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”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande genera tioners  
möjligheter att tillfredsställa  
sina behov.” 

             Brundtlandkommissionen
 

När vår fjärrvärme byggdes ut under 1970-talet 

var det för att skapa ett miljömässigt och tryggt 

energisystem för vårt samhälle. Idag känns det 

därför naturligt och självklart att utvidga vårt 

arbete till att omfatta fler hållbarhetsaspekter. 

Miljöfrågan har alltid varit en stark drivkraft för 

oss och vi är stolta över den insats vår fjärrvärme 

har gjort och gör för miljön och klimatet.  

Begreppet hållbar utveckling innefattar emeller-

tid även sociala och ekonomiska delar och vi ser 

att genom att implementera hållbarhetstänkande 

i hela organisationen bidrar det till att stärka vår 

affär och de insatser vi gör för att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. Nyckeln till framgång 

ligger i våra engagerade medarbetare och lika 

engagerade kunder.

Med medarbetarnas insatser i den dagliga 

verksamheten, kundernas önskan att göra 

medvetna val och en förstärkt kunddialog, tar vi 

sikte på att efterleva Brundtlandskommissionens 

definition på hållbar samhällsutveckling. Som ett 

led i denna process publicerar vi nu Södertörns 

Fjärrvärmes första Hållbarhetsredovisning.  

Här beskriver vi hur vi arbetar inom hållbarhets-

området och vi hoppas att du hittar både nyttig 

och tänkvärd information. Har du frågor är du 

alltid mycket välkommen att kontakta oss!    

Februari 2018

 

Cecilia Nordin

Chef Kvalitet och Hållbarhet
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Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag som 

erbjuder konkurrenskraftiga, säkra och miljö vänliga  

energilösningar för både värme och kyla. Varje år 

levererar vi omkring 1 TWh fjärrvärme till cirka 50 000 

hushåll och företag i Botkyrka, Huddinge och Salems 

kommuner. I flera år har vi kunnat erbjuda våra kunder 

det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsområdet. 

Merparten av den fjärrvärme som vi säljer och distri-

buerar köps in från vårt systerbolag Söderenergi och en 

mindre del produceras i egen regi i vår värmecentral i 

Skogås. Fjärrvärmen som vi levererar produceras till över 

99% av förnybara och återvunna bränslen.  

Vi producerar och distribuerar även fjärrkyla till bland 

annat köpcentrum, sjukhus och skolor i regionen. 

Förutom att leverera värme och kyla erbjuder vi våra 

kunder olika tjänster så som serviceavtal och energi-

rådgivning. I ett hållbart samhälle måste vi ta vara på 

jordens resurser och vi stöttar våra kunder i deras arbete 

att effektivisera sin energianvändning.

Ägarstruktur

Södertörns fjärrvärme ägs av holdingbolaget Södertörns 

Energi AB, som i sin tur ägs till lika stora delar av Botkyrka 

och Huddinge kommuner. Södertörns energi AB äger 

tillsammans med Telge AB systerbolaget Söderenergi som 

producerar det mesta av den fjärrvärme som vi levererar.

Vår vision och affärsidé

• Vi är det ledande företaget inom värme och kyla. 

• Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle

• Vi ska tillgodose kundernas komfort genom att  

   erbjuda prisvärda energilösningar

Det här är Södertörns Fjärrvärme

Södertörns fjärrvärme är del av ett stort kretslopp i Stockholm där restprodukter från samhället, så som spillvärme och avfall, tas  

tillvara och omvandlas till energi. Vårt fjärrvärmenät utgörs av 34 mil långa ledningar som levererar värme och varmvatten till våra 

kunder i Salem, Huddinge och Botkyrka kommuner. 

Nätet är sammankopplat med Stockholm Exergi och Telges fjärrvärmenät och produktionssamarbeten med de omkringliggande  

energibolagen skapar förutsättningar att effektivisera fjärrvärmeproduktionen och användningen. 
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Ny hållbarhetsorganisation

Under året har en ny hållbarhetsorganisation tillkommit  

med ansvar för att stärka upp företagets arbete 

inom kvalitet och hållbarhet. Avdelningen, som är en 

lednings funktion och vars chef rapporterar till VD, ska 

bland annat ta fram en hållbarhetsstrategi som sedan 

ska implementeras över hela verksamheten och genom-

syra företagets affärsplan. Man kommer även tillsätta 

ett hållbarhetsråd tillsammans med systerbolaget Söder-

energi med uppgift att skapa en gemensam grund för 

inspiration, samarbete och utbyte av kunskap och idéer. 

Hållbarhetsredovisningen

Det här är företagets första hållbarhetsredovisning. Inför 

arbetet med redovisningen gjorde företagets lednings-

grupp en väsentlighetsanalys där de områden inom håll- 

barhet som är mest relevanta för vår verksamhet och där 

vi kan göra störst skillnad identifierades. Då man många 

gånger hamnar i att allt upplevs som viktigt gjordes även 

en prioritering som ledde till nio identifierade väsentliga  

områden. Dessa beskrivs här i redovisningen och 

kommer även ligga till grund för fortsatt arbete med 

hållbarhetsfrågorna.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Året som gått 

Under 2017 har vi sett en fortsatt hög takt av nybyggna-

tion i vår region och fjärrvärme är många gånger första-

handsvalet, framför allt när det gäller bostäder. Bland de 

nya kunder som anslöt sig under året kan nämnas  

flerbostadshus i centrala Huddinge, ungdomsbostäder 

i Tumba, utbyggnad av Fittja Centrum och flertalet 

industrier i Vårdkasen samt Länna industriområden. Det 

har även tagits beslut om att investera i en ny kylmaskin 

i Flemingsberg för att möta den ökade efterfrågan på 

kyla i området. 

Utmaningar och möjligheter i framtiden

Inom vårt leveransområde finns en stor efterfrågan på 

nya bostäder och ett intresse från företag att etablera 

sig. Kommunerna som vi verkar i har omfattande  

byggplanerna för de närmaste åren och byggnations -

takten är hög inom segment där fjärrvärme är 

konkurrens kraftig, bland annat flerbostadshus. Striktare 

energikrav vid nyproduktion och energieffektivisering i 

befintliga bestånd medför att fastigheternas energibe-

hov minskar. Även ett mildare klimat påverkar våra vär-

meleveranser. En positiv följd av minskade energi- och 

effektbehov i fastigheter är att det skapar ett utrymme 

att ansluta nya kunder utan att behöva bygga ut nätet 

då mycket av nybyggnationen sker i områden där vi 

redan har ett utbyggt fjärrvärmenät. 

