhet beror på att vi 
dessvärre hade två olycksfall med 
 sjukskrivning som följd där målet är noll. 

SAMHÄLLE – mångfald i 
arbetsgrupper och ökat 
kundengagemang

Vi har under året fortsatt arbeta med 
ökad kommunikation och synlighet där 
kommunikationsplaner satts upp för 
varje affärsområde. Material vad gäller 
bland annat återvinning har översatts till 
flera språk för att öka tillgängligheten. 
Trots pandemin har vi haft studenter 
som genomfört sitt examensarbete hos 
oss och erbjudit praktikantplatser och 
sommarjobb. Det lokala föreningslivet 
har stimulerats med vindkraftpengar och 
sponsring vilket varit till stor gagn för 
våra kunder och medborgare.  
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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 
strategiska risker fångar vi upp i det 
dagliga arbetet genom omvärlds- 
bevakning, i SWOT-analyser (analys av 
 styrkor,  svagheter, möjligheter och hot) 
samt  genom att föra dialog med våra 
 intressenter, delta i branschorganisationer, 
nätverk, samarbetsforum, följa nyhets-
flöden och sociala medier. 
 Exempel på sådana risker är 
 förändringar i klimat och konjunktur, 
 konkurrens, konsumenttrender och 
priser. Andra risker som kan påverka 
verksamheten i stor omfattning och som 
ligger utanför vår kontroll, är lagar och 
skatter som kan påverka lönsamheten.

Tillbud, riskobservationer och olycksfall
På HEMAB har vi en skyddskommitté 
som har till uppgift att aktivera arbets-
tagare i arbetsmiljöarbetet, företräda 
 arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor samt 
delta vid ändringar i arbetsorganisa-
tionen, arbetsprocesser och lokaler.  
De deltar också vid upprättande av 
 handlingsplaner, framför brister och 
lämnar förslag på åtgärder. 
 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 
 organiseras på ett säkert och rationellt 
sätt. Vi arbetar aktivt med rapportering 
av tillbud och riskobservationer för att 
undvika olyckor och minska sanno-
likheten för och konsekvenserna av 
allvarliga händelser. Vid en rapporterad 
arbetsmiljörisk i form av riskobservation 
eller 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 
Intranät i utbildande syfte.
 Under 2020 har skyddsronder genom-
förts enligt plan med den skillnaden att 
skyddsombuden gått ronder på andra 
affärsområden än det egna. Detta med 
syfte att med nya ögon kunna identifiera 
eventuella risker och föreslå åtgärder. 
Resultatet av detta nya upplägg har varit 
gott och arbetssättet kommer fortsätta 
under 2021.

SIFFROR

Under året hade vi 23 riskobservationer, 
det vill säga omständigheter som skulle 
kunna leda till ett tillbud om det inte 
åtgärdas. Vi hade 30 tillbud och 24 
rapporterade olycksfall under året. Det 
kanske låter mycket, men faktum är att 
vi uppmuntrar vår personal att  anmäla 
 tillbud och riskobservationer för att 
vi ska kunna förebygga att en olycka 
händer. Men, olyckan kan tyvärr ändå 
vara framme och det är viktigt att vi 
fångar upp och lär oss av dessa också. 
 Under 2020 ser vi att flertalet av de 
anmälda olycksfallen rör sig om halk-
olyckor. 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. 

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 
 okontrollerad bräddning med förorening 
i vattnet som följd. För att undvika och 

hantera dessa händelser finns rutiner som 
även innefattar kris hantering.

Finansiella risker
HEMAB utsätts genom sin verksamhet 
för ett antal olika finansiella risker som 
likviditetsrisk, finansieringsrisk, ränte-
risk, kreditrisk samt risker inom elför-
säljning. Koncernens verksamhet är i hög 
grad beroende av lagstiftning och annan 
nationell reglering som på olika sätt kan 
komma att påverka bolagets ekonomiska 
situation. De finansiella riskerna hanteras 
genom uppföljning och kontroller samt 
att vi på finanseringssidan binder ränta 
och lånetider med 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 riktlinjer. 
Vi har inte haft några misstänkta fall av 
korruption, mutor eller jäv under året. 
Inom områdena marknad, försäljning 
och inköp bedöms risken vara som störst 
för att korruption, mutor och jäv skulle 
inträffa. Sannolikheten för att det skulle 
hända bedöms i dags läget 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.

RISKER
R ISK E R
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GENOM ATT LYSSNA till regler och 
rekommendationer de svenska myndig-
heterna ställt ut har vi som företag inte 
bara anpassat oss, utan även utvecklats till 
att hitta nya lösningar. Och när vi till slut 
lägger detta massiva pandemiska mörker 
bakom oss är vi övertygade om att vi 
lärt oss en hel del som företag och som 
individer.

Hemarbete och kontaktfritt arbete
Våra verksamheter tvingades ställa om 
och tänka nytt under pandemin. Tidigt 
i mars började vi förbereda oss för 
hemmaarbete där så var möjligt och våra 
medarbetare i fält fick instruktioner om 
att arbeta kontaktfritt, det vill säga att 
 undvika fysisk kontakt med arbetskam-
rater och kunder.
 I syfte att minska risken för smitt-
spridning och skydda både vår personal 
och våra kunder begränsade vi tidigt 
vår receptions öppettider för externa 
besökare, och till slut stängde vi den 
helt för fysiska besök. Vi tog även fram 
riktlinjer med tillhörande skyddsrutiner 
och utrustning för de hembesök som ändå 
bedömdes nödvändiga. 

Det digitala lappkastet
Den som inte var bekant med digitala 
möten innan pandemin är det definitivt 
nu. Zoom, Teams, och Skype används 
varje dag av nära nog all personal sam-
tidigt som bokningar av konferensrum 
och fysiska möten stundtals tillhört 
 ovanligheter. Den digitala transform-
eringen av möteskulturen har varit 
 verksamhetsårets absolut största lappkast. 
 En lokal krisledningsgrupp med 
representanter för både arbetsgivare 
och arbetstagare bildades tidigt och har 
 träffats regelbundet, tre gånger i veckan, 
för att stämma av sjukläget och ta beslut 
om ytterligare åtgärder. Naturligtvis sker 
även detta på distans.

Pumpflaskor samlades in
Det gick åt handsprit som aldrig förr 
under våren och till slut gjordes ett 
upprop från vården att det saknades 
behållare. Därför genomförde vi en 
insamling på Härnösands Kretsloppspark 
där privatpersoner uppmanades lämna 
gamla pumpflaskor och andra lämpliga 
flaskor som sedan tvättades och fylldes 
med handsprit. Många engagerade 

härnösandsbor ställde upp och medverk-
ade i insamlingen som gjorde stor nytta.
 Utöver detta så stöttade HEMAB det 
lokala näringslivet på flera sätt. Förutom 
lokalproducerade matlådor i lunch-
rummet så delades HÄR-presentkort ut 
till personalen som både sommar- och 
julpresent vilket uppmuntrade till lokal 
handel.

Semestervikarier på distans
För oss var det viktigt att få in vikarier 
och att kunna erbjuda sommarjobb även 
i svåra tider som under den pågående 
 pandemin. Våra sommarjobbare och 
sommarvikarier fick dock utföra sitt 
 arbete kontaktfritt eller i vissa fall med 
inslag av distansarbete eller handled-
ning på distans. Introduktionen skedde 
dels via förinspelad film och dels via 
 videokonferens, samt i möten med 
 mindre grupper i lokaler där vi kunde 
hålla distans. 

Lärande i arbete på avstånd
Under normala omständigheter har vi 
på HEMAB flera praktikanter på plats 
i omgångar i vår verksamhet. Bland 

PANDEMIN SOM
PÅVERKADE ALLT

PAN D E M IN SOM PÅVE R K AD E ALLT

2020 liknade inget annat år. Men trots alla de umbäranden,
anpassningar och sorger familjer och individer behövt 
utstå så har samhällsfunktioner, skolor och företag behövt 
fortsätta hitta vägar fram för att fungera. 
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PAN D E M IN SOM PÅVE R K AD E ALLT

annat från Yrkeshögskolan i Härnösand 
som brukar ha elever med LIA-praktik 
(Lärande I Arbete) hos oss.  Under 2020 
var inget sig likt och även  LIA-praktiken 
fick utföras på distans, vilket ställde 
stora krav på elevernas driftighet för att 
lyckas i sin inhämtning av data och även 
rapportskrivning.

Anpassningar i skolprogrammet
Vårt skolprogram för barn i förskoleklass 
till och med årskurs 6 har också påverkats 
av pandemin. Istället för studiebesök på 
våra anläggningar ställde vi först om till 
att en pedagog från Technichus, Thomas 
Karlsson, skulle åka ut i skolorna och 
berätta om våra verksamheter. När detta 
inte längre var en möjlighet ställde vi 
istället om till att Thomas skulle hålla 

föreläsningar via Teams, kombinerat 
med ”experimentlådor” som skolorna får 
låna för att utföra praktiska experiment 
och tester relaterade till det som Thomas 
har föreläst om. Skolorna har, liksom 
många andra verksamheter, fått sina egna 
utmaningar i samband med pandemin, 
vilket har gjort det svårt att genomföra 
detta. Vi hoppas och tror att situationen 
kommer se bättre ut under 2021.  

