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VD har ordet

Tack vare engagerad personal har 2021 varit året då vi tillsammans arbetat med
att integrera vår hållbarhetspolicy i vårt dagliga arbete. Alla medarbetare har
dragit sitt strå till stacken.

Vi har infört en ny prismodell som ger våra kunder incitament till en hållbar och
medveten energiförbrukning och under året har vi haft många kunddialoger som
gett oss möjlighet att diskutera förbrukningsmönster och besparingsmöjligheter.
Vi har också slutfört projektet att byta samtliga mätare hos våra kunder. Våra nya
mätare möter framtidens standard och möjliggör effektiv energistyrning.

Nackas snabba expansion i kombination med en växling från fossila bränslen till
förnybara energikällor ställer höga krav på oss som lokalt elnätsbolag. Under året
har vi framtidssäkrat elleveranserna, dels genom att bygga en ny
fördelningsstation vid Sickla, men också genom omfattande analysarbete för en ny
inmatningsstation som ska klara elförsörjningsbehoven för generationer framöver.

VD har ordet



Utmaningarna som Covid förde med sig fortsatte under året, men tillsammans har
vi lyckats driva vår verksamhet utan att försämra leveransen eller sätta
medarbetarnas hälsa på spel. Vi har inte haft någon smittspridning på
arbetsplatsen och medarbetarna har i de flesta fall haft möjlighet att distansarbeta.
En fördel med detta är att vi teknikmässigt har tagit oss flera steg framåt på vår
effektiviserings- och digitaliseringsresa.

Gemensamt tar vi ansvar för att tänka hållbarhet i stort som smått, och vi kommer
fortsätta att vara det lokala bolaget som bidrar till ett attraktivt och växande
Nacka.

Tillsammans vill vi ”Lysa med kraft!”

Jonas Kellberg
VD Nacka Energi AB
Februari 2022
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2021 var också året då vi tog våra laddlösningar från planeringsstadiet till
verklighet och vi kan nu erbjuda Nackaborna flera laddgator och även en
välutnyttjad snabbladdare utanför Nacka Forum.

VD har ordet



Om Nacka Energi 

Nacka Energi är det lokala elnätsbolaget i Nacka kommun med undantag av
Saltsjö Boo kommundel.

Nacka Energi bildades 1919 och ägs sedan 1952 av Nacka kommun. Idag är
Nacka Energi en del i koncernen Nacka Stadshus AB. Vår primära verksamhet är
drift och förvaltning av elnätet inom vårt koncessionsområde. I koncernen ingår
också Nacka Energi Försäljning som är dotterbolag till Nacka Energi AB.

Nacka Energi har närmare 60 anställda och vårt kontor ligger i Finntorp.

Vi samarbetar sedan flera år med Mälarenergi, vilket innebär att de som bor i
Nacka får el från Mälarenergi, om de inte valt något annat elhandelsbolag
såklart. När kunderna tecknar ett elavtal med Mälarenergi bidrar de till en hållbar
utveckling, av både miljön och samhället. Mälarenergi driver 41 egna
vattenkraftstationer. Elen kommer från 93 % förnybara energikällor och de är
certifierade med ”Schysst elhandel”.
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Mikroproduktion i Nacka Energis område
När kunder installerat solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet
vattenkraftverk, kommer vi ut och byter mätare så att den mäter
både konsumtion och produktion.
Vi informerar kunden om hur vår anslutning går till och kan även
vara till hjälp med andra funderingar. När anläggningen är installerad
och driftsatt, kan kunden börja producera och sälja sin el.

Om Nacka Energi



Vi bidrar till en ljusare framtid 
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Vår utgångspunkt är ett hållbart företagande som tar ansvar för vår påverkan
på samhälle och intressenter och våra perspektiv är ekonomiska, miljömässiga
och sociala.

Vår hållbarhetspolicy är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är vår
bolagsgemensamma vilja och inriktning som identifierar och definierar de mål
vi ska jobba mot.

Vi är en god arbetsgivare som tar ansvar för
medarbetarnas hälsa och kompetensutveckling.

Med våra tjänster och vår infrastruktur tar vi aktiv del
i omställningen till ett rent, elektrifierat samhälle med
mindre utsläpp och en smartare energianvändning.

Vi vill bidra till en mer hållbar och ljusare framtid. Vi vill vara delaktiga och
bidra till att målen i Agenda 2030 nås, visa aktivt engagemang för våra
intressenter och upplysa medarbetare om att alla i verksamheten kan bidra på
olika sätt. Vår framgångsfaktor är ett kontinuerligt arbete med att genomföra
våra aktiviteter och skapa nya. Detta gör vi i alla led inom bolaget för kunder,
medarbetare, kommuninvånare och kommande generationer.