En utmaning som vi står inför är att konkurrensen från 

andra energilösningar, framförallt värmepumpar ökar. 

Därför är det viktigt att vi följer utvecklingen på energi-

marknaden och säkrar att vår produktportfölj utgörs 

av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar 

samtidigt som vi arbetar aktivt med att kommunicera 

fjärrvärmens fördelar och dess roll i ett hållbart samhälle. 

Södertörns fjärrvärme är ett kommunalägt aktiebolag 

som styrs av ett ägardirektiv och i grunden av aktie-

bolagslagen. Enligt ägardirektiven för perioden 2016-

2018 ska bolaget drivas på affärsmässig grund och det 

kommunala uppdraget innefattar bl.a. att verka för att 

skapa långsiktiga lösningar för att säkra miljömässigt 

hållbara uppvärmningsalternativ för kommuninvånarna 

samt bidra till att göra ägarkommunerna attraktiva och 

stödja deras tillväxt. Styrelsen i Södertörns Fjärrvärme 

har sju  ordinarie möten per år. VD ansvarar för fram-

tagning av bolagets strategiska affärsplan samt den 

operativa verksamheten tillsammans med lednings-

gruppen. Visionen i affärsplanen verkställs i en årlig 

verksamhetsplan som förverkligas i handlingsplaner och 

tillhörande budget inom respektive verksamhetsområde. 

Vårt ledningssystem 

Vi arbetar efter ett integrerat ledningssystem för kvalitet, 

arbetsmiljö och miljö. Ledningssystemet är ett verktyg 

för att säkerställa att krav, behov och förväntningar från 

kunder och andra intressenter tillgodoses. Systemet är 

certifierat enligt ISO 14001:2015 för miljö, ISO 9001:2015 

för kvalitet samt OHSAS 18001 för arbetsmiljö. 

Inom ramen för ledningssystemet arbetar vi utefter 

antagna policys och mål. Vi har följande policys inom 

hållbarhetsområdet; miljöpolicy, finansiell policy, med-

arbetarpolicy och upphandlingspolicy. Det pågår även 

ett arbete att ta fram en hållbarhetspolicy. Vi har  

aktuella mål för bland annat miljö, arbetsmiljö, ekonomi 

och kundrelationer som följs upp och redovisas kvartals-

vis. För varje område finns en utpekad processansvarig 

som ansvarar för uppföljning och utveckling samt risk-

analys av respektive område. Företagets ledningsgrupp 

granskar årligen ledningssystemet för att säkerställa att 

systemet är aktuellt och effektivt. Vi genomför även 

interna revisioner enligt en framtagen revisionsplan samt 

externa revisioner varje år. Avvikelser och förbättrings-

förslag kan rapporteras av samtliga medarbetare i vårt 

ärendehanteringssystem.  

För att hålla oss uppdaterade på förändringar i lagar och 

regelverk inom miljö- och arbetsmiljöområdet använder 

vi ett digitalt lagbevakningssystem. 

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME

Vi har identifierat de mål vi som vi har störst påverkan på:
Väsentliga områden för Södertörns fjärrvärme FNs hållbarhetsmål

Miljömässig  
hållbarhet

Klimatpåverkan
Effektiv energianvändning och optimering
Förnybara energikällor och återvinning av avfall

Bekämpa klimatförändringarna (13)
Hållbar konsumtion och produktion (12)
Hållbara städer och samhällen (11)

Social  
hållbarhet

Attraktiv arbetsgivare
Socialt ansvar
Arbetsmiljö

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
Jämställdhet (5)
God hälsa och välbefinnande (3)

Ekonomisk hållbarhet Långsiktig lönsamhet och hållbara investeringar Hållbar industri, innovation och infrastruktur (9)

Hållbara  
kundrelationer

Kundupplevelse
Leveranssäkerhet

Hållbar energi för alla (7)

Agenda 2030 
– Globala mål för en hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveck-

ling antogs 2015 och består av 17 globala mål. Målen 

utgör en utvecklingsplan för att avskaffa extrem fattig-

dom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimat-

krisen och att främja fred och rättvisa fram till 2030.  

I målen är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 

utveckling integrerade. Vi stödjer Agenda 2030 och 

inför arbetet med den här redovisningen gjordes, utifrån 

ledningsgruppens väsentlighetsanalys, en identifiering 

av vilka av dess mål där vi ser att vi har störst påverkan. 

Under 2018 avser vi att arbete aktivt med att närmare 

koppla målen till vår verksamhet. 

VD

Kvalitet & Hållbarhet

Verksamhetsområde 
Marknad & Försäljning

Verksamhetsområde 
Projektering & Bygg

Verksamhetsområde 
Kundåtagande & Service

Verksamhetsområde 
Drift & Underhåll

HR, IT, VU

EKONOMI
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Södertörns fjärrvärmes målsättning är att bidra till ett 

långsiktigt hållbart samhälle och som en stor energi-

leverantör i vår region innebär det ett miljöansvar. Vår 

verksamhet påverkar den lokala och globala miljön på 

olika sätt genom val av energikällor, produktion av fjärr-

värme- och fjärrkyla samt distribution och slutanvänd-

ning. Samtidigt utför vi en viktig samhällstjänst.

Vår ambition är att miljöaspekter ska beaktas i alla beslut 

som fattas och att miljöfrågor ska vara en naturlig del i 

det dagliga arbetet. Vi arbetar utefter ett miljölednings-

system som sedan flera år är certifierat enligt ISO 14001. 

Miljöhänsyn avspeglas i våra val av förnyelsebara  

bränslen, inköp, arbetssätt, materialval och teknikval. 

Var kommer fjärrvärmen ifrån?

Under 2017 levererade Södertörns fjärrvärme 976 GWh 

(982 GWh 2016) fjärrvärme till våra kunder. Merparten 

av fjärrvärmen produceras av systerbolaget Söderenergi. 

Värmen som vi köper från Söderenergi produceras i  

Igelsta kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverken.  

En mindre del, 67 GWh av fjärrvärmen producerar vi 

själva i Skogås värmecentral. Södertörns fjärrvärme har 

även ett fjärrvärmeutbyte med Stockholm Exergi som 

2017 gav ett netto på 57 GWh. De bränslen som  

används i de olika produktionsanläggningarna är 

fördelade enligt figuren.