» När vi till slut lägger detta massiva pandemiska
   mörker bakom oss är vi övertygade om att vi lärt 
   oss en hel del som företag och som individer «
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Smarta digitala lösningar 
ger stor miljönytta

EKOLO G ISK 
HÅLLBARH ET

Lisa Jodensvi vill se fler kreativa 
digitala lösningar som skapar 
innovativ samhällsnytta.
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E KOLOG ISK HÅLLBAR H ET

GENOM DIGITALISERING och förfinad 
dataanalys ska vi leverera ännu mer 
samhällsnytta. Vetskapen om att det 
finns förutsättningar att göra mer av all 
data vi samlar in har funnits länge, men 
vår  digitala resa tog fart på riktigt när 
vi anställde ny kompetens i form av en 
digitaliseringsutvecklare. 
 – Jag jobbar med att hitta smarta, 
hållbara, framtidsanpassade lösningar 
i verksamheten. Lösningar som får 
ner kostnaderna och samtidigt blir bra 
för kunden, berättar Lisa Jodensvi, 
 Digitaliseringsutvecklare på HEMAB. 
Det finns en inneboende stor potential i att 
digitalisera. Det är det som är så spännande.
 Arbetet inom digitalisering sker på 
bred front med olika infallsvinklar. 
Analys av data från utplacerade sensorer 
kommer till exempel bli till stor nytta 
när de kategoriseras in på rätt ställe i 
arbetsprocesser och flöden.
 – Om en enda sensor ger oss ett mätvärde 
som besparar oss en enda resa, så har vi redan 
räknat hem kostanden för sensorn. Så även 
om det inledningsvis krävs planering, installa-
tioner, nya arbetsrutiner och integrering i 
övrig verksamhet så är det snabbt lönsamhet 
i denna typ av arbete eftersom sensorerna 
ska sitta kvar under lång tid och bespara oss 
många resor. Vi tjänar alltså både, tid, pengar 
och miljö med sensorerna, säger Jodensvi.

Bättre överblick med datavisualisering
Vi har sedan tidigare system för att 
samla in data om till exempel insamlade 
avfallsmängder och sensorer som känner 
av läckor i fjärrvärmenätet, men med 
datavisualisering går det att ta tekniken 
ett steg längre i nytta.
 – Data i sig är en resurs, men den måste 

bearbetas för att bli en produkt. Data är 
 råvaran. Datavisualisering  handlar om att 
få en bättre överblick och skapa den där 
 produkten,  konstaterar Lisa. Genom att slå 
ihop data och göra grafer kan vi till exempel 
göra  jämförelser mellan olika år eller olika
fordon och då kan vi se skillnader och 
 mönster. Det är då vi börjar få ut nyttan. 
Det här vill vi göra ännu mer, så att vi kan 
rikta våra insatser ännu mer effektivt.

Digitalisering bidrar även till att frigöra 
personella resurser, eftersom personalen 
istället för att åka runt och  kontrollera 
sådant som sensorerna istället kan 
 signalera om, kan koncentrera sig på att 
åtgärda faktiska fel direkt när de uppstår, 
innan de växer och blir kostsamma. 
På så vis kan vi bättre utnyttja all 
 fantastisk kompetens på företaget. Det 
skapar en mer effektiv organisation, och 
mer utrymme för innovation, vilket i sin 
tur sparar så väl tid som pengar.
 – Kreativa digitala lösningar behöver 
inte så mycket, men kan ge stor nytta om 
man  hittar smarta sätt att använda dem, 
konstaterar Lisa. Jag ser framför mig hur vi 
kommer jobba ännu smartare och mer digitalt 
de närmsta åren. Digitaliseringen kommer 
ge oss möjlighet att skapa utvecklade och 
nya tjänster för våra kunder. Och därför vill 
vi fort sätta att utvecklas, tillsammans med 
våra kunder, och vara ett modernt energi-
bolag. Fortsätta arbeta med digitaliseringens 
möjligheter att skapa innovativ samhälls nytta 
helt enkelt.

Stor miljönytta
Så vad har digitalisering med Ekologisk 
hållbarhet att göra? Ganska mycket är det 
korta svaret. Digitalisering kan bidra till 
miljönytta på flera olika sätt.

 • Transporter har stor påverkan på 
 miljön. Genom att installera smarta, 
 digitala mätare kan vi indirekt också 
påverka transporterna. Genom att läsa 
av mätare på distans kan vi minska 
våra resor och därmed vår miljö-
påverkan. Vi ingår även i ett samarbete 
med Luleå Tekniska Universitet kring 
 ruttoptimering för våra transporter, 
som kan spara både tid, pengar och 
miljö. 

 • Genom att installera sensorer som 
upptäcker vattenläckor i god tid så 
får vi minskade vattenförluster och 
kan använda mindre kemikalier vid 
vatten reningen. Sensorerna uppfattar 
 avvikande ljud och indikerar detta i 
programmet Leak Detector, och på så 
sätt kan vi sätta in snabbare åtgärder.

 • Via sensorer i fjärrvärmenätet kan vi 
upptäcka läckor och laga dessa innan 
de ställer till problem. 

 • Vi väger det avfall vi samlar 
in för att veta hur mycket vi 
får in av olika  fraktioner. 
Genom de data vi får fram 
kan vi även sätta in åtgärder 
för att förändra avfallshanteringen 
hos våra kunder. 

Ju mer vi kan mäta desto större miljö-
nytta kan vi få ut, därför vill vi bli ännu 
bättre på det. Vi ligger bra till redan nu, 
men vi vill ligga i framkant.  

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Lisa har en vision med sitt arbete som digitaliseringsutvecklare på HEMAB: 
Vi ska komma närmare tekniken och varandra med digitala lösningar.  
Använda på rätt sätt gör de digitala lösningarna att vi kan hushålla med 
resurserna ännu bättre och skapa större nytta för våra kunder.

» Jag jobbar med att hitta smarta,
   hållbara, framtidsanpassade
   lösningar i verksamheten «
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HÅLLBARA 
TRANSPORTER
HEMAB HAR UPPRÄTTAT 30 stycken 
ladd stolpar för fordon, med totalt 60 
laddpunkter, inom kommunen. Dessa 
laddstolpar bidrar till att invånarna i 
Härnösands kommun har möjlighet att 
välja mer hållbara transportmedel i sin 
vardag.  Användningen av dessa bidrar 
till en CO₂ reducering med cirka 96 % 
Well to wheel*  i jämförelse med fordon 
som drivs med fossilt bränsle.
 
*Well to wheel: WTW tar hänsyn till 
hela  kedjan från produktion, distribution 
och  användning av drivmedlet.

MINSKADE UTSLÄPP
AV KOLDIOXID
VID REINVESTERINGAR i våra vatten-
ledningar har vi använt tekniker som 
inte kräver några grävarbeten. Detta har 
minskat utsläppen av koldioxid med  
72 % eller 45 ton, jämfört med 
traditionella metoder. De största 
 vinsterna berör  energi, transporter, 
asfalt och avfall. Totalt har vi använt 
denna teknik på 873 meter vatten-, 
dagvatten- och  avloppsvattenledningar 
under 2020.

VÅRA FORDONSBYTEN DE 
SENASTE TRE ÅREN HAR 
MINSKAT VÅRA UTSLÄPP 
AV KOLDIOXID MED

290 873 KG

SÅ MINSKAR VI VÅR 
MILJÖPÅVERKAN

ELNÄT KÖR MED 
HVO OCH FORDONS- 
GAS TILL 97 %
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VI HAR BYTT GOLVET 
I MELLANLAGRET PÅ 
 KRAFTVÄRMEVERKET.
PÅ SÅ SÄTT SPARAR VI 

40 GWh
MÄNGD SPILLVÄRME SOM 
VI NYTTJAR FRÅN BIONORR 
PER ÅR

3,2 ton
SMÖRJFETT PER ÅR FRÅN AUGUSTI – MAJ

VI HAR BYTT 
KOMPRESSORERNA
TILL NYARE MODELLER  
PÅ KRAFTVÄRMEVERKET 
OCH SPARAR DÄRFÖR 
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FÖR THERESE RAHM och Kerstin 
 Eriksson är slöjd inte bara ett arbete, det 
är ett kall. Deras slöjdintresse i kom-
bination med ett stort engagemang för 
 miljöfrågor, gjorde det självklart för dem 
att få till ett samarbete med HEMAB, 
för att få in återbruksmaterial till sin 
slöjdverk samhet på Brännaskolan. 
 Irene Hedlund är Affärsområdeschef 
på Återvinningen och ser att både tid och 
pengar kan sparas ute på skolorna med 
återbrukskonceptet.
 – Varför ska skolorna lägga  massa pengar 
på att köpa in jung fruligt,  nyproducerat 
 material när det finns  material som går 
att återbruka? Barnen ska få möjlighet att 
använda sin  kreativitet utan att det sliter på 
jordens resurser i onödan. Allt som slipper 
 slängas är positivt, konstaterar Hedlund.

Bra samarbete i lagom stor kommun
Både Kerstin och Therese tänker att 
Härnösands kommun är precis lagom 
stort för den här typen av projekt. Inte 
för liten och inte för stor. Och de ser 
samarbetet med HEMAB som väldigt 
positivt.
 – Det är roligt att HEMAB tar ett så stort 
grepp kring det här och tar det på allvar. 
Det känns som ett stabilt  samarbete som är 
varaktigt. HEMAB har en bra organisation 
och struktur, och det gynnar hela kommunen, 
säger Therese.

Gynnsamt på flera sätt
Förutom miljötanken finns det även 
andra fördelar med återbruksslöjd menar 
de båda slöjdlärarna, för både elever och 
pedagoger.

Kerstin jobbar med återbruksslöjd 
på Brännaskolan i Härnösand.
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ÅTERBRUKS- 
SLÖJD

 – Återbruksslöjd är inte bara bra för miljön 
utan är även gynnsamt för den  estetiska 
lärprocessen. Det är sällan  utvecklande att 
ha helt fria tyglar, utan det är bättre att ha 
begränsningar att förhålla sig till. 
I  återbruksslöjd kan det till exempel handla 
om att vi använder de virkesdimensioner 
vi får eller de färger som textilierna har och 
anpassar uppgifterna utifrån det. Det ger även 
mervärden i den pedagogiska processen och är 
utvecklande för pedagogerna, säger Kerstin.