Vi bidrar till en ljusare framtid



Ekonomiskt ansvar
Bolagets finansiella resurser ska förvaltas så att företagets framtid säkras på bästa
sätt samt håller sig inom ramarna för den reglerade verksamheten. På så sätt tar vi
ett ansvar för gällande lagstiftning och vår ägare. Vi strävar efter möjlighet för våra
kunder att påverka sin elnätskostnad i kombination med rimliga och rättvisa
nätpriser.

Miljöansvar
Vi har genom att vara verksamma inom energisektorn särskilda förutsättningar att
bidra till miljömässig hållbarhet. Välfungerande elnät spelar en central roll i
uppbyggnaden av hållbara energisystem. Vår miljöpolicy är vägledande när det
kommer till dagliga rutiner och användning av resurser samt återvinning av material.
Upphandlingspolicyn tar avstamp i vårt miljöåtagande och vår personalhandbok ger
vägledning till hur våra medarbetare kan bidra till en hållbar verksamhet.

Socialt ansvar
Verksamheten ska drivas på ett ansvarsfullt sätt och vi vill vara en god
samhällsaktör som bidrar till hälsa och välbefinnande.  Internt arbetar vi aktivt med
friskvårdsarbete och andra förmåner för att främja god hälsa och välmående.
Dokumenterat arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald säkerställer och
utvecklar bolagets åtaganden inom området.

Våra tre perspektiv
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Miljö

 

Social Ekonomi

Våra tre perspektiv



I Covid-tider var vi snabba att digitalisera våra arbetsmetoder och erbjuda de flesta
medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån, något som vi idag ser som naturligt. Vi
har nya riktlinjer för distansarbete där vi har övervägt de fördelar som visat sig
fungera i kombination med det ansvar som vi som arbetsgivare har inom ramen för
SAM.

Ny på Nacka Energi?
Introduktionsprocessen har setts över i samarbete med en arbetsgrupp inom
verksamheten och resulterat i nytt stöd för chefer vid anställning och nya forum
för inhämtning av information som anställd på bolaget.

Hälsa och liv i fokus
Vi har en skyddskommitté  som arbetar med att eftersträva nollvision för
arbetsolyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett samarbete mellan
arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare på bolaget och har resulterat i en
reviderad policy och arbetsmiljöhandbok som har presenteras för ledningsgruppen
under hösten. Personalhandboken reviderades efter implementering av nytt
branchavtal och medarbetetarna har informerats om och våra  chefer har
utbildats om det nya avtalet.
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Vad har vi gjort 2021?

Webbinarium för intressenter
Med våra nyetablerade laddgator i Nacka vill vi
samverka inom kommunen och vara en del i att skapa en god
bebyggd miljö. Den 4 juni invigdes den första snabbladdaren vid
Nacka Forum. På hösten bjöd vi in våra kunder till ett webinarium
för att informera om elbilsladdare och hur vi på Nacka Energi kan
hjälpa till.

Våra kunder ska veta att de kan vara med och påverka kostnaden och också miljön
om vi lär oss att använda elen smart. Detta behövs för att klara omställningen och
trygga elleveranserna även i framtiden då vi kommer behöva allt mer el för att bli
fossilfria.

Vad har vi gjort 2021?
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Hållbarhetssamverkan för kommande generation
Samarbetet med PEAK nätverket och Nacka Vatten och Avfall resulterade i en
skoluppgift som gjordes inför Earth hour 2021. Uppgiften var att fundera över
kretslopp där eleverna fick bygga upp ett hållbart samhälle från start. Bland annat
skulle de lösa energiförsörjningen på den ”Hållbara ön Utopia”.

PEAK är en modell och arbetsredskap för hur skolor och elever kan lära sig att arbeta
medvetet med att spara energi.

God utbildning för fler
På Teknikens dag hade vi öppet hus för medarbetarna för att visa upp delar av driften
och vår verksamhet. Det fanns möjlighet att ställa mängder av frågor och gott om
möjligheter att få prova på olika praktiska moment samt att lära sig om hur
teknikavdelningen jobbar i fält.

Ladda för morgondagen!
2021 har vi etablerat nya laddgator och tagit input från allmänheten för vilka fler
placeringar som rekommenderas och behövs.

I december nådde vi för första gången en efterlängtad milstolpe! 
Totalt laddades det 1000kWh/dag i våra laddare.
Under 2022 så planerar vi att bygga ca 8–10 laddgator till samt en 
snabbladdare i Sickla.

Vad har vi gjort 2021?