Returflis är utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från 
byggen, industri, handel och kontor. Bränslekross utgörs av 
kontors- och industriavfall som består av papper, plast, gummi 
och trä, som krossats siktats och rensat från metaller sand och 
andra föroreningar. Rökgaskondensering är värmeenergi som 
utvinns ur rökgaserna vid förbränningen och skogsflis är rester 
från avverkning i skogen samt biprodukter från skogsindustrin 
såsom spån och bark. Eldningsolja används för att tända  
pannor och när det är väldigt kallt. 

Torv

Torv räknas i många fall som ett fossilt bränsle och 

Söderenergi har haft som målsättning att torven ska 

fasas ut som bränsle i värmeproduktionen senast 2018. 

I början av 2016 uppnåddes målet och torven togs ur 

bränslemixen, den ersattes utav biobränslet tallbeckolja 

som är en restprodukt från pappersmassaindustrin. 

Fossilfri fjärrvärme i Skogås

Ett av företagets miljömål har varit att vår egen fjärr-

värmeproduktion i Skogås ska vara fossilfri och under 

2017 uppnåddes målet. Efter att en sista panna konver-

terades från att elda fossileldningsolja till vegetabilisk 

restolja är nu Skogås en anläggning som bara eldas med 

förnyelsebara bränslen. Värmen producerades av 96% 

bioolja och 4% deponigas.  

Deponigas som bränsle

Sedan slutet av åttiotalet används deponigas, som 

främst utgörs av metan, som bränsle för att producera 

fjärrvärme i Skogås värmecentral. Gasen utvinns från en 

äldre deponi i Gladö Kvarn i Huddinge och genom en  

13 km lång ledning transporteras den till Skogås pann-

central. När utvinningen påbörjades uppskattades att 

gasen skulle räcka i ca 10 år men än idag utgör gasen 

från deponin en del av bränslemixen i Skogås. Metan är 

en aggressiv växthusgas och genom att gasen tas tillvara 

istället för att den avges till atmosfären har betydande 

klimatutsläpp undvikits. 

Miljömässig hållbarhet

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET MIL JÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Returflis (32%)

Bränslekross (19%)

Rökgaskondensering (18%)

Skogsflis (12%)

El (7%)

Tallbeck (6%)

Bioolja (3%)

Trä- och barkpellets (1%)

Eldningsolja (0,6%)

Deponigas (0,4%)

BRÄNSLEFÖRDELNING
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Effektiv energianvändning  
och optimering

En viktig miljöaspekt är att optimera användningen av 

det uppvärmda fjärrvärmevattnet och att minimera de 

förluster som uppstår mellan att fjärrvärmen produceras 

till att den kommer kunderna tillgodo. Med ett effektivt 

fjärrvärmesystem hushåller vi med resurser samtidigt 

som förslitningar på fjärrvärmenätet minskar.  

Effektiv fjärrvärmeanvändning skapar även utrymme 

att ansluta nya kunder till befintligt nät. För en effektiv 

fjärrvärme användning arbetar vi med att minska värme-

förluster från nätet, att snabbt identifiera och åtgärda 

läckor samt att hjälpa kunder som har ineffektiva  

fjärrvärmeanläggningar.

Utsläpp till luft

Produktion av fjärrvärme ger upphov till utsläpp till luft 

främst koldioxid (CO
2
), kväveoxider (NO

x
) och svavel di-

oxid (SO
2
). Utsläppen av koldioxid är betydligt lägre 2017 

än föregående år. De huvudsakliga anledningarna till 

minskningen är att torven har fasats ut ur produktionen, 

att den fossila oljan har ersatts av bioolja i Skogås samt 

att mindre eldningsolja användes i produktionen. 

Klimatbokslut

Söderenergi har tillsammans med Profu tagit fram ett 

Klimatbokslut över Södra Storstockholms fjärrvärme-

nät. Södra Storstockholms fjärrvärmenät utgörs av det 

sammanhängande fjärrvärmenät som förser kommunerna 

Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn 

med fjärrvärme. 

I klimatbokslutet har perspektivet breddats från att 

bara titta på de direkta utsläppen som uppkommer vid 

bland annat värmeproduktion och transporter till att 

även inkluderar hur verksamheten påverkar samhället 

i stort. Om Södra Stockholms fjärrvärmenät inte fanns 

vilka uppvärmningsformer skulle behövas istället och vad 

skulle hända med det avfall som idag förbränns?  

Vilka konsekvenser skulle alternativen få för klimatet och 

för resursanvändningen? 

Även då verksamheten ger upphov till att utsläpp av 

växthusgaser så visar klimatbokslutet att sett ur ett 

större perspektiv så bidrog Södra Storstockholms fjärr-

värmenät till att minska klimatutsläppen med över en 

miljon ton koldioxidekvivalenter 2017.

Fjärrkyla

Förutom att distribuera fjärrvärme producerar och 

säljer Södertörns fjärrvärme fjärrkyla som används som 

komfortkyla, processkyla och kyla till maskiner. Fjärrkyla 

produceras i Huddinge maskincentral i Flemingsberg och 

i ett antal mindre, lokala kylanläggningar. Kylleveranserna 

under 2017 var 16 GWh (16 GWh 2016). I Huddinge 

maskincentral används frikyla i uteluften för att produ-

cera kyla under vintermånaderna. Elen som används i 

alla kylanläggningarna kommer från vindkraft.

Utsläpp till luft 2015 2016 2017

CO
2 
(g/kWh) 41,4 41,2 (3*) 29,5(3,3*)

SO
2 
(g/kWh) 0,041 0,041 0,042

NO
x
 (g/kWh) 0,142 0,142 0,115

Primärenergifaktor ** 0,07 0,11 0,052

Fossilandel (%) 2 3 0,6 
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SUMMA KLIMATPÅVERKAN

Varför är frågan viktig? Hur jobbar vi med frågan?

Miljömässig hållbarhet 
För Södertörns fjärrvärme innebär miljömässig hållbarhet 
att vi kan erbjuda våra kunder fjärrvärme och fjärrkyla 
med så låg miljöbelastning som möjligt, att energi och  
resurser används effektivt och att miljöhänsyn är en  
naturlig del i hela verksamheten. 

Södertörns fjärrvärme har en miljöpolicy som anger riktlinjer för 
företagets miljöarbete. Policyns efterlevnad följs årligen upp av 
ledningen. Vi har miljömål som revideras årligen och som följs 
upp kvartalsvis. 
De övergripande miljömålen för 2018 anger målsättning för att 
utsläpp av fjärrvärmevatten ska begränsas samt att vi ska hjälpa 
kunder som har ineffektiva värmecentraler. 