Att föregå med gott exempel
När vi frågar om vad den största driv-
kraften för dem är att arbeta med åter-
bruksslöjd så är det svårt för dem att 
lämna ett enkelt svar. Det finns så många 
aspekter som känns viktiga, konstaterar de.
 – Jag skulle nog ändå säga att det i första 

Att spara på jordens resurser och 
skapa kreativa och nytänkande 
processer är två av syftena med den 
återbruksslöjd som drog igång på 
Brännaskolan i början av 2020.
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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Mats Jonsson, Hamud Ali Hussein och Veronika 
Ström Uotela på Härnösands Kretsloppspark 
tycker byggbytarboden är en toppenidé.
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hand handlar om att vara ett bra föredöme 
som vuxen. Att föregå med gott exempel och 
visa att vi inte kan låta bli att återbruka om 
vi ska ha en hållbar framtid, säger Kerstin.
 Therese håller med.
 – Vi måste göra det här. Vi måste ändra 
vårt sätt att leva för att det ska vara håll-
bart. Och att kunna ingjuta något hopp i 
 kommande generationer, att det finns saker vi 
kan göra för att spara på våra resurser känns 
så viktigt. Genom att vara problemlösare och 
vara kreativa kan vi hitta nya sätt att leva 
som är mer hållbara.  

UNDER VÅREN byggde vi en ”Bygg-
bytarbod” på Kretsloppsparken. Tanken 
är att man kan lämna allt som kan ha 
med ett bygge att göra och som man själv 
inte har användning för. Brädor, lister, 
tjärpapp, spik och så vidare. Blir det saker 
över så är det bättre att det kommer till 
 användning än att det ska slängas, är vår 
filosofi. Vi har fått mycket positiv respons 
från besökarna vid Kretsloppsparken 
och det är regelbunden omsättning på 
 materialet som kommer in. 
 Jätteroligt tycker vi !   

BYGGBYTARBOD
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UNDER ÅRET HAR BYGGET av kolfiltret 
vid vattenverket på Tallvägen gått framåt 
och i början av 2021 har filtret driftsatts. 
Huvudsyftet med den nya anlägg ningen 
är att framtidssäkra dricksvattenkvalitén. 
Klimatförändringar med höjd medel-
temperatur, extremare skiftningar i 
vädret och risken för vattenburna smittor 
är utmaningar som varje dricksvatten-
producent står inför. Med kolfilter som 
ett ytterligare reningssteg minimeras 
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dessa risker och bieffekten blir dessutom 
ett godare vatten.
 Byggytan är 16x26 meter i tre plan 
och inrymmer sex stycken filter med en 
kapacitet på 450 kubikmeter vattenflöde 
per timme tillsammans. Det  handlar 
alltså om en stor huskropp som nu 
dockats i det befintliga vattenverket på 
Tallvägen. Här passerar allt dricksvatten 
innan det skickas ut i ledningsnätet.

KOLFILTER FÖR ÖKAD SÄKERHET 
OCH GODARE VATTEN

Energianvändningen på affärsområde Vatten är den lägsta på 10 år och 
är ett resultat av  systematiskt energibesparings arbete.

VI TAR ALLTID HÄNSYN till naturvärden 
och miljö när vi bygger om och bygger 
ut och har ett nära samarbete med 
 Länsstyrelsen och Kommunen i miljö-
frågor. Genom att sträva efter att mini-
mera miljöpå verkan i vår verksamhet och 
genom att rena vatten skapar vi bättre 
möjligheter för akvatiska livsmiljöer.

AKVATISKA
LIVSMILJÖER

UTGÅENDE HALT TOTALFOSFOR (mg/l) 
KATTASTRANDS AVLOPPSRENINGSVERK
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För totalfosfor ligger begränsningsvärdet på 0,5 mg/l för hur mycket vi 
får släppa ut. Det är glädjande att vi ligger långt under denna gräns.

För BOD ligger begränsningsvärdet på 15 mg/l. Under 2017/2018 
gjordes ett antal insatser vid Kattastrands reningsverk, vilket har gett 
goda resultat med sänka värden.
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MÄNGD UTSLÄPP FRÅN 
KRAFTVÄRMEVERKET
2017–2020
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ELNÄT HAR MINSKAT 
AVBROTTSLÄNGDEN PER KUND
30,09 minuter avbrott/kund under 2019
14,84 minuter avbrott/kund under 2020

HEMABS FORDONSGAS reducerar CO₂ 
utsläppen med mer än 90 % i jämförelse 
med diesel.
 Biogas bidrar till en bättre luft, 
minskad övergödning och en generellt 
förbättrad avfallshantering.
 De senaste tre åren har HEMABs 
fordonsflotta ställts om till i allt högre 
grad förnybara bränslen, främst i form 
av biogas. Detta har minskat koldiox-
idutsläppen med 290 873 kg jämfört med 
om vi hade kört motsvarande fordon på 
bensin.

FÖRNYBARA 
BRÄNSLEN

FÖR ATT MÖTA UPP FRAMTIDA BEHOV 
av nya, smarta lösningar för minskad 
 klimatpåverkan erbjuder vi från 1 januari 
2020 även solvärme till våra kunder. 
Solen är en oändlig energikälla och vi ser 
den som en del av lösningen på framtida 
energi- och uppvärmningsbehov. 
I samarbete med Absolicon har vi 
möjlighet att föra ut mera solvärme på 
fjärrvärmenätet.

»  Under 2020 genomförde vi delar 
 av vår elnätsbesiktning med
 drönare istället för helikopter.
 En vinst för såväl miljö som ekonomi «

»  Högt ställda miljökrav på entre    pre nörer
 som utför klottersanering åt Elnät har 
 mynnat ut i ett gott samarbete med
 minskad kemikalieanvändning «

SOLVÄRME PÅ
FJÄRRVÄRMENÄTET
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SOCIAL 
HÅLLBARH ET

Malin Albonius, HR-strateg och Annika 
Berg-Nolén, HR-administratör tycker att 
HEMAB fick ett kanongäng av sommar-
jobbare och sommarvikarier 2020.
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ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

SOC IAL HÅLLBAR H ET

I VANLIG ORDNING var det många som 
sökte sommarjobb och semester vikariat 
på HEMAB så det blev ett omfattande 
 arbete att hitta rätt matchningar.
 – Det var ett otroligt intensivt och tufft
arbete som i slutänden gav ett väldigt gott 
resultat, säger Annika  Berg-Nolén, HR- 
administratör.

Stort antal sökanden
Totalt erbjöd HEMAB 16 sommar-
jobb och sju sommarvikariat fördelade 
under perioden juni-augusti. Utbudet 
av  a rbetsuppgifter spände över flera 
 affärsområden där vi sökte alltifrån 
 driftpersonal till kommunikatör. 
  – Totalt fick vi 284  ansökningar att gå 
igenom, säger Annika. I år hade vi bestämt
oss för att genomföra  rekryteringen på ett
nytt sätt vilket  ställde stora krav på oss som 
arbetsgivare.
 Det nya bestod bland annat av 
referens tagning vilket normalt är sällsynt 
för sommarjobb.
 – En del av de ungdomar som sökte hade 
inte jobbat innan och då fick lärarna agera 
 referens, säger Annika. De träffar ju sina 
elever på daglig basis och lär känna dem 
vilket gör att de kan lämna bra omdömen.

Ett framgångsrikt koncept
284 sökanden gallrades ned till 29 som 
fick komma på intervju. En intervju som 
också skedde enligt konstens alla regler.
 – Vi ställde frågor om deras starka 
 respektive svaga sidor, framtidsplaner och 
personliga egenskaper, säger Annika 
 Berg-Nolén. Intervjusituationen blev därför 
väldigt lik en vanlig anställnings intervju och 
det märktes att det var en ovan situation för 
många av förklarliga skäl.
 Till slut stod det klart vilka som fått 
anställ ning och dessa 
blev då kallade till en 
introduk tion där riktlinjer 
och policys gick igen-
om tillsammans med de 
 praktiska rutinerna kring 
bland annat säkerhet och 
sekretess.
 – Jag tror att vi med det 
här sättet att rekrytera både gör ungdomarna 
en tjänst och även oss själva, säger Annika. 
På det här viset förbereder vi dem inför arbet-
slivet och vi fick ett kanongäng med säsong-
sanställda att arbeta  tillsammans med. De 
lärdomar vi tog med oss från  sommaren 2020 
kommer definitivt hjälpa oss i kommande 
rekryteringar av sommarjobbare.  

DEN FÖRSTA 
KONTAKTEN MED 
ARBETSLIVET
Under sommaren 2020 genomfördes rekryteringsprocessen för sommar-
jobbs anställningar på ett nytt sätt. Tanken med den nya rekryterings-
formen var att efterlikna en ordinarie rekryterings process så långt som 
möjligt i syfte att matcha rätt ferieanställd med rätt typ av arbetsuppgift.

» Jag tror att vi med det här
   sättet att rekrytera både
   gör ungdomarna en tjänst   
   och även oss själva «
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PERSONALEN – VÅR 
FRÄMSTA TILLGÅNG   
ATT ANSTÄLLA RÄTT PERSON på rätt 
plats är en långsiktig investering. Det 
menar HR-strateg Malin Albonius som 
brinner för att göra så bra rekryteringar 
som möjligt.
 Med en så diversifierad verksamhet 
som HEMAB bedriver finns det många 
olika typer av tjänster att tillsätta, 
 alltifrån ingenjörer till elektriker, 
ekonomer och chaufförer. Förutom den 
formella kompetensen sätts också stort 
värde på andra egenskaper.
 – Vi är ett bolag i förändring och vi söker 
medarbetare som brinner för att både utveckla 
våra nuvarande verksamheter men också 
hitta nya affärer som ska bygga oss starka för 
framtiden, säger Malin Albonius.