Giftfri miljö
På Teknikavdelningen och avdelningen för Kund och marknad har vi säkerställt att
vi har koll på våra kemikalier med inventering och samplacering. I vissa fall har vi
lyckats ersätta produkter till mer miljövänliga, vilket är positivt för både miljö och
personal som dagligen jobbar med dem.

Sedan 2018 har vi arbetat med och nu äntligen kommit i mål med att byta alla
poolbilar till hybridbilar. Nu finns också ett beslut om att bruka HVO100 i samtliga
servicebilar. Möjlighet till detta finns i samtliga dieselbilar utom en som planeras
att bytas ut 2023. HVO, hydrerade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, är ett
förnybart syntetiskt dieselbränsle.

Säkra och hållbara processer
Bolagets nya säkerhetspolicy har lett till ett arbete med att öka medarbetarnas
medvetande kring informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. En
reviderad upphandlingspolicy godkändes i början av 2021 där dataskydd,
informationssäkerhet och hållbarhet tidigt ska beaktas i upphandlingsförfarandet.
Nya styrdokument är under revidering för att säkerställa att just hållbarhetskraven
införlivas och uppfylls.

Samhällsengagemang
Vår drivkraft är att: "Med kraft och energi, tillsammans bidra till ett modernt och
hållbart samhällsbygge”. Vi vill stärka Nackabornas positiva associationer till Nacka
Energi och har använt oss av den kommunikation som våra projekt REKO och
NEMO medfört för att samtidigt bygga vårt varumärke. Vi har också haft två
kampanjer där vi spridit glädje och energi genom att dela ut sadelskydd och
reflexer och uppmuntrat Nackaborna att själva sprida positiv energi.
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Vad har vi gjort 2021?



Nacka Energis prismodell
2019 togs de sista stegen för att ta fram en ny prismodell som ger kunderna större
möjlighet att påverka sin kostnad för elnätet. Succesivt under 2021 har alla
kundgrupper fått den nya prismodellen. Den sista etappen som gäller
lägenhetskunder var klar vid årsskiftet.

Varje kunds elanvändande är unikt. Vad det kommer att kosta beror på när kunden
använder el och hur mycket som används på en och samma gång. Kunderna kan
både minska sin förbrukning och styra den till de tillfällen då kostnaden är lägre.
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På hemsidan har vi också utvecklat en kampanjsida för våra kunder så att de kan få
veta mer om de nya priserna och varför detta har införts. På hemsidan finns också
"tips och trix" för kunderna att ta del av.

Efter förändringen gjorde vi en kundundersökning som visade att en majoritet hade
tagit till sig informationen och förstått den, och 43 % var positiva till prismodellen.

 
 

När vi konsumerar allt mer el är det viktigt att vi gör det klokt. Med den nya
prismodellen vill vi få till en jämnare, mer hållbar och medveten energiförbrukning. Om
vi alla hjälps åt att sprida ut elanvändningen över dygnet kommer elnätet att klara av

en ökad förbrukning i vårt växande Nacka         
- Jonas Kellberg, VD

Nya elmätare
Under 2021 har majoriteten av våra mätare bytts ut. Pandemin orsakade
försenade mätarleveranser och vi behövde ändra planering och anpassningar av
kundbesök för att skydda våra kunder och montörer. Men nu återstår endast ett
hundratal mätarbyten och de kommer att bytas under 2022.

De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att följa förbrukning och
därmed en möjlighet att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Vi har med
de nya mätarna bättre möjligheter att övervaka vårt lågspänningsnät och våra
kunder har möjligheter att följa och påverka sin förbrukning. På vår hemsida finns
information om hur mätarna fungerar och vad de kan användas till.

Vad har vi gjort 2021?



Miljöansvar 2018 2019 2020 2021 Mål 2022

Nätförluster 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,52%

Miljöbilar 33,3% 33,3% 42% 46% 50%
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Övergripande utfall och mål 

Hållbar tillväxt
I ägardirektivet från Nacka kommun finns en förväntan att vi ska bidra till
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Bolagets ekonomiska resultat
har de senaste året redovisat en lönsamhet och finansiell balans som är högre än
branchgenomsnittet. Vi har lägre elnätsavgifter än branschgenomsnittet som
helhet och något lägre än elnätsbolagen i Stockholms län. Vi upprätthåller en god
lönsamhet och finansiell balans med fortsatt måluppfyllelse där utfallet är i linje
med eller överstiger målen på bolagets ekonomiska nyckeltal.