Klimatpåverkan
Produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla ger upphov till 
klimatutsläpp. Utsläppen varierar beroende av vilka  
bränslen som används i produktionen. 

Under 2017 har vår egna värmeproduktion i Skogas helt övergått 
till fossilfria bränslen. Söderenergi arbetar for att andelen  
förnybara och återvunna bränslen i bränslemixen ska vara sa hög 
som möjligt. Som ett led i det har torv fasats ut ur bränslemixen.

Utsläpp av svavel och kväve
Vid förbränning av biobränsle och fossila bränslen uppstår 
utsläpp av svavel och kväve. Svavelutsläpp bidrar bland 
annat till försurning av hav och land och kväveutsläpp till 
övergödning av sjöar och hav. 

Miljötillstånd 
Fjärrvärmeproduktionen i Skogås värmecentral är till-
ståndspliktig verksamhet. Miljötillståndet innehåller villkor 
för utsläpp till vatten, mark och luft.
 

För att minska kväveutsläppen från Skogås värmecentral har 
brännare i anläggningen byggts om. De bränslen som förbränns 
har låg svavelhalt.  

Utsläppen från värmecentralen följs upp kontinuerligt och varje  
år lämnas en miljörapport till Huddinge kommun som är tillsyns-
myndighet.

Effektiv energianvändning och optimering 
Med effektiv energianvändning och optimerade fjärr-
värme- och fjärrkylanät används resurser på bästa sätt 
samtidigt som slitaget på näten minskar. 

Utsläpp fjärrvärmevatten
Vi har som målsättning att 95 % av de kända läckagen på fjärr-
värmenäten ska vara åtgärdade inom 7 dagar. Under 2017 upp-
stod 38 läckor totalt varav 36 läckor reparerades inom sju dygn.

Ledningsförluster
Värmeförlusterna från vårt fjärrvärmenät var 7,7% under 2017 
(7,7 % 2016). För att minska värmeförlusterna har vi sänkt fram-
ledningstemperaturen i nätet. 

Förbättrad avkylning hos kund
För att fjärrvärmesystemet ska fungera bra är det är viktigt att 
värmeöverföringen hos våra kunder är effektiv. Vi följer upp och 
hjälper kunder som har fjärrvärmeanläggningar som fungerar 
dåligt. 

Effektiv resurs- och materialåtervinning
I samband med anläggning av nya ledningar eller vid 
underhåll av befintliga ledningar uppkommer överblivet 
material.  

De schaktmassor som grävs upp i samband med anläggning av nya 
ledningar används i första hand till att återfylla schakterna. Över-
blivet material såsom fjärrvärmerör återanvänds i verksamheten i 
så stor utsträckning som möjligt. Efter avslutat arbete återställer vi 
miljön runt ledningarna och återplanterar träd och växter.

Klimatbokslutet för 2017 visar att Igelstaverket förvisso släpper ut CO
2
 , men det visar samtidigt hur  

man undviker de betydligt högre CO
2
-utsläppen som skulle orsakas av att ersätta befintlig energilösning.  

Summan är en miljövinst på över en miljon ton CO
2
.

MIL JÖMÄSSIG HÅLLBARHET MIL JÖMÄSSIG HÅLLBARHET

*CO
2
 – utsläpp från transport och produktion av bränslen (g/kWh)

**Primärenergifaktor är ett mått på hur mycket energiresurser som krävs 
för en viss mängd slutanvänd energi. En låg primärenergifaktor visar att 
resurser används effektivt. 

Klimatbokslut
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För Södertörns fjärrvärme handlar social hållbarhet till 

stor del om att våra medarbetare trivs, mår bra, känner 

sig motiverade och kan utvecklas i sin arbetsroll. Vi vill 

vara en attraktiv arbetsplats for att kunna säkra både 

nuvarande och framtida kompetens. Vårt sociala ansvar 

går även ut på att bidra med samhällsnytta i den region 

vi verkar samt att vi har ett affärsetiskt förhållningssätt 

gentemot våra kunder, leverantörer och andra intressen-

ter. Under året som gått har organisationsanpassningar 

skett i väntan på en ny VD. Planer och aktiviteter har 

omprioriterats för att kunna möta ett nytt ledarskap 

under 2018. 

Attraktiv arbetsplats med motiverade 
och engagerade medarbetare

Vi behöver välutbildade, kompetenta och engagerade 

medarbetare och chefer för att möta förändringarna 

som energimarknaden ställer oss inför. Vi är säkra på att 

vi framåt kommer att utmanas av nya generationer. Det 

som krävs är ett konstant lärande inom organisationen 

och förmåga att snabbt och flexibelt kunna anpassa 

kunderbjudanden. Detta är viktigt, inte minst med 

hänsyn till den framtida risk för kompetensbrist som 

identifierats som en affärsmässig utmaning. Vi påverkas 

redan av den. På några års sikt riskerar verksamheten  

att få svårigheter att rekrytera branschkunniga yrkes-

kategorier. Anledningen är att utbudet av nyutbildade 

personer inom området har minskat och att fler arbets-

givare konkurrerar om liknande arbetskraft. 

För att klara detta krävs prioriteringar både strategiskt 

och operativt. 

De frågor som fått högt fokus i väntan på ny VD har 

varit de som främst knyter an till den förändringsresa 

som av naturliga skäl påbörjats. I samband med detta 

har större resurser lagts på att skapa arbetsformer för 

att fånga upp och hantera våra interna framgångs-

historier, behov och utmaningar. Vi tror att en förutsätt-

ning för att våra medarbetare ska känna motivation och 

engagemang är att de upplever att de kan påverka sin 

arbetssituation och utveckling. Företaget har tagit stöd 

av en organisationskonsult som stöttar grupp och individ 

i starten av förändringsresan 

Vi har även arbetat fram nya grunder för värderingar 

och kärnvärden som ska vägleda oss i vardagen. 

Medarbetarenkät och pulsmätning
Under året har vi infört en ny mätning om hur våra 

medarbetare uppfattar Södertörns Fjärrvärme inom 

områden som Teameffektivitet, Ledarskap, Engagemang 

och Psykosocialt arbetsmiljöindex.

Vi mäter för att kunna målsätta och utveckla Södertörns 

Fjärrvärme till en ännu bättre arbetsplats. Framåt ska 

prioriterade områden följas upp kvartalsvis och mätas i 

större format vartannat år. 