Så blir vi en attraktiv arbetsgivare
Ett ambitiöst chefs- och medarbetar-
program och en satsning med indi-
viduell coaching med fokus på hälsa 
och välmående är två ingredienser för 
att  skapa ett attraktivare arbetsgivar-
varumärke. 
 – För att bli attraktiva som arbets givare 
måste man erbjuda något mer än en 
bra lön, säger Malin. En  modern 
arbetsplats måste vara flexibel, 
dynamisk och utmanande och erbjuda 
andra mervärden i form av  personlig 
utveckling vilket vi på HEMAB 
strävar efter att göra. Personalen är vår 
viktigaste resurs så den är vi rädda om!
 Under 2020 ställdes just flexibiliteten 
på prov då pandemin tvingade fram nya 
lösningar.

SOC IAL HÅLLBAR H ET   V I SATSAR PÅ PE RSONALE N

EN HÅLLBAR 
SATSNING PÅ 
PERSONALEN 
UNDER 2020 genomförde vi en satsning 
på personalens hälsa och välbefinnande 
genom det Härnösandsbaserade företaget 
LifePulse. Inledningsvis fick personalen 
via enkäter göra en nulägesanalys där 
man uppgav hur den egna fysiska statusen 
såg ut och därefter placerades man i olika
kategorier med olika insatser. För med-
arbetare med låg fysisk  aktivitet  erbjöds 
ett gångtest där puls och kondition 
mättes för att sedan följas upp under året. 
Utöver detta har personliga hälso samtal 
och coaching hållits med samtliga med-
arbetare som valt att delta i  programmet. 
Syftet är att främja en god hälsa hos 
personalen och inspirera till långsiktiga, 
hälsosammare livsstils förändringar.

HEMAB SATSAR PÅ PERSONALEN

 – Vi införde tidigt distans- och kontakt fritt 
arbete för att minimera riskerna för smittsprid-
ning, säger Malin Albonius. Alla som 
kunde jobba hemma gjorde det och vi såg till 
att ordna med schyssta hemma- arbetsplatser 
åt de  medarbetare som hade det behovet. Jag 
tror att vi även efter pandemin kommer vara 
flexibla i var vi utför vårt arbete och ha en 
mer modern syn på hur vi ska utforma vår 
arbetsplats.



26 2726

SOC IAL HÅLLBAR H ET   V I SATSAR PÅ PE RSONALE N

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. Vi arbetar därför strategiskt 
vid rekrytering för att öka mångfalden 
och jämställdheten. 

Medarbetarundersökningar 
Arbetsengagemang och ett aktivt 
arbete mot kränkande särbehandling 
är en viktig del för utveckling av både 
organisationer och medarbetare. Därför 
skickar vi ut en kort medarbetarenkät 
till alla medarbetare varje vecka där vi 
frågar om medarbetarnas arbetsflyt – vad 
som funkat mindre bra och vad som gjort 
att arbetet flutit på extra bra. Syftet med 
detta 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 andra 
delar av organisationen kan ha glädje av 
också. Vi skickar även ut en medarbetar-
barometer den sista varje månad. Denna 
innehåller frågor om arbetsengagemang 
och kränkande särbehandling för att vi 
tidigt ska kunna lokalisera eventuella 
avvikelser och hantera dem. 

ETT PROGRAM
FÖR ETT HEMAB
VI GENOMFÖRDE UNDER 2020 en 
satsning på chefs- och  medarbetarskapet 
inom ramen för ett program  handlett 
av två externa konsultfirmor.  Samtliga 
 medarbetare har deltagit i programmet 
som syftar till att arbeta med företags-
kultur, värderingar och förbättrings-
aktiviteter samt att skapa en hållbar 
prestationskultur. Under resans gång 
har huvudmålet  formulerats till ”Ett 
 HEMAB” vilket betyder att alla affärs-
områden och funktioner arbetar 
för att finna samordnings vinster, 
 effektiviseringar och utveckling 
 enheterna emellan för att på så sätt bidra 
till de övergripande målen. 
 Inledningsvis genomfördes en  mätning 
av medarbetarnas  förutsättningar 
vad gäller mänskliga basbehov och 
förutsättningar för prestation. Resultatet 
av den mätningen har sedan bidragit till 
programmets utformning och innehåll. 
 På grund av situationen med 
 Corona-virusets utbredning har 
 programmet genomförts på distans där 
medarbetarna deltagit digitalt, vilket har 
ställt stora krav på logistik och planering. 
Vi kan med stolthet konstatera att arbetet 
har präglats av stort engagemang och 
nyfikenhet dessa utmaningar till trots.
 Totalt genomfördes fyra av program-
mets fem moduler under 2020 och den 
femte genomfördes i februari 2021. 
 Arbetet med att skapa Ett HEMAB 
med de vinster och den utveckling det 
 innebär, fortsätter under 2021.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Trots rådande pandemi har sjukfrånvaron 
glädjande nog inte förändrats nämnvärt.
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TROTS SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER 

under 2020 har vi fortsatt att engagera oss 
i lokalsamhället för att bidra till skapandet 
av meningsfulla aktiviteter med både ett 
ekologiskt och socialt perspektiv, främst 
riktat mot våra ungdomar. Pandemin 
har gjort att många föreningar har 
pausat sina verksamheter varför det varit 
än mer ange läget att stötta initiativ som 
bland  annat erbjuder fysisk aktivitet och 
samvaro.

Härnö Trail Kidz – ett stenkul äventyr
Härnösands Orienteringsklubb blev 
beviljade vindkraftspengar 2019 för 
att komplettera konceptet Härnö Trail 
med äventyrsbanan Härnö Trail Kidz. 
 Resultatet blev en bana som består av   
13 hinder eller äventyr som klubben kallar 

det. Banan togs i bruk under sommaren 
2020 och blev ett populärt och kostnads-
fritt utflyktsmål som även nyttjades av 
kryssningsresenärer och andra turister. 
Äventyren är byggda för att kunna stå 
kvar under lång tid och fortsätta vara till 
glädje för våra barn och ungdomar.

Spännande sagostig med återbrukskonst
Skådespelaren och mångsysslaren  Jens 
W  Nilsson hade en vision om att skapa 
en stig vid Västernorrlands  museum 
på Murberget med en interaktiv saga i 
 skogsmiljö. Tillsammans med muséet, 
High Coast Sweden och  HEMAB blev 
visionen verklighet och den 19 juli 
 skedde premiären. Stigen sträcker sig  
1,5 km genom skogen och är försedd 
med 14 skyltar som tar besökaren  genom 

Vårt engagemang i lokalsamhället
en saga fylld av troll, trollsländor och 
en hel del överraskningar. Längs stigen 
finns även återbrukskonst som förstärker 
 budskapet och det går att få sagan uppläst 
via QR-koder som man scannar i en 
med följande målarbok. 

Julgåva blev djurgåva
Vi delade traditionsenligt ut vår julgåva 
som 2020 gick till Öbacka djurhem och 
deras arbete med att ta om hand över-
givna katter och hitta nya hem åt dessa. 
Vårt ekonomiska tillskott går främst till 
veterinärkostnader men bidrar också 
till att delvis täcka det inkomstbortfall 
föreningen drabbats av under pandemin. 
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Vindkraft bidrar till ett 
attraktivt Härnösand
Det är full snurr på Härnösands förenings liv och ett ekonomiskt 
tillskott i form av vindkraftpengar möjliggör nya satsningar. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BAKGRUNDEN till vindkraft pengarna är 
att HEMAB i samband med bygget av 
vind kraftverken på  Vårdkasen, beslutade 
att avsätta en  procent av investeringen och 
en procent av bruttointäkterna å rligen 
till satsningar på natur och friluftsliv i 
Vårdkasenområdet. I och med bygget av 
de två verken på Spjutåsberget utökades 
möjligheten att söka vindkraftpengar till 
att gälla föreningar i hela kommunen.  
Under 2020 inkom hela 23 ansökningar 
som behandlades av beslutsgruppen, som 
består av representanter från HEMAB, 
HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen 
och Samhällsnämnden. Totalt delades 
216 000 kronor ut 2020, fördelat på nio 
olika projekt som kommer leda till nya 

attraktioner eller upplevelser för boende 
och besökare i Härnösand. 
 – Med hjälp av vindkraftpengarna har 
vi varit med och bidragit till  satsningar 
som kommit många till gagn, inte enbart 
förenings livet, konstaterar Fredrik Olsson, 
Chef för Kommunikation och  marknad 
på HEMAB. Under 2020 försågs till 
exempel stugan på Hultomsberget med 
solceller och möjlighet att ladda mobil-
telefonen med hjälp av vindkraftpengar. 
Bland annat. 
 Varje år finns det möjlighet att söka 
vindkraftpengar. Sista ansökningsdag 
är vanligen den 31 mars och ansökan 
görs via www.hemab.se/vindkraftpengar, 
där det även går att läsa mer om denna 
satsning.

Beviljade projekt 2020
• Upprustning av badplats 

Utansjö – Utansjö AIF

• Torsdagsseglingar för ungdomar 
– Härnösands segelsällskap

• Upprustning och renovering 
av badplats Gussjö – Gussjö 
intresseförening

• Vandringsled till vindskydd 
med grillplats vid Vegsjön – 
Härnösands skoterklubb

• Belysning toppstuga 
Hult omsberget – Hemsö IF

• Underhållsinsatser Fälle stugan – 
Friluftsfrämjandet

• Revidering av orienterings-
kartor – Härnösands OK

•  Utveckling och reparationer 
av området Värptjärn – Sport-
fiskeklubben Strömsländan

• Utescen och mötesplats 
Häggdånger – Häggd ångers 
intresseförening

Av 23 
ansökningar 

blev 9 
beviljade!
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Jonas Nyberg ser, trots allt, ljust på framtiden.
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Det här året liknade inget annat vi tidigare varit med om. 
Både som samhälle, företag och individer har vi utsatts för prövning 
och fått ställa om vår vardag. Det har inte varit enkelt, men vi har 
lärt oss massor, finslipat arbetsrutiner och funnit nya hållbara 
lösningar som kommer att gynna fortsatt ekonomisk utveckling.