Ekonomiskt ansvar 2018 2019 2020 2021 Mål 2022

Omsättningn tkr 189 973 209 815 191 776 189 801 -

      

Resultat efter
finansiella poster

63 202 76 154 27 203 23 828 -

Soliditet 61% 64% 65% 62% >50%

Avkastning på total
kapital

16% 17% 6% 6% >5%

Effektivt nyttjande av elnätet 
Minskade nätförluster skapar nyttor för nätanvändare och för samhället som
helhet genom minskad energiförbrukning och lägre produktion med fossila
bränslen. Andelen miljöbilar ökar och en plan finns för att nå 50% miljöbilar under
2022.

Övergripande utfall och mål



Socialt ansvar kunder 2018 2019 2020 2021 Mål 2022

Leveranskvalité, min/år,kund 9,8 19,0 36,9 21,2 <20

NKI-värde - 62 - 72,8 71

SKI-värde (privat) - - 52 * 60
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Nöjda medarbetare och kunder
Jämställdhetsarbetet är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.
En jämställdhetsplan har tagits fram i samverkan med representanter för
personalen. Vi står också för att ett mångfaldsperspektiv där olikheter är
betydelsefullt för kreativiteten, effektiviteten och utvecklingen.

Socialt ansvar anställda 2018 2019 2020 2021 Mål 2022

Antal anställda 47 52 60 61 -

Andel kvinnor 43% 44% 40% 46% -

Andel män 57% 56% 60% 54% -

Korttidssjukfrånvaro 1,7% 2,1% 1,7% 1,6% 1,7%

Engagemang anställda - - 8,7 8,6 8,5

Vi strävar efter såväl nöjda medarbetare som kunder. Våra kontinuerliga
PULS-mätningar visar på intern trivsel, nöjdhet och lojalitet och i våra
kundmätningar ligger vi högt vad gäller engagemang. Vi vill överträffa våra
kunders förväntningar på service och strävar efter att bygga långsiktiga
relationer.

*ingen mätning 2021

Övergripande utfall och mål



Vi har sammanfattningsvis haft en lärorik och spännande tid med
implementeringen av vårt hållbarhetsarbete. Vi är nu inne på vårt andra år med
vår hållbarhetsredovisning och kommer förankra vårt arbete med en
kommunikationsplan gällande frågor kring hållbarhetsårgärderna.

Fokus framåt är att bli ännu bättre på det vi redan gör och att ständigt engagera
oss i nya frågor och utmaningar för att säkerställa en hållbar framtid där vi
förverkligar målen i Agenda 2030.

Vi har sammanställt en omfattande roadmap kring digitalisering som mynnat ut
i hur vår verksamhetsutveckling kommer att se ut de kommande åren.
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Hållbarhetsambitioner

Vår affärsplan omfattar mål, strategier samt aktiviteter med ansvarsfördelning
per målområde. Varje avdelning har i uppdrag att planera årliga aktiviteter för
att bidra till måluppfyllelsen som huvud- eller delansvarig. Området hållbarhet
och digitalisering ingår övergripande i alla målområden.
Alla beslut ska genomsyras av hållbarhet och bolagets kompetens erbjuds andra
verksamheter inom kommunen för att uppnå ett hållbart samhälle.
Se bilaga 1.1 på sida 13.

Kommande engagemang

Peak samarbete Earth hour 2022
Sponsor och jury i”Hållbara utmaning”
Uppföljning och ersättning av kemikalier
Utveckling av laddgator och laddplatser
Hållbarhetskrav i upphandling och inköp
Kommunikationsplan för hållbarhet
Koldioxidbudget

2022 års engagemang och utmaningar:

Hållbarhetsambitioner
Kommande engagemang
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Hållbarhetsambitioner Koppling till Globala
mål

Mål i affärsplanen till
2026

Målområden i
affärsplanen

Ekonomi Hållbar utvecklig i samhället Mål 4, 11

Framtidsanpassat
elnät - Andel av
elnätet som omfattas
av en långsiktig plan

Verksamhet och
anläggningar

Ekonomi i balas Mål 9
>7% avkastning på
totalt kapital

Ekonomi och finans

Driva kompletterande tjänster Mål 7, 9 10 MSEK
Nya produkter och
tjänster

Miljö Publik laddning Mål 9, 11 15
Nya produkter och
tjänster

Hållbarhet hos leverantörerna Mål 12 100% av nya avtal
Verksamhet och
anläggningar

Resurseffektivitet Mål 4, 9, 12
Effektiv användning
av energi och resurser

Verksamhet och
anläggningar

Socialt Nöjda kunder Mål 7, 11 80%
Kunder och
medborgare

Säker arbetsplats Mål 3 0 olyckor
Medarbetare och
organisation

Nöjda medarbetare, eNPS Mål 3
30 (Benchmark i
industrin är 10)

Medarbetare och
organisation

Bilaga 1.1

Bilaga