Styrkor vi ser av mätningarna:

• Respekten för varandra

• Att vi har varandras stöd

• Att vi alltid utgår från kundens bästa

Områden vi fokuserar på framåt:

• Processarbete – att skapa samsyn och visuell tydlighet

• Resurs, arbetsfördelning & involvering

• Värdegrund

• Chefsrollen 

Kompetensutveckling

Kunniga medarbetare är nyckeln till att kunna driva och 

utveckla företaget och nå våra affärsmål. Grunden för 

utvecklingen är medarbetarsamtalet där chefen och 

medarbetaren gemensamt diskuterar vilka utvecklings-

behov som finns. Genom detta arbetssätt ser vi över 

utvecklingsmöjligheter inom bolaget. Kompetens- 

utveckling sker även i vardagen genom samarbetet  

mellan kollegor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att 

söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra 

kunskap och erfarenhet mellan varandra.

Vi arbetar även med att förtydliga vad chefsrollen inne-

bär hos oss genom det arbete vi lägger ned i samband 

med vår förändringsresa. 

Flexibilitet och balans
Vi arbetar aktivt med att försöka hitta anpassade arbets-

former som underlättar för individen och samtidigt 

bidrar till en utveckling av organisationen. Vi värdesätter 

medarbetares olikheter och ser det som givet att vi  

ger olika stöd till olika behov. Oavsett det handlar om 

att medarbetare ska förbereda sig inför livet som  

pensionärer eller om mer flexibilitet behövs i arbetstiden 

för att underlätta föräldraskapet. Det gynnar oss alla 

med flexibilitet.

Hälsa och säkerhet

Vi värnar om hälsa och säkerhet för våra medarbetare 

och andra aktörer som vi påverkar och arbetar struktu-

rerat för att ständigt förbättra arbetsmiljön. 

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder 

därför ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, både 

olika typer av fysisk aktivitet, men även massage och 

hälsoundersökningar. Vi skapar även förutsättningar för 

utveckling av våra medarbetare, det är också en viktig 

pusselbit i ett hälsosamt arbetsliv.

Sjukfrånvaro

Vår sjukfrånvaro är relativt normal i jämförelse med riks-

statistiken och den allra största delen beror på vanliga 

smittsjukdomar. Långtidssjukfrånvaro har visat negativ 

trend under det senaste två åren – något vi skjutit in 

aktiva åtgärder kring.

Social hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET
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Tillbud och olyckor

Vi har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar 

systematiskt genom vårt certifierade ledningssystem 

för arbetsmiljö enligt standarden OHSAS 18001. Med 

kunskap, tydliga rutiner, egenkontroller och avvikelse-

hantering eliminerar eller minimerar vi sannolikheten 

för att en olycka ska vara framme. Vi uppmanar också 

våra medarbetare att anmäla alla arbetsskador, oavsett 

storlek, så att vi kan förebygga allvarligare skador i 

framtiden. Under året som gått har ett tillbud med låg 

allvarlighetsgrad inträffat.

Mänskliga rättigheter och likabehandling 

Likabehandling handlar till stor del om beteenden,  

kunskap och attityder. Vi arbetar för att hålla dialogen

levande om hur vi förhåller oss till varandra. Vi bygger 

även upp kunskap med hjälp av vår organisationscoach 

som stöttar oss i vårt värderingsarbete. En likabehand-

lingsplan är framtagen som bland annat innehåller 

lönekartläggning enligt lag. Under 2018 kommer vi att 

fortsätta utveckla likabehandlingsplanen och arbeta för 

att stärka samverkan inom området. Vi har sedan  

tidigare en jämställdhetsplan som vi arbetar efter. 

På hela Södertörns fjärrvärme är det 68 % män och 34 %  

kvinnor som arbetar. I ledningsgruppen är fördelningen 

i stort sett det motsatta, 67 % kvinnor och 33 % män. 

Medelåldern samt medelanställningstiden är högre för 

män än för kvinnor på företaget.

Motverkande av korruption

Korruption kan förekomma inom alla verksamheter och 

ha allvarliga konsekvenser på förtroendet för för  

företaget. Osunda affärsmetoder kan även snedvrida 

konkurrens och påverka samhället. Södertörns Fjärr-

värme köper årligen in tjänster och varor för ca 500 

miljoner kronor. Därför är det viktigt för oss att ha höga 

krav på opartiskhet i såväl upphandlingar som i relatio-

nen till leverantörer. Södertörns Fjärrvärme upphandlar 

och köper in varor och tjänster i enlighet med gällande 

lagstiftning och utbildar medarbetare i t.ex. LUFS. 

Vi har formulerade efterlevnadskrav på opartiskhet och 

objektivitet som kommunalt bolag. Vi ger inte eller tar 

emot gåvor och aktiviteter, t.ex. evenemang eller  

middagar, som inte är direkt kopplade till det arbete 

som bedrivs för eller tillsammans med oss. 

Våra ägares, kunders, leverantörers och samarbets-

partners förtroende för att vi utför vårt uppdrag  

professionellt och saklig är viktigt för oss.

Samhällsengagemang

Som kommunalägt bolag har Södertörns Fjärrvärme  

ansvar för att bidra till att göra ägarkommunerna 

attraktiva att leva och verka i. Genom att ta ett sam-

hällsansvar kan vi stärka vårt varumärke och företagets 

långsiktiga lönsamhet samtidigt som vi möter våra 

ägares, medarbetares och kunders förväntningar på oss 

som en ansvarsfull samhällsaktör. Fjärrvärmen är en del 

av en hållbar stadsutveckling, men företaget ser att det 

även finns möjligheter att vara mer aktiv inom samhället 

och avser därför att se över hur det arbetet skulle kunna 

ta form. 

Krav på leverantörer

I vår verksamhet använder vi oss av olika typer av 

leverantörer av varor och tjänster. Bland annat anlitar vi 

underentreprenörer för mark, el- och rörarbeten. Det 

är arbeten som kan innebära miljö- och arbetsmiljö-

relaterade risker. I vissa fall representerar leverantörer 

Södertörns fjärrvärme i kontakten med kunder. Det är 

viktigt att våra leverantörer är väl informerade om- och 

följer krav och riktlinjer inom arbetsmiljö, miljö, socialt  

ansvar och kundbemötande när det är relevant för 

uppgiften. 

Varför är frågan viktig? Hur jobbar vi med frågan?