E KONOM ISK HÅLLBAR H ET

MÅNGA LOKALA FÖRETAGARE är kunder 
till oss. Att från en vecka till nästa få 
 uppleva att det blivit påtagligt glesare 
med  kundbesök i butiken, att telefonen 
nära nog tystnat eller att orderingången 
 stannat av måste vara en företagares 
värsta mardröm. 
 – Olika branscher har påverkats olika hårt, 
men vi har märkt av en viss ökad ekonomisk 
oro, vilket avspeglats i frågor om anstånd 
eller möjligheter till avbetalningsplaner, säger 
 Jonas Nyberg, Ekonomichef på HEMAB.
 Vissa, om än få, företag och privat-
personer har helt ställt in sina betalningar 
men inte i högre utsträckning än andra 
år. Vi tolkar detta som att de statliga 
insatser som gjorts har effekt.

Åtgärder som underlättar
Utöver de statliga  ekonomiska insats-
paketen har vi på HEMAB försökt bidra 
extra från vårt håll, under året som gått. 
Betalningstiden för  leverantörsfakturor 
har ändrats från  normala 30 dagar till 
 direktbetalning eller så snabb som 
 möjligt, för att bidra till ökad likviditet 
hos alla våra  leverantörer och vi har 
haft en något generösare inställning till 
 anstånd, vilka dessutom varit ränte-
befriade.
 – Vi har under åren köpt in HÄR present
kort till kampanjer och som personalgåvor till 

ett värde av cirka 600 000 kronor. Bara
under 2020 köpte vi kort för cirka 330 000,
pengar som tillfallit den lokala handeln, 
säger Nyberg
 Under början av pandemins utveck-
ling, innan det stora flertalet medarbetare 
styrdes över till hemarbete, ordnade vi så 
att personalen kunnat köpa matlådor från 
flera lokala restauranger.
 Flera, om än symboliska, insatser har 
gjorts för att stötta och ge energi under 
den svåra tid som detta år fört med sig.  
I april tog vi till exempel chansen att 
utnyttja det faktum att vi själva förfogar 
över prissättningen på fordonsgas. Att 
kunna göra skillnad lokalt genom att 
reglera bränslepriset känns verkligen som 
en styrka. Så som en  extra gest mot de 
företagare och privatpersoner som har 
valt att övergå till vårt lokalproducerade 
kretsloppsbränsle, sänkte vi priset på 
 fordonsgas med 15 procent ner till
15 kronor per kilo. Det motsvarar ett 
jämförpris på 10  kronor per liter bensin. 
Vi hoppas att det har gjort någon nytta i 
det lilla. 

Resultatet sjönk som en sten när 
marknadspriset på el störtdök
2020 var ett ekonomiskt tufft år även 
för oss, då de lägsta elpriserna genom 
tiderna slog igenom med full kraft rakt 
in i  resultaträkningen. De minskade 
 intäkterna från försäljning av el, som vi 
producerat i vindkraftverken samt vid 
Kraftvärmeverket, jämfört med budget 
uppgår till svindlande 22  miljoner 
 kronor. Det handlar alltså inte om 
minskade intäkter för att  produktionen 
inte fungerat som den ska, utan för att 
marknads priset på el föll så kraftigt. 
 De låga elpriserna resulterade även 
i att elturbinen vid Kraftvärme verket 
delvis var avställd. Värdet på den totala 
 årsenergiproduktionen på cirka   
75  miljoner kilowattimmar sjönk från 
budgeterade 28,6 miljoner kronor ner 
till ett utfall på 6,7 miljoner kronor. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ETT UNIKT OCH UTMANANDE ÅR

» Flera, om än symboliska, insatser har 
   gjorts för att stötta och ge energi under
   den svåra tid som detta år fört med sig «
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hanterats på detta sätt, men tidigare 
inte på landsbygden. Samförläggning 
blir både billigare och orsakar mindre 
påverkan på närmiljön. Vi gräver helt 
enkelt en gång istället för två, vilket i 
slutänden även är bättre för kunden. 
Först ut blev det omfattande projektet 
i Antjärn och Kittjärn. Totalt grävdes 
en sträcka på fem kilometer ned vilket 
i sin tur kommer innebära ännu säkrare 
elleveranser för de boende i området.

•  Genomskinliga plastsäckar 

vid återvinningscentraler 
Kravet på genomskinliga plastsäckar 
ställer krav på våra kunder som inte 
längre får använda svarta sopsäckar, 
men resultatet har blivit att sorteringen 
blivit bättre, vilket i sin tur minskat 
 mängden avfall till förbränning. Utöver 
en självklar och uppenbar miljömässig 
fördel så innebär detta en ekonomisk 
besparing.

•  Vattenkiosk med betalningsfunktion 

Tidigare har vi haft en kostnadsfri 
service som inneburit fri tillgång till 
”bulk vatten” för bland annat drift av 
gator och vägar samt skötsel av parker. 
Nu är en betalningslösning kopplad till 
denna tjänst, vilket bidragit ekonomiskt 
med uppemot 50 000 kronor.

Effektiviseringar som ger 
resultatförbättring
   – Att hitta samordningsfördela 

som snabbt kan omsättas i  ekonomiska 
 besparingar i en verksamhet som  ständigt 
arbetar med  förbättringar är en  utmaning, 
men vi kan trots det  summera flera bra 
 insatser och exempel på effektivi seringar 
under året, konstaterar Jonas Nyberg 
och ger några exempel.

•  Översyn av externa kostnader

 Vi har reducerat inköp av externa 
tjänster och utfört mer arbete med egen 
personal där det varit möjligt. Bland 
annat har vi utökat omfattningen av 
städuppdrag internt, vilket resulterat i 
besparingar motsvarande cirka 100 000 
kronor per år. 

•  Effektivare administration och arbete

 Arbete för att frigöra tid i delar av 
organisationen har genomförts genom 
automatiseringar och standardiseringar. 
Målet har varit att kunna arbeta med 
mer värdeskapande arbete. Genom 
effektivisering, ändrad struktur och 
organisation har vi kunnat minska 
personalstyrkan, främst genom att vissa 
vakanser som uppstått inte har tillsatts. 
Dessa effektiviseringar återfinns inom 
flera delar av företaget, både i stöd-
funktioner och affärsområden.

•  Samförläggning av opto- och elkabel

 Vi har utökat arbetet med gemensamma 
schakt direkt gentemot ServaNet AB, 
vilket bidragit positivt till resultatet. 
Samförläggning i tätorter har alltid 

•  Automatisk fuktövervakning

av fjärrvärmeledningar

Moderniseringar i fjärrvärmenätet har 
fortsatt med reinvesteringar i  ledningar 
med automatisk fuktövervakning.  Detta 
är mycket betydelsefullt eftersom det 
ger oss chansen att snabbare  identifiera 
läckor och genomföra åtgärder, vilket 
i sin tur leder till längre livslängd och 
lägre kostnader.

Arbete med att snabbt mildra resultat-
påverkan har utöver  effektiviseringar 
även skett genom att skjuta upp 
 underhållsarbeten som inte varit absolut 
nödvändiga, exempelvis spolningar 
av vattenledningar och revision av 
 pumpar. Vi har även stoppat planerade 
inköp som inte varit absolut nödvän-
diga. Vissa reinvesteringar har pausats 
vilket ger en resultatmildrande effekt 
successivt.

  – Blickar vi framåt så känner vi oss 
 trygga i fortsatt ekonomisk stabilitet med 
goda resultat, säger Jonas Nyberg.
Därmed kommer vi även framledes 
fortsätta leverera tjänster med hög 
kvalitet till gynnsamma priser och på 
så vis möta vår ägares och våra kunders 
högt ställda förväntningar.  

» Blickar vi framåt så känner vi 
   oss trygga i fortsatt ekonomisk
   stabilitet med goda resultat «
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I TAKT MED ATT OLIKA marknaders 
förutsättningar och efterfrågan på 
produkter förändras måste affärs-
modeller och koncept vässas. Visst kan 
man resonera att el alltid är el och värme 
alltid är värme och så vidare  kopplat 
till olika produkter. Men faktum är att 
förutsättningarna för en affärs modell kan 
förändras snabbare än man ibland kan 
förutse. Och när det sker behöver den 
som berörs agera, så även HEMAB.

Pressade marknadspriser
De stora hydrologiska överskott som 
 uppstått i det Nordiska kraftsystemen 
under senare delen av 2019 och 2020 
har pressat marknadspriserna på el 
 dramatiskt. Och tillsammans med aldrig 
tidigare skådad mängd ny förnybar 
vind- och solelproduktion som  förändrat 
kraftflödena inom och till och från 
Norden har svängningarna i elpriset ökat 
också. Att enbart sälja sin produktion på 
spotmarknaden för att skapa ett långsik-
tigt stabilt kassaflöde ser allt mer osäkert 
ut. Affärsmodellen måste ses över.
 – Samma resonemang behöver föras för 
alla verksamheter och är det inte elmarknaden 
som förändras kan det vara regulatoriska krav 
för att mildra effekter av klimatförändringar 
som slår in, eller nya innovationer som tar 
marknads andelar, säger Jonathan Grip,  
Utvecklingschef på HEMAB.

Kraftvärmeverket i Härnösand är ett exempel på modern teknik
för förnybar elproduktion som är reglerbar. Mer kraftvärme gynnar
flexibiliteten och därmed även robustheten i det europeiska
elsystemet som blir långsiktigt hållbart. 
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Regional biogasaktör 
Trendspaning och att söka ledtrådar 
till nya affärer blir viktigt för att hitta 
konkurrensfördelar genom utvecklade 
eller alternativa affärer att växla över till 
eller komplettera företagets verksamhet 
med.
 En sådan ny affär som vi investerar i 
för närvarande är biogas och biogödsel 
där vi har målbilden klar; vi ska bli en 
regional aktör i Västernorrland. Behovet 
att ta hand om matavfall kommer att 
 finnas för lång tid framöver och en 
förädlad produkt som metan utgör kan 
alltid finna avsättning.
 – Vi tar ett regionalt ansvar som gynnar 
hela länets arbete i klimat omställningen, 
konstaterar Grip. Matavfall är oundvikligt, 
men vi kommer kunna ta hand om det på 
bästa sätt och samtidigt producera fordonsgas, 
ett lokalproducerat drivmedel som sänker 
CO₂-utsläppen med 92 procent jämfört med 
mot svarande dieselförbrukning. Det är ett 
mycket bra resultat, även jämfört med annan 
fordonsgas.

