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2018 – ett år där samtliga verksamheter förbättrat sina resultat 
jämfört med förgående år, och där vi även når ett positivt kassa- 
flöde som helhet. På så sätt skapar vi bra förutsättningar för en 
fortsatt produkt- och tjänsteutveckling, men framförallt ökar vi 
möjligheten att investera i våra nät för att i framtiden på bästa sätt 
kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att 
leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Ett år där vi passerade två viktiga milstolpar i vår fibernätsutbygg- 
nad, med 10 000 anslutna adresser och 7 000 aktiva kunder.

Ett år där vår fjärrvärme producerades till 100 procent med lokala 
biobränslen, och därmed var det också naturligt att i början av 
2019 ställa oss bakom uppvärmningssektorns färdplan som innebär 
att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri senast 2030.

Ett år där antalet laddbara fordon och mikroproducenter ökade i 
vårt marknadsområde.

Ett år där allt fler ville bli delägare till Dala Energi.

Jag vill tacka alla engagerade kunder, ägare, styrelse och framförallt 
våra medarbetare och partners för en fantastisk utveckling under 
2018. Tillsammans gör vi det möjligt att fortsätta utveckla vår bygd, 
med ett framgångsrikt Dala Energi, som är bygdens bästa investering.

Jag hoppas att vi ses på bolagstämman den 17 maj i Rättvik, 
varmt välkomna.

Bengt Östling, vd 

2018 ett framgångsrikt
rekordår för Dala Energi 

VD ORD
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Tillsammans för bygdens 
bästa investering

Kund
En kundupplevelse som är lite mer

Våra kunder upplever oss som ett lokalt företag med hög leverans- 
säkerhet och ett positivt bemötande. Vi jobbar aktivt för att till- 
mötesgå våra kunders förväntningar och behov. Vi ska erbjuda 
lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper 
människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, 
effektivt och hållbart sätt. Att vi är nära innebär att vi känner till 
och vill utvecklas inom vår bygd. Vårt fokus ska ligga på att leverera 
en kundupplevelse som är lite mer.

Medarbetare
Bygdens attraktivaste arbetsplats

Energibranschen är en spännande och föränderlig bransch. Det 
gäller att ta vara på kunnandet som finns, utbilda och utveckla samt 
våga tänka nytt. Oavsett vilken tjänst man har inom Dala Energi 
kan man alltid medverka till utveckling av verksamheten. Vår 
ambition är att bli bygdens attraktivaste arbetsplats med fokus på 
individuella utvecklingsplaner, en helt olycksfri arbetsplats och ett 
frisktal på 99 %. Tillsammans blir vi bättre på att möta framtidens 
stora utmaningar.

Hållbarhet
Bygdens utveckling

Produktion av el och värme påverkar miljön i viss grad och här 
har vi ett ansvar. Med ny teknik, samt en öppen och positiv dialog 
för utveckling, ser vi möjligheterna att bidra til ett mer hållbart 
samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och 
digital kommunikation med högre tillväxt än resten av Sverige 
visar vi att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete. Vi satsar 
vidare på fossilfria fordon och ställer hållbarhetskrav på våra 
leverantörer.

Ekonomi
Bygdens bästa investering

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte 
att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en 
hållbar miljö. Som stolt aktieägare i Dala Energi främjar du bygdens 
utveckling i Dalarna. Dala Energi är ett affärsdrivande företag och 
vi vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående energibolag med 
privat och offentligt ägande. Genom en tydlig intention kommer 
Dala Energi-koncernen aktivt söka tillväxtmöjligheter och verka 
för regional samverkan och strukturutveckling.

Fyra områden där vi  
fokuserar lite extra

Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika 
marknader. Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom 
energi och digital kommunikation som hjälper människor och 
företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och 
hållbart sätt.

Vårt fokus skall vara att leverera en kundupplevelse som är  lite mer. 
Dala Energi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva 
varumärket i vår bransch. Vi skall uppfattas som innovativa och 
vara ledande med smarta lösningar. 

Lite mer för bygden
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Hållbarhet innebär för Dala Energi att driva och utveckla vår 
verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som 
vi går i täten för morgondagens energi- och kommunikations-
lösningar. Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi 
ska finnas med i varje beslut och handling. Målet med att hitta 
hållbara arbetssätt fortsatte under 2018. Varje avdelning har tagit 
fram egna hållbarhetsmål som kan kopplas till Dala Energis 
övergripande hållbarhetsmål, varje avdelning har också utsett en 
person som hållbarhetsansvarig. Miljöpolicyn har omarbetats till 
en hållbarhetspolicy för att omfatta de tre hållbarhetsaspekterna 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt, vilka vi behöver ta hänsyn 
till i alla beslut och i den verksamhet vi bedriver.