Social hållbarhet
För Södertörns Fjärrvärme innebär social hållbarhet att vi är 
en attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare, vi har 
en trygg och god arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar 
socialt ansvar i relationer med våra intressenter. 

Företagets medarbetarpolicy anger riktlinjer för hur vi ska 
förhålla oss till varandra på arbetsplatsen samt hur vi arbetar 
med arbetsmiljö och likabehandling. Vår upphandlingspolicy 
innehåller riktlinjer för hur vi ställer krav på bland annat  
sociala förhållanden hos leverantörer. Vi arbetar med att ta 
fram en hållbarhetspolicy som täcker in fler områden inom 
social hållbarhet. 
Efterlevnad av policies följs upp årligen av ledningen

Vi har mål kopplat till arbetsmiljö som revideras årligen och 
som följs upp kvartalsvis. De övergripande målen för 2018 
anger målsättning för ökad nöjdhet hos medarbetare,  
minskad sjukfrånvaro samt nollvision för arbetsskador. 

Attraktiv arbetsplats och motiverade medarbetare
Grunden för en framgångsrik verksamhet är att ha  
engagerade, motiverade och kunniga medarbetare. 
Vi behöver attrahera och behålla talanger inom flera olika 
yrkeskategorier för att kunna möta energi- 
marknadens och våra utmaningar.

• Genomför värderingsarbete och medarbetarundersökning,  
med tät uppföljning.

•Skapar tydlighet
• Ser över resurs- och arbetsfördelning
• Erbjuder individuell kompetensutveckling.
• Erbjuder praktik och sommarjobb.

Säkerhet & Hälsa
Vi verkar i arbetsmiljöer där de allvarligaste riskerna handlar 
om trafik, hett vatten och ånga, där en olycka i värsta fall kan 
ha dödlig utgång.
I kontorsmiljön handlar riskerna i huvudsak
om stillasittande & stress. 
Av största vikt att arbeta med tydliga och säkra arbetssätt.

Bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 
18001.

• Uppföljning och tät kontakt med leverantörer och  
entreprenörer i säkerhetsfrågor.

• Vi erbjuder ett brett utbud av friskvård, hälsoundersökning 
och ergonomigenomgång till alla anställda.

• Visualiserar och anpassar processer och arbetssätt. 

Likabehandling
En inkluderande företagskultur är jätteviktigt för att  
medarbetare ska trivas och må bra. Brist i likabehandling så 
som diskriminering eller trakasserier skapar dålig arbetsmiljö 
som riskerar att leda till sjukskrivning eller att medarbetare 
avslutar sin anställning.  
Södertörns fjärrvärme är en relativt homogen organisation. 
Med bredare rekryteringsbas skapas förutsättningar för bättre 
affärer, arbetsmiljö och förmåga att arbeta innovativt. Vår 
bransch har som helhet utmaningar i att locka fler kvinnor, 
och öka den etniska mångfalden.

•Inför spelregler och lägger bas för ny värdegrund.
•Utvecklar vår likabehandlingsplan och genomför insatser.
•Kompetensbaserad rekrytering.
•Nolltolerans mot trakasserier eller diskriminering.
•Arbetar med ledarskapet tillsammans med organisations-

konsult.

Krav på leverantörer
Leverantörer som vi anlitar ska följa krav och riktlinjer inom 
hållbarhet som bedöms som relevanta för uppgiften. 

• Vid upphandling ställer vi krav inom miljö, kvalitet,  
arbetsmiljö och socialt ansvar när det bedöms relevant. 

•Leverantörer ska intyga att de och eventuella underleveran-
törer följer uppsatta krav inom miljö och socialt ansvar. 

•Vi gör årligen en uppföljning och utvärdering av de  
leverantörer som vi har ramavtal med.  

•Vi har årliga entreprenadsträffar med våra större leverantörer. 
•Vi gör avrop från inköpscentralen Sinfra som säkerställer 

att produkterna och tjänsterna är upphandlade utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Motverkande av korruption
Korruption riskerar att snedfördriva konkurrensen på  
marknaden och att skada vårt varumärke.  

• Vi har under året tagit fram efterlevnadskrav på opartiskhet 
och objektivitet som samtliga medarbetare ska följa. 

• Vi ser över möjligheten att ta fram och följa upp relevanta 
nyckeltal.

Samhällsengagemang
Vi vill bidra till samhällsutvecklingen och ha en positiv  
påverkan på människor i kommunerna som vi verkar i. 

•Vi sponsrar två lokala idrottsklubbar, Huddinge AIS Friidrott 
och IFK Tumba Handboll. 

•Vi är med och stödjer orienteringstävlingen 25manna genom 
att leverera varmvatten till utomhusduschar. Om möjligt är 
det fjärrvärme som värmer varmvattnet. 

SOCIAL HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET

Antal anställda Kvinnor Män Total

Antal anställda 16 34 50

Ledningsgrupp 6 3 9

Styrelse 3 4 7

Medelålder 45 49 47

Medelanställningstid 8 14 11
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Stabil ekonomi och ett bra resultat är en förutsättning 

för att kunna driva och utveckla vår verksamhet. Som 

kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet regionen vi 

verkar i, bland annat genom att en del av överskottet 

går tillbaka till våra ägare och i längden invånarna i våra 

ägarkommuner. Vår ekonomiska stabilitet gör det  

möjligt för oss att göra långsiktiga investeringar i fjärr-

värmenätet samt hålla stabila priser till våra kunder.

Ekonomiskt resultat

Södertörns fjärrvärmes ekonomiska resultat har varit 

särskilt starkt för 2016 och 2017. Målsättningen att upp- 

fylla ägarnas avkastningskrav utan att soliditeten under-

skrider 40% uppnåddes 2017 såväl som tidigare år. 

 

Långsiktiga investeringar

En relativt stor post är investeringskostnader. Huvudsak-

ligen görs investeringar i ledningsnätet, såväl utbyggnad 

av nätet för att ansluta nya kunder som reinvesteringar 

för omläggning och underhåll av befintliga ledningar. 

Andra stora investeringar rör produktionsanläggningar 

för värme och kyla. Vi arbetar utefter långsiktiga inves-

teringsplaner som revideras varje år. Investeringar över  

3 miljoner kronor beslutas av företagets styrelse.  

Riskanalyser tas fram inför alla större investeringsbeslut. 