Digitaliseringens betydelse 
för effektiva arbetsflöden
Två steg framåt och ett steg bakåt. 
Så ser ofta digitaliseringsarbetet ut i 
verkligheten. Att direkt kliva in i arbete 
med rätt data i fullt integrerade system-
lösningar som levererar högsta  effektivitet 
är oftast en utopi.
 – Vi har kommit olika långt inom företaget 
vad gäller effektiva arbetsflöden och klokt 
nyttjande av befintlig data. Första steget i 
arbetet med förändrade arbetsflöden kan därför 
se olika ut. På ett ställe kan systemstöd  direkt 
börja användas för  databearbetning medan 
andra ställen är mer komplexa och behöver 
andra angreppssätt.

Det viktiga samarbetet med Universiteten
Redan i unga skolåldrar läggs grunden 
för nyfikenheten som senare ska driva på 
utvecklingen och nya smarta lösningar. 
Vi bidrar i alla delar av skola och utbild-
ning. Skolprogrammet tillsammans med 
Technichus för förskoleklass till sjätte 

Förslaget från Biogasmarknadsutredningen* är att Sverige 
år 2030 ska producera 7 TWh från rötning, mot dagens 
cirka 2 TWh. Utbyggnaden av HEMABs biogasanläggning 
är därmed en regional satsning i linje med  nationella mål. 

klass, har under rådande pandemi hittat 
en ny digital form, så även om besök i 
våra anläggningar stoppats tillfälligt kan 
barnen i skolan få intressant innehåll. 
 På universitet och högskolor börjar 
det hända spännande saker då kunskaps-
nivån når en sådan höjd att utveckling 
och innovation som är relevant för oss 
kan uppstå. 
 – Forskning om att identifiera och urskilja 
plast i matavfallet med hjälp av våg längds-
analys och livscykelanalys av vår egen-
producerade biogas är exempel på projekt där 
samarbete med Universitet under året
tillfört ny värdefull kunskap **. Och inför 
2021 har vi  tecknat avtal om examens arbeten 
med flera  studenter för intressanta uppdrag, 
säger Grip. 
  

» Vi tar ett regionalt ansvar 
   som gynnar hela länets arbete 
   i klimatomställningen «

UT VECK LING OCH IN NOVATION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

*SOU 2019:63
* *Läs mer om detta på nästa sida.
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Mi Lo
Under året har HEMAB varit delaktiga 
i flera innovativa projekt. Ett av dem 
är MiLo, ett forskningsprojekt som är 
en del av ett långsiktigt avtalat sam-
arbete mellan Härnösands kommun och 
 Mittuniversitetet. Inom MiLo hoppas 
man kunna slå fast vilka våglängder av 
ljus som är intressanta att identifiera, 
för att kunna urskilja de plaster som 
idag utgör föroreningar i matavfallet. 
I ett senare skede ska förhoppningsvis 
forskningsprojektets resultat även kunna 
bidra till att ta fram teknik för rening av 
matavfallet. Resultatet skulle även kunna 
bidra med bra feedbackloopar för så 
kallat uppströmsarbete till avfallslämnare, 
vilket ger ett renare avfall redan innan 
det når vår anläggning.

INNOVATIVA 
PROJEKT 2020

Verkan av HEMABS biogödsel 
Ett annat intressant forskningssamarbete 
har genomförts med Nordviksskolan 
där Statens Lantbruksuniversitet, SLU, 
studerar verkan av HEMABs biogödsel 
genom odling av hästfoder. Den fyra 
hektar stora åkern har delats in i olika 
zoner där det gödslats med biogödsel från 
HEMAB eller mineralgödsel. 
 Det är främst  halterna av kväve, fosfor 
och kalium som studeras, men även 
andra näringsämnen samt  eventuell 
förekomst av tungmetaller eller  andra 
oönskade ämnen. Biogödseln från 
rötningen av matavfall ger god  växtkraft 
och  indikationer finns som stödjer tesen 
om att det ger en långvarig effekt där en 
giva kan bidra till flera skördar, vilket 
skulle kunna bidra till färre körningar. 
Anledningen är att biogödsel innehåller 
ammonium men även organiskt kväve, 
vilket behöver tid för att brytas ner till 
ammonium som växterna kan ta upp. 
Det kan ge en långvarig effekt som räcker 
över mer än en skörd. 

Fem ton grön fisk i disk
Genom att använda matavfall i ytterligare 
ett steg bildas en sluten loop och en slags 
cirkulär ekonomi. Plötsligt är avfallet 
är inte längre avfall utan en värdefull 
resurs. Därför ingår HEMAB  tillsammans 
med flera andra aktörer i det stora 
projektet ”Fem ton grön fisk i disk”, ett 
 innovativt och hållbart projekt, där mat 
som exempelvis hamnat på golvet eller 
av andra anledningar inte går att sälja 
som människoföda istället används till att 
odla larver. Larverna ges som foder till 
fisk eller höns, som i sin tur bidrar till ny 
mat till människor. På så sätt efterliknar 
vi de slutna kretslopp som redan finns i 
naturen. 
 Projektet är världens första cirkulära 
projekt för att producera ett miljö anpassat 
foder och odlad fisk utan import av 
näringsämnen till Östersjöområdet och 
totalt ska fem ton fisk produceras. Därav 
projektnamnet.
 HEMABs del består av praktiskt arbete 
med odling av larver och att testa affärs-
modellen för larvodling. För Härnösands 
del handlar det om att ytterligare stärka 
miljöstrategierna och utvecklingsarbetet 
för framtidens livsmedelsindustri och 
lokal matproduktion. 
 Projektet drivs av Axfoundation och 
Sverige lantbruksuniversitet, och finan-
sieras av aktörerna själva samt med medel 
från Vinnova, Sveriges Innovations-
myndighet. Vinnovas uppdrag är att 
stärka Sveriges innovationsförmåga och 
bidra till hållbar tillväxt.

MATAVFALL
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Livscykelanalys av biogasen
Civilingenjörsstudenten Marcus Öhlén 
vid Linköpings Universitet tog sig under 
2020 an uppgiften att studera HEMABs 
produktionen av fordonsgas. Syftet var 
att räkna fram den totala växthusgas-
belastningen fordonsgasen utgör genom 
en så kallad livscykel analys (LCA). LCA 
är en metod för att få fram en helhets-
bild av hur stor den totala  miljöpåverkan 
är under en produkts livscykel. Alltså 
från råvaruutvinning, via tillverknings-
processer och  användning till avfalls-

hantering, inklusive alla transporter och 
all energiåtgång i  mellanleden.
 Resultatet av Öhléns arbete visade 
att HEMABs fordonsgas som produceras 
genom torr rötning, minskar koldioxid-
utsläppen med cirka 90 procent  jämfört 
med de fossilbaserade drivmedlen 
bensin och diesel. De totala utsläppen 
av koldioxid från HEMABs fordonsgas, 
taget i beaktande alla led i produktionen 
och hanteringen av substrat, visade sig 
vara 5,8 gram CO₂-ekv/MJ. Att jämföra 
med den genomsnittliga fordonsgasen i 

Sverige på 15,8 gram Co₂-ekv/MJ.
 Examensarbetet gav även andra 
 insikter om till exempel energi-
användning och vilka förbättrings-
åtgärder som kan vidtas i verksamheterna 
för att nyttan med fordonsgasen ska bli 
ännu större.
 Titeln på Marcus Öhléns master ex-
amensarbete är ”Environmental Impact 
from Biogas Production through Dry 
Anaerobic Digestion”.
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ÅR 2030 HAR VI…
tagit oss an energiomställningen och fått 
ihop våra energislag för att balansera det 
allt mer ökande effektbehovet.  Biogasen är 
nu mer en del av våra energiströmmar och 
en viktig del i vårt samlade energipaket. 

ÅR 2030 ÄR VI…
än mer digitaliserade och har tagit klivet 
in på marknaden med våra nya, digitala 
tjänster. Vi har lyssnat till våra ägares och 
kunders behov och erbjuder spännande 
och innovativa lösningar där vi utnyttjar vår 
befintliga infrastruktur och mätvärden i helt 
nya produkter. 

BLICKEN FRAMÅT

Den här Hållbarhetsredovisningen har till största del blickat bakåt och 
summerat föregående år. Vi vet att vi står inför stora utmaningar framåt 
så låt oss här måla upp en framtidsbild och en vision om hur delar av vår 
verksamhet skulle kunna se ut 2030.

ÅR 2030 SK A VI…
ha gått från att vara minimerande till 
 planetpositiva. Våra insatser syftar inte 
bara till att minska utsläpp utan de val 
vi gör bidrar till en positiv utveckling av 
klimatet. Vi gör våra insatser där vi gör 
störst avtryck. 

ÅR 2030 ÄR VI…
regionens modernaste arbetsplats där vi 
tagit lärdomar från pandemiåret 2020 och 
utvecklat våra digitala arbetsverktyg och 
sätt att möta våra kunder.  Därigenom har vi 
attraherat kompetenser utifrån som bidrar 
till en positiv utveckling av både vår egen 
verksamhet men även Härnösand som 
helhet.



