
Hållbarhet i fokus
- En naturlig grundpelare i vår verksamhet
Solceller, laddboxar, luftvärmepumar och ursprungsmärkt el – större 
delen Kinnekulle Energis varu- och tjänsteutbud har en naturlig kopp-
ling till hållbarhet och klimateffaktiva lösning i olika former. I del 8 av 
Energiskolan berättar företaget mer om vad man själva gör för att 
minska klimatavtrycken i den egna verksamheten.

Hållbarhetsarbetet på Kinnekulle Energi har av naturliga skäl varit en viktig del 
av företagets verksamhet sedan en lång tid tillbaka.

- Tidigare har det blivit mest enstaka projekt, det har inte riktigt funnits någon 
röd tråd. För att nämna några av de initiativ vi redan idag tar så är vi medlemmar 
i Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle, vi har vår egen biodling i 
Husaby, vi har egen fossilfri energiproduktion i form av vindkraft och vi är cer-
tifierade som ”schysst elhandlare”, säger Magnus Hidevik, affärsområdeschef.

På senare tid har dock Kinnekulle Energi växlat upp rejält. Företaget satsar 
stort på frågan och tar ett helhetsgrepp för hållbarhet i alla delar av organisa-
tionen. 

-  Vi gör en rejäl kartläggning av hela företaget där vi gemensamt genomlyser 
hela vår verksamhet för att systematiskt leta förbättringsområden och imple-
mentera nya arbetssätt och riktlinjer. Hållbarhetstänk ska genomsyra alla beslut 
på alla nivåer i organisationen, säger Magnus.

Ny hållbarhetsstrateg
Ett led i satsningen är att företaget har anställt en hållbarhetssamordnare 

som ska hålla samman arbetet. Joel Schelander påbörjade sin anställning i 
höstas och i samband med personaldagar hölls en workshop med hela perso-
nalstyrkan. 

- Vi är måna om att alla ska känna sig delaktiga i det här arbetet. Under work-
shopen rangordnade vi de 17 globala målen för hållbar utveckling i agenda 
2030 för att få fram vilka områden vi prioriterar och har störst möjlighet att på-
verka, säger Joel.

Kinnekulle Energi mobiliserar nu krafterna och fokuserar på de sex målom-
rådena i toppen av hållbarhetspyramiden (se bild i faktarutan uppe till höger)

- Mitt arbete har i mångt och mycket gått ut på att samla information och 

perspektiv från alla delar av verksamheten. Detta ska sedan mynna ut i en tydlig 
handlingsplan, det är viktigt att det blir ’action’ av det hela och inte bara blir en 
pappersprodukt, säger han.

Ett arbete som redan är i full gång är ett projekt kring biologisk mångfald i 
anslutning till Kinnekulle Energis ledningsgator, alltså där elledningar går genom 
naturen - i luften eller marken.

- Ledningsgator är en unik miljö för många arter och det är därför viktigt att 
sköta dem på rätt sätt. Tillsammans med Högskolan i Skövde och Götene 
kommun kommer vi kartlägga den biologiska mångfalden i anslutning till våra 
ledningar där vi kan göra mer. Syftet är att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden. Detta kommer bland annat leda till att kunskapen ökar internt om 
vilka arter som finns där vi verkar, säger Joel.

Vill stå redo
För större företag finns numera lagkrav att redovisa en så kallad hållbarhets-

redovisning där kunder och investerare tydligt kan se hur det enskilda företaget 
jobbar med hållbarhetsfrågor. 

- Konsumenter förväntar sig helt enkelt att de varor och tjänster som mark-
nadsförs är producerade på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. För 
företag i vår storlek finns inga liknande krav i dagsläget men vi är övertygade om 
att reglerna kommer skärpas till och omfatta ännu fler företag och verksam-
heter i framtiden. Vårt mål är att stå redo och gå före - hållbarhet ska vara en 
självklar och central del i vår affärsstrategi och ha samma vikt som lönsamhets-
frågan. För att nå dit är det viktigt att vi arbetar systematiskt och hela tiden tän-
ker på vilka fotspår vi lämnar efter oss gällande klimatpåverkan, säger Magnus. 

I nästa veckas avslutande del av Energiskolan är det dags att blicka framåt. 
Kinnekulle Energi tar en titt in i spåkulan och resonerar om vad den omfattande 
elektrifieringen av samhället kommer att innebära för företaget och kunderna. 
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Besök oss gärna!
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