Stabilt låga priser

Vi har under lång tid haft det lägsta fjärrvärmepriset i 

stockholmsregionen och våra priser ligger under genom-

snittet i landet enligt siffror från Nils Holgersson- 

rapporten som kartlägger bland annat fjärrvärmetaxor 

 i landets kommuner. Vår långsiktiga strategi är att 

fortsatt erbjuda våra kunder trygg och miljöriktig värme 

och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investe-

ringar vi gjort är vår bedömning att prisutvecklingen på 

fjärrvärme ska vara fortsatt stabil. Vår målsättning är att 

höja fjärrvärmepriset med max 1% 2019.

Ekonomisk hållbarhet

Varför är det viktigt? Hur jobbar vi med frågan?

Ekonomisk hållbarhet
För Södertörns fjärrvärme innebär ekonomisk hållbarhet att vi 
har en stabil ekonomi och långsiktig lönsamhet för att kunna 
driva och utveckla företaget och kunna erbjuda våra kunder 
konkurrenskraftiga och stabila priser. 

Södertörns fjärrvärme arbetar utefter en finansiell policy som 
innehåller riktlinjer för ekonomiska beslut. Policyns efter-
levnad följs upp årligen av ledningen. Vi har ekonomiska mål 
som följs upp och redovisas varje kvartal. De övergripande 
ekonomiska målen för 2018 anger målsättning för  
avkastningskrav och soliditet. 

Långsiktig lönsamhet och hållbara investeringar
För att underhålla infrastruktur och utveckla verksamheten 
krävs löpande investeringar. 

Vi arbetar långsiktigt med investeringar och andra viktiga 
ekonomiska beslut. 
Södertörns fjärrvärme har under de senaste 20 åren haft  
högsta kreditvärdighet enligt Bisnode kreditvärderingssystem.  

Stabila fjärrvärmepriser 
Vi vill fortsatt kunna erbjuda konkurrenskraftiga och förut-
sägbara fjärrvärmepriser för att bibehålla stabila relationer till 
våra kunder. 

Bränslepriser
Ökad konkurrens om bränslen kan resultera i ökade kostnader 
för fjärrvärmeproduktion. 

Politik
Politiska beslut så som förändrade styrmedel eller skatter kan 
ha stor påverkan på verksamheten och företagets lönsamhet. 

Vi arbetar kontinuerligt med distributions- och produktions-
förbättringar och avtalsförhandlingar för att ha en stabil  
pris- och kostnadsutveckling.

Söderenergis fjärrvärmeproduktion är flexibel på så sätt att 
olika bränslen kan användas i produktionen. Det gör  
produktionen mindre känslig för svängningar i bränslepriser. 

Vi har tillsammans med Söderenergi svarat på remisser och 
skrivit debattinlägg inom aktuella frågor som rör fjärrvärmens 
utvecklingsmöjligheter. 
Vi arbetar aktivt med att kommunicera nyttan med fjärrvärme 
ur ett hållbarhetsperspektiv till allmänheten och till besluts-
fattare. 

Södertörns Fjärrvärme, 
dotterbolag

2017 2016 2015

Omsättning  711 715 646 

Resultat efter finansnetto  116 144  101

Balansomslutning  778 794  729

Investeringar  65 51  39

Soliditet (%)  46,4 45,4  48,3

Antal anställda (st)  50 49  48

Läs mer om årets ekonomiska resultat i vår 

årsredovisning. 

EKONOMISK HÅLLBARHET EKONOMISK HÅLLBARHET

Värmeförsäljning (91%)

Kylaförsäljning (2%)

Anslutningsavgifter (1%)

Kundarbeten (1%)

Ersättning ledningsinv (4%)

Övriga rörelseintäkter (1%)

Fjärrvärmeinköp (65%)

Bränsleförbrukning (4%)

Återbet. Industriskatt (-1%)

Fjärrkylainköp (<1%)

Kundarbeten (2%)

Drift (6%)

Administration (3%)

Personalkostnader (9%)

Avskrivn. ersättn. ledningsinv. (5%)

Avskrivningar (5%)

INTÄKTER KOSTNADER
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Mötet med kund är vår viktigaste arbetsuppgift. Genom 

målmedvetet arbete där så gott som hela verksamheten 

är involverad kan vi skapa hållbara och långsiktiga 

kundrelationer, vilket är en förutsättning för att klara de 

utmaningar energibranschen står inför. Vårt kundlöfte 

är allas gemensamma uppdrag i mötet med våra kunder 

och vägledande i vårt dagliga arbete – allt för att skapa 

positiva kundupplevelser.

Vårt kundlöfte

Hos oss är du alltid välkommen. Du får enkel, snabb 

kontakt och hjälp.

Vi ställer upp för dig

Vi hjälper dig utifrån dina behov och skapar din bästa 

lösning för kyla och värme.

Vi ligger steget före

Vi är ett modernt energiföretag. Du får en prisvärd  

produkt och bidrar samtidigt till en god miljö.

Vi gör det bekvämt för dig

Vi sätter stolthet i att ha kunskap och kompetens att 

göra det enkelt för dig. 

Vilka är våra kunder?

Vi levererar fjärrvärme till ca 50 000 hushåll, företag 

och verksamheter i vårt leveransområden. Över hälften 

av fjärrvärmen levereras till flerbostadshus. Våra största 

kunder utgörs av kommunala och privata fastighets-

bolag och landsting, även bostadsrättsföreningar och 

samfällighetsföreningar är stora kundkategorier. 

Öka kännedomen  

För att öka kunskapen och kännedomen om både 

Södertörns Fjärrvärme som företag och fjärrvärme som 

produkt genomför vi en löpande kommunikations-

kampanj i våra leveranskommuner. I varje kampanj-

omgång använder vi oss av digitala annonser, nyhets-

brev via  e-post samt annonsering och inlägg i sociala 

medier. Samtliga kanaler länkas sedan till vår artikelsida 

www.hallbartsodertorn.se där vi har samlat ett gediget  

material med stort fokus på miljö och hållbarhet. 

Kampanjen startade under hösten 2016 och planeras 

fortsätta även under 2018.

Kundundersökningar

Varje år mäter vi kundernas övergripande nöjdhet med 

oss som fjärrvärmeleverantör.  

I mätningen 2017 fick Södertörns fjärrvärme ett  

Nöjdkundindex-resultat för privatpersoner på 74 på 

skalan 0-100. Det är högre än det genomsnittliga 

resultat på 71 som SKI uppmätt för fjärrvärmekunder på 

privatmarknaden under 2017.