38 3938

BLICKEN FRAMÅT Förvaltningsberättelse
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
MILJÖ
Härnösand blev 2020 utsedd till landets 
fjärde bästa miljökommun i kategorin 
Mindre städer och landsbygdskommuner 
samt bästa miljökommun bland landets fyra 
nordligaste län. Det visar den ranking som 
tidningen Aktuell Hållbarhet presenterade 
våren 2020. Härnösand hamnar totalt som 
nummer 22 av 290 när listan över Sveriges 
miljöbästa kommuner presenterades. En 
förbättring med 29 placeringar jämfört med 
föregående år. På HEMAB känner vi oss lite 
extra stolta över att vi har varit och är en del 
av kommunens medvetna miljöarbete. 

Begrepp som återbruk, hållbar produk-
tion och cirkulära kretslopp har länge varit 
en motor i det arbete HEMAB bedriver. 
Nu har regeringen beslutat om en nationell 
strategi för cirkulär ekonomi som syftar till 
att Sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsland. Regeringens ambitioner ligger 
i linje med vårt uppdrag. 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 fossil-
fritt välfärdssamhälle.

Affärsområdena Fjärrvärme, Återvinning 
och Vatten, som alla återfinns i moderbo-
laget, bedriver tillstånds-och anmälning-
spliktig 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 återbruk, återvinning samt minskande 
av avfall samt Vatten genom att ta hand 
om spillvatten som annars skulle förorena 
vattendrag och hav. 

Fjärrvärmens negativa miljöpåverkan sker 
främst genom utsläpp till luft av stoft, svavel 
och kväveoxider. Produktionen baseras i hu-
vudsak på förnyelsebara bränslen. Tillförseln 
av bränslen som trädbränslen och torv med 
mera, sker med lastbilstransporter. Rikt– 
och gränsvärden som gäller för verksam-
heterna har hållits.

FJÄRRVÄRME – SOLVÄRME NY PRODUKT
För att möta upp framtida behov av nya, 
smarta lösningar för minskad klimatpåver-
kan började  vi den 1 januari 2020 erbjuda 
solvärme till våra kunder. Solen är en 
oändlig energikälla och vi ser den som en 
del av lösningen på framtida energi- och 
uppvärmningsbehov. Därför har vi tecknat 
ett avtal med Absolicon att vi köper all 
solvärme som de kommer att producera i sin 
nya solvärmepark. 

Med jämna mellanrum anordnar affär-
sområde Fjärrvärme kundträffar där kunder 
informeras om resultat, framtida invester-
ingar, hur prissättningen fungerar och annat 
som kan vara av intresse. 2020 hölls träffen i 

januari på Kraftvärmeverket där besökarna 
även fick möjlighet att gå en rundvandring.

För att möta upp nya krav från Arbetsmil-
jöverket är vi inne i en process som innebär 
att alla våra anställda drifttekniker på Kraft-
värmeverket blivit certifierade pannskötare. 
Utbildningen är helt ny och framtagen av 
Teknikutbildarna. Vi har även varit med 
som testgrupp under utvecklingen av kursen 
och haft visst inflytande över innehållet.

2020 är för fjärrvärmeproduktionen när-
mast att beteckna som historisk. Hela 99,9% 
av produktionen var fossilfri! En historiskt 
mild vinter är en av de bidragande orsakerna 
till de fina siffrorna. Under normala vinter-
förhållanden är produktionen vid fjär-
rvärmeverket 99 % fossilfri, men ambitionen 
är att den siffran ska öka, även permanent.

Vid bränsleplanen nedanför Kraftvärmev-
erket kan allmänheten lämna grenar och 
buskris. Det finns två skyltar med informa-
tion om vilket material som får lämnas på 
platsen. Trots detta har en hel del förbjudet 
material avlämnats, vilket har lett till höga 
reparationskostnader och längre perioder då 
bränsleplanen varit avstängd.

HEMAB har beviljats medlemskap i Pris-
dialogen för 2021. Det betyder att ekonomi 
och öppenhet gått hand i hand och att kun-
drepresentanterna tyckte att prisjusteringen 
för 2021 var rimlig. Årets möten i Prisdial-
ogen hölls digitalt för att bidra till minskad 
risk för smittspridning.

ÅTERVINNING – MERA ÅTERBRUK 
I maj startade en brand i våra lokaler på 
Jaktstigen. Branden startade i ett mobilt kro-
ssverk och tog lång tid att släcka. Byggnaden 
som brann totalförstördes. Vi planerar nu 
för en ny byggnad där förvaring och balning 
kan utföras smidigt, utan större nedskräp-
ning som idag, samt med en balningsmaskin 
som klarar av större fraktioner. På så sätt 
har vi rationaliserat bort krossverket och 
minskar risken för att liknande situation 
uppstår igen. 

Slöjdlärarna på Brännaskolan har i samar-
bete med HEMAB, samlat in återbruksma-
terial till sin slöjdverksamhet. Målet är att 
skala upp återbruket på skolorna i kom-
munen och regionen, genom att skapa ett 
koncept med möjlighet att hämta material 
på återvinningscentralerna och färdiga 
exempeluppgifter. På så sätt skulle mycket 
tid och pengar kunna sparas ute på skolorna 
samtidigt som inköpen av jungfruligt mate-
rial kan minskas.

Under våren uppstod en brist på pump-
flaskor till handsprit inom vården, varför 
vi startade en insamling av sådana vid 
Härnösands kretsloppspark. Vi fick bra 
gensvar och många kunder ville bidra med 
tomma flaskor.

En ny bygg-bytar-bod där alla som vill 
kan lämna och hämta användbart byggma-
terial stod klar till sommaren. Gensvaret 
har varit mycket bra och det både fylls på 

och plockas saker från boden kontinuerligt. 
Ett fantastiskt exempel på återbruk och 
hushållning av resurser.

För att förenkla debiteringen för företags-
kunder på Härnösands kretsloppspark satte 
vi i juni upp en betalstolpe där företag som 
besöker parken enkelt kan dra sitt kort redan 
innan de åker ner på rampen.

Under hösten återupprättade vi mö-
jligheten att lämna textilier på Härnösands 
kretslopps park. Tjänsten har efterfrågats av 
våra kunder och vi har fått in stora mängder 
textilier under de första månaderna.

VATTEN – KOLFILTER OCH VATTENSKYDD
Att ha ett fungerande vattenskydd för vårt 
dricksvatten är helt grundläggande, särskilt i 
tider då klimatförändringar riskerar att skapa 
andra förutsättningar än tidigare. Fram-
tidssäkringen av vårt dricksvatten tog 2020 
ännu ett steg då Länsstyrelsen beslutade om 
vattenskyddsområde i Brunne.

Under våren växte kolfilteranläggningen 
fram vid Vattenverket på Tallvägen och i 
december kunde driftsättningen påbörjas. 
Med kolfilter som ett ytterligare reningssteg 
minimeras de risker som kommer med kli-
matförändringar i form av höjda medeltem-
peraturer och mer extrema väderskiftningar. 
Bieffekten blir dessutom ett godare vatten. 
2020 har affärsområde Vatten tack vare 
metodiskt förbättringsarbete haft den lägsta 
energianvändningen på tio år. 

Genom att använda tekniker som inte 
kräver några grävarbeten, har vi under året 
minskat våra utsläpp av koldioxid med 72 % 
eller 45 ton, jämfört med om vi hade använt 
traditionella metoder. 

Våra nya vattenmätare med inbyggd 
akustisk läckagedetektering kan höra ljud 
i ledningarna och med det medföljande 
programmet Leak detector sortera ut vilka 
mätare som indikerar. Ju fler mätare vi 
får ut desto lättare blir det att ringa in var 
en läcka finns. Med denna teknik kan vi 
snabbare, mer precist och korrekt upptäcka 
en läcka och åtgärda den. En fördel för hela 
VA-kollektivet, det vill säga våra kunder, 
är att vi med denna metod får minskat 
 vattensvinn. Med minskat vattensvinn 
behöver vi använda mindre kemikalier till 
vatten reningen och det blir lägre energi-
användning i och med att pumpar inte 
behöver gå lika hårt.
 
ELNÄT – POSITIVA EFFEKTER AV ISO 2020 
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. 

I augusti drabbades våra kunder av tre 
stora driftstörningar i elleveransen. Drönare 
med avancerad specialutrustning användes 
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för att hitta avvikelser. Potentiella felkällor 
har undersökts och data har analyserats. Led-
ningar och anläggningsdelar har besiktigats, 
men inget fel kunde lokaliseras.

Projekt ISO 2020, samlingsnamnet på det 
vädersäkringsprojekt som startade för snart 
tio år sedan och som syftar till att bygga bort 
alla känsliga oisolerade högspänningsled-
ningar inom vårt elnätområde, var tänkt att 
gå i mål 2020. Ännu återstår 12 km ledning 
att gräva ner. Effekterna av ISO 2020 kan vi 
se tydligt. Vi är mindre sårbara vid stormar 
och löper mindre risk att drabbas av utdrag-
na strömavbrott på grund av väderrelaterade 
problem. 

ELFÖRSÄLJNING – ETT SVÄNGIGT ÅR 
I den första beslutade affärsplanen för 
verksamheten angavs att år nummer tre 
skulle lönsamhet uppstå på så vis att resultat 
efter avskrivningar och finansnetto skulle 
vara positivt samt att verksamhetens bärkraft 
skulle vara sådan att den står på egna ben. 
Det målet har uppnåtts och resultatet för 
2020 blev 673 254.

Marknadsföring och försäljning nådde 
högt uppsatta mål avseende synlighet, kun-
davtal och volymer. Företagaren Christer 
Norberg blev den tredje, efter Maria Wal-
lenman och Jon Hillgren, att porträtteras 
i marknadsföringskampanjen ”Vi älskar 
Härnösand”.

Affärsmodellen är fortsatt oförändrad 
där vi producerar egen lokal och förnybar 
el som vi säljer till kunder företrädesvis på 
den lokala marknaden. År 2020 har varit 
ett svängigt år på elmarknaden med volatila 
priser. Det hydrologiska överskottet samt 
rekordstora installationerna av ny förnybar 
produktionskapacitet i kraftsystemet, främst 
i norr, bidrog till rekordlåga elpriser. Priser 
som sedan kom att återhämta sig snabbt. Vår 
beslutade affärsmodell med minimal ekon-
omisk risk i händelse av avvikelser i aktuella 
prissäkringar visar sig vara framgångsrik.