För företagskunder gjordes en mer utförlig undersökning  

2017 vilket gör det svårt att jämföra resultatet med 

tidigare år. I kundmätningen 2016 var Nöjd-kund index 

resultatet för företagskunder 71 utav 100. Genomsnittet 

som SKI uppmätt för företagskunder 2016 var 69.  

Mätningarna för både privatkunder och företagskunder 

visar att kunderna generellt är nöjda med företaget. 

Kunderna tycker att Södertörns fjärrvärme är ett modernt  

företag som har hög leveranssäkerhet och som satsar på 

miljöriktiga energiformer. Vi behöver däremot under-

lätta för kunderna att nå fram till rätt kontakt inom 

företaget och snabbt få hjälp och service. 

Hållbara kundrelationer 

Flerbostadshus

Offentlig
förvaltning

Industri

Småhus i grupp

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%)

TILLBUD & OLYCKOR

Affärer och 
kontor

Småhus

55%

19%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

2015 2016 2017

10%

9%

5%
4%

Olyckor Tillbud

4

3

2

1

0

2015 2016 2017

KUNDER

HÅLLBARA KUNDRELATIONER HÅLLBARA KUNDRELATIONER

Mina sidor ger enkel överblick
På vår hemsida www.sfab.se har alla kunder 
möjlighet att skapa ett konto och logga in på Mina 
Sidor. Där finns en bra möjlighet att få överblick 
på allt som hänger ihop med kundens fjärrvär-
meavtal, bland annat fakturor och statistik kring 

förbrukningen så långt som tio år bakåt i tiden. Det 
finns också möjlighet att plocka ut en budget för 
kommande år. 
Framöver ser vi många möjligheter på hur vi, 
tillsammans med våra kunder, kan utveckla och 
innehållet ytterligare.
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Varför är det viktigt? Hur jobbar vi med frågan?

Hållbara kundrelationer
Vi vill ha bra och stabila relationer med våra 
befintliga och potentiella kunder och strävar 
efter en hög kundnöjdhet och att stärka vårt 
varumärke. 

Vårt kundlöfte beskriver hur vi ska agera i relationen till våra kunder. 

En övergripande målsättning för tillväxt av nya kunder är att nyanslutnings-
graden ska vara minst 80% av nytillkomna flerbostadshus i vårt nätområde 
under 2018.

Kundupplevelse
Öka kännedomen
Vi vill öka kunskapen om oss, om vår produkt 
och den samhällsnytta som vi bidrar till. 

Kundrelationer
Vi vill bibehålla goda relationer med våra 
kunder och att kunderna ska vara nöjda med 
oss som sin primära energileverantör. 

Genom utåtriktade kampanjer i olika medier sprider vi information om oss  
och om fjärrvärme.  
Varje halvår mäter vi hur stor kännedomen om oss och vår produkt är. Mellan 
2017 års mätningar har andelen av de tillfrågade som känner till fjärrvärme 
ökat likaså andelen som håller med i påståendet att fjärrvärme är klimatsmart.  

• Vi följer årligen upp hur nöjda våra kunder är med oss och utgår från resulta-
ten i vårt förbättringsarbete. Vi har som målsättning för 2018 att Nöjd-kund-
index ska vara minst 72 för näringsidkare. 

• Vi har kunderna i fokus och försöker i möjligaste mån möta kundernas  
önskemål. 

• De kunder som har serviceavtal hos oss får varje år besvara en enkät om hur 
de upplever vårt bemötande samt om de är nöjda med avtalet. 

Leveranssäkerhet
Trygg och tillförlitlig leverans av fjärrvärme 
och fjärrkyla är avgörande och avbrott kan 
få stora konsekvenser för våra kunder och 
viktiga samhällsfunktioner. 

Vi arbetar löpande med underhåll av ledningar för att förebygga avbrott.  
Under året har inte haft några oplanerade avvikelser som varat längre än  
30 minuter. 
För akuta problem hos våra kunder har vi en jourverksamhet som är  
bemannad dygnet runt. 
Planerade avbrott i samband med underhåll eller inkoppling av nya ledningar 
meddelas i förväg till berörda kunder.

Prisdialogen och kundträffar

För att möta kundernas behov och de utmaningar  

branschen står inför är det viktigt att vi har en nära 

dialog med våra kunder. Sedan 2015 är vi med i Pris-

dialogen, ett branschgemensamt initiativ som syftar 

till att genom en lokal prisdialog skapa förtroende och 

förutsägbara priser för kunderna. Inom ramen för Pris-

dialogen har vi årliga samrådsmöten med våra största 

kunder där vi diskuterar prissättning och prognoser 

samt aktuella frågor och utveckling inom fjärrvärme. 

Det är ett bra forum för diskussioner där vi får värdefull 

återkoppling från våra stora kunder. 

Vi bjuder varje år in alla våra kunder till kundträffar där 

vi förutom att presentera vår verksamhet och pris- 

sättning även tar upp specifika teman. Årets tema för 

kundträffarna var kommunernas byggplaner och  

fjärrvärmens del i utvecklingen.  

Värmemarknaden

Södertörns fjärrvärme medverkar i projektet Värme-

marknaden i samverkan med ett 30-tal andra  

organisationer, Handelshögskolan i Göteborg och Profu. 

Projektets mål är att utifrån ett systemperspektiv visa på 

kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-

marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimat-

påverkan och hög andel förnybar energi kan medverka 

till att uppfylla nationella och internationella energi- och 

klimatmålsättningar. En viktig utgångspunkt i projektet 

har varit att förstå kundernas behov,  

drivkrafter och perspektiv. 

Leveranssäkerhet 

Hög leveranssäkerhet är avgörande för att kunderna 

ska vara nöjda med oss som energileverantör. Under 

året har inte haft några oplanerade avvikelser som 

varat längre än 30 minuter. För kunder som vill ha ökad 

trygghet erbjuder vi service- och driftavtal. Avtalen finns 

i flera nivåer beroende på vilken omfattning av service-

nivå som kunden önskar.  

HÅLLBARA KUNDRELATIONER HÅLLBARA KUNDRELATIONER



22 23

Revisorns yttrande 
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB, org.nr 556132-1174

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande 
om den lagstadgadehållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 29 mars 2018

Mats Blomgren
Auktoriserad revisor, pwc
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Box 3073, 145 03 Norsborg
Besöksadress: Sjöbodavägen 5

Tel: 08 - 534 705 00
E-post: info@sfab.se

www.sfab.se