BIOGAS, VINDKRAFT, BREDBAND
BIOGAS/FORDONSGAS
Olika typer av plast i det insamlade matav-
fallet ställer till bekymmer i behandlingspro-
cessen när matavfallet ska bli biogas. Därför 
har ett forskningsprojekt vid Mittuniver-
sitetet under året studerat om det går att 
identifiera dessa plaster genom analys av 
våglängden på reflekterande ljus. Projektet 
hoppas på att kunna slå fast vilka vågläng-
der av ljus som är intressanta att identifiera 
för att kunna urskilja aktuella plaster. I ett 
senare skede ska förhoppningsvis forskning-
sprojektets resultat även kunna bidra till att 
ta fram teknik för rening.

Häggby gård försöksodlade med biogöd-
sel från matavfall under sommaren. 12 m2 
odling av prydnadspumpor gödslades med 
biogödseln. Totalt användes 1,5 kg gödsel 
per kvadratmeter blandat med mycket vatten 

och resultatet var väldigt bra. 
Under året har Marcus Öhlén, student 

vid Linköpings universitet och bosatt i 
Nordingrå, gjort en livscykelanalys på 
vår biogasproduktion. Analysen visade 
att HEMABs fordonsgas, som produceras 
genom torr rötning, minskar koldioxidut-
släppen med cirka 90 procent jämfört med 
de fossilbaserade drivmedlen bensin och 
diesel. De totala utsläppen av koldioxid från 
HEMABs fordonsgas, taget i beaktande 
alla led i produktionen och hanteringen av 
substrat, visade sig vara 5,8 gram CO₂-eq/
MJ, att jämföra med den genomsnittliga 
fordonsgasen i Sverige på 15,8 gram.

I april sänkte vi priset på fordonsgas, 
för att på så sätt bidra till att åtminstone 
delvis mildra de ekonomiska effekterna av 
coronaviruset för både enskilda och företag. 
Dessutom tankar både Härnösands kommun 
och Region Västernorrland många bilar med 
gas vilket gör att vi även räknar med en mer 
allmän samhällsvinst med detta. 
I maj fattade styrelsen beslut om utbyggnad 
av biogasanläggningen. Totalt handlar det 
om en investering i 50-miljonersklassen. 

VINDKRAFT
2020 driftsattes våra två nyaste vindkraftverk 
på Spjutåsberget. Deras årliga energipro-
duktion ligger på cirka 12 000 MWh/verk, 
vilket motsvarar hushållsel för cirka 4000 
småhus totalt.

Intresset för att söka vindkraftpengar har 
varit rekordstort och ett flertal föreningar 
har under året tilldelats pengar. Några av 
dessa är följande: Hultomsbergets toppstuga 
har utrustats med solcellsbelysning in- och 
utvändigt samt möjlighet för vandrare 
att ladda sin mobil. Sportfiskeklubben 
Strömsländan fick pengar för att göra om-
rådet kring Värptjärn handikappanpassat. 
Härnösands Orienteringsklubb (HOK) har 
fått pengar till att uppdatera kartor över 
områden för natur- och friluftsaktiviteter i 
Härnösand. HOK tilldelades vindkraftpen-
gar även 2019 för att bygga en äventyrsbana 
för barn på Vårdkasen. Denna färdig-
ställdes sommaren 2020 och har nyttjats 
flitigt av så väl härnösandsbor som tillresta 
kryssnings-resenärer.

BREDBAND
I syfte att skynda på de högt ställda mål 
om bredbandsutbyggnad som fattats både 
nationellt men även regionalt och lokalt, 
beviljades ServaNet statligt bredbandsstöd 
på 8,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
ytterligare punkter på kommunkartan kan 
anslutas till fibernätet vilket kommer göra 
det möjligt att nyttja framtidens tjänster även 
på landsbygden. 

PANDEMIN SOM PÅVERKADE ALLT
Vår ordinarie årsstämma med Catharina 
Rolfsdotter Janssons föreläsning ”En bak-
länges framtidsspaning” fick ställas in med 
anledning av Coronapandemin. En formell 

årsstämma hölls istället per capsulam, via 
länk. Föreläsningen hölls istället, även den 
via länk, i oktober.

I mars begränsade vi våra öppettider i re-
ceptionen och beslut fattades att all personal 
som kunde jobba hemifrån skulle göra det, 
allt för att bidra till minskad smittspridning. 
Detta har vi fortsatt med under hela året och 
i november stängde vi receptionen helt för 
besökare och alla fysiska möten stoppades. 
Vi har även upprättat riktlinjer för hembesök 
hos våra kunder i syfte att minska risken för 
smittspridning och skydda både vår personal 
och våra kunder.

Vår rekryteringsprocess för sommarjob-
bare och sommarvikarier fungerade på ett 
nytt sätt 2020. Ansökningsförfarandet skedde 
enligt samma rutiner som vid anställning av 
ordinarie personal, nämligen med matchning 
mot jobbinnehåll, intervjuer och referen-
stagningar. Totalt rekryterade vi 22 personer 
med olika bakgrund och ålder utifrån de cir-
ka 300 sökande. Arbetet utfördes kontaktfritt 
eller i vissa fall med inslag av distansarbete 
eller handledning på distans. Introduktionen 
skedde delvis via förinspelad film och dels 
via videokonferens samt i möten med mindre 
grupper i lokaler där vi kan hålla distans. För 
oss var det viktigt att få in vikarier och att 
kunna erbjuda sommarjobb även i svåra tider 
som under den pågående pandemin.

Vårt skolprogram för barn i förskoleklass 
till och med årskurs 6 har också påverkats av 
pandemin. Istället för studiebesök på våra 
anläggningar ställde vi först om till att en 
pedagog från Technichus, Thomas Karlsson, 
skulle åka ut i skolorna och berätta om våra 
verksamheter. När detta inte längre var en 
möjlighet ställde vi istället om till att Thomas 
skulle hålla föreläsningar via Teams, kom-
binerat med ”experimentlådor” som skolorna 
får låna för att utföra praktiska experiment 
och tester relaterade till det som Thomas 
har föreläst om. Skolorna har, liksom många 
andra verksamheter, fått sina egna utmaning-
ar i samband med pandemin, vilket har gjort 
det svårt att genomföra detta. Vi hoppas 
och tror att situationen kommer se bättre ut 
under 2021.

Under normala omständigheter har vi 
på HEMAB flera praktikanter på plats i 
omgångar i vår verksamhet. Bland annat från 
Yrkeshögskolan i Härnösands som brukar ha 
elever med LIA-praktik (Lärande I Arbete) 
hos oss.  Under 2020 var inget sig likt och 
även LIA-praktiken fick utföras på distans, 
vilket ställde stora krav på elevernas drift-
ighet för att lyckas i sin inhämtning av data 
och även rapportskrivning.

MEDARBETARE 
I samarbete med nystartade härnösandsföre-
taget LifePuls har vi under året startat ett 
hälsoprogram för våra medarbetare. Inled-
ningsvis fick personalen via enkäter göra en 
nulägesanalys där man uppgav hur den egna 
fysiska statusen såg ut och därefter placerades 
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man i olika kategorier med olika insatser. 
Personliga hälsosamtal och coaching hållits 
med samtliga medarbetare som valt att delta 
i programmet. Syftet är att främja en god 
hälsa hos personalen och inspirera till lång-
siktiga, hälsosammare livsstilsförändringar.

Vi genomförde under 2020 en satsning 
på chefs- och medarbetarskapet inom ramen 
för ett program handlett av två externa 
konsultfirmor. Samtliga medarbetare har 
deltagit i programmet som syftar till att 
arbeta med företagskultur, värderingar 
och förbättringsaktiviteter samt att skapa 
en hållbar prestationskultur. Under resans 
gång har huvudmålet formulerats till ”Ett 
HEMAB” vilket betyder att alla affärsom-
råden och funktioner arbetar för att finna 
samordningsvinster, effektiviseringar och 
utveckling enheterna emellan för att på så 

sätt bidra till de övergripande målen. 
Under 2020 har skyddsronder genom-

förts enligt plan med den skillnaden att 
skyddsombuden gått ronder på andra affär-
sområden än det egna. Detta med syfte att 
med nya ögon kunna identifiera eventuella 
risker och föreslå åtgärder. Resultatet av det-
ta nya upplägg har varit gott och arbetssättet 
kommer fortsätta under 2021.

FRAMTIDEN
Hälsoprogrammet med LifePuls kommer 
att fortgå under 2021. Även arbetet med 
chefs- och medarbetarprogrammet fortsätter 
under 2021.

Den byggnad som brann på Jaktstigen 
ersätts med en ny som är planerad att upp-
föras till sommaren 2021.

Vi kommer fortsätta med det nya upp-

lägget med skyddsronder på varandras 
affärsområden under 2021.

Om allt går enligt plan kan den utbyggda 
anläggningen stå färdig tidigast under hösten 
2021 men mer troligt under 2022. Idag kan 
anläggningen i Äland behandla 5 000 ton 
matavfall årligen – med utbyggnaden växer 
den siffran till 15 000 ton.

Vädersäkringsprojektet ISO 2020 är 
planerat att gå i mål under 2021.

För att handla på den nordiska elbörsen 
Nordpool samt för att köpa prissäkringar 
behöver vi en partner, vilket är det mest ra-
tionella och kostnadseffektiva för oss. Under 
tre år från starten av verksamheten fram till 
och med år 2020 har detta varit Statkraft, 
men från 1 januari 2021 är det Mälarenergi 
AB som vi kommer att utveckla affären 
tillsammans med.
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Den fullständiga årsredovisningen finns tillgänglig via denna QR  
eller på www.hemab.se/hallbarahemab efter årsstämman den 18 maj.
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