Tillsammans med vår samarbetspartner har vår avfalls- och 
materialåtervinning setts över och vi har erbjudit medarbetarna 
utbildning inom materialåtervinning. I våra upphandlingar och 
nya avtal ställer vi miljökrav och till viss del miljökriterier på 

våra leverantörer, helt i linje med vårt mål. Transportutmaningen 
sätter press på oss – att endast köpa och utföra fossilfria transporter 
till 2025, och vi jobbar aktivt för att optimera vår fordonsflotta. I 
höstas genomförde vi Hållbara veckan med utbildning, film och 
hållbarhetsutmaningar. Då fick ledningsgrupp och medarbetare 
utmana sig själva genom att äta mer vegetariskt, inte köpa något 
nytt och att lämna kläder och telefoner till återvinning. Flera av 
våra fiberprojekt har finansierats via bidrag från EU och det så 
kallade Landsbygdsprogrammet med pengar från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Genom vårt delägande i Dalakraft har vi alltid 100 % grön el från 
vatten-, vind-, sol- och biokraft. En stor del av denna förnybara el 
kommer från lokala producenter i Dalarna. Under 2019 utvecklar 
vi vårt kunnande sett till våra produkters hela livscykel och jobbar 
för att införa ett cirkulärt tankesätt för att återanvända, laga och 
låna. Helt enkelt för ett bättre resursutnyttjande.

Vi tar vårt ansvar 
för hållbarhet

VÅR VISION ÄR, TILLSAMMANS FÖR BYGDENS BÄSTA INVESTERING , 
DÄR LÖNSAMHET, MILJÖHÄNSYN OCH SOCIALT ENGAGEMANG 
FÖRENAS OCH DÄR VI SPARAR PÅ BYGDENS RESURSER OCH MINSKAR 
VÅR GLOBALA KLIMATBELASTNING.
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Affärsmodell 

Vår organisation och affärsmodell baseras på Canvasmodellen där vi beskriver verksamheten utifrån vår infrastruktur som ska skapa 
ett värde för våra kunder genom olika erbjudanden i form av produkter och tjänster. Vi ska tillhandahålla säkra, konkurrenskraftiga 
och hållbara energi- och kommunikationslösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, 
effektivt och hållbart sätt.

TEKNIK – PROJEKT – ENTREPRENAD

ERBJUDANDE

PRODUKTER & FÖRSÄLJNING

KUND

FINANS

Ger en översikt över de
kompetenser som krävs 

för att kunna implementera
affärsmodellen

Summerar de monetära
konsekvenserna att

implementera 

INFRASTRUKTUR

KÄRN-
KOMPETENSER

Porträtterar nätverk
av kooperativa avtal
med andra företag

PARTNER-
NÄTVERK

Ger en övergripande
vy över företagets
paket av produkter

och tjänster

VÄRDE-
ERBJUDANDE

Porträtterar nätverk av
kooperativa avtal med 

andra företag

KUND-
RELATIONEN

Porträtterar nätverk
av kooperativa avtal
med andra företag

DISTRIBUTIONS-
KANALEN

INTÄKTS-
STRÖMMAR

Beskriver de kunder
ett företag vill erbjuda

värde till

Beskriver de intäkts-
strömmar från vilket man

tjänar pengar

MÅL-
KUNDEN

Beskriver
arrangemanget av

aktiviteter och resurser

VÄRDE-
KONFIGURATION

KOSTNADS-
STRUKTUREN

Dala Energis
ägar-

förhållanden

47 %
Övriga

aktieägare 

21 %
Leksands
kommun

21 %
Rättviks
kommun

6 %
Gagnefs
kommun

5 %
Malungs
ElverkÄgarförhållanden

Dala Energi är en lokal leverantör av el, värme och fibernät. Ett ägande i Dala Energi är ett 
ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling 
och en hållbar miljö. 

3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. 

Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller 
sälja bolagets aktier gör du det på pepins.se eller ring 08-673 17 90.

Bolagsstruktur

Dalakraft AB 24 % Dala Energi Elnät AB Dala Energi Fibernät AB Dala Energi Värme AB

Biodal Kraftvärme AB 50 %

Jämtkraft
51 %

Malungs
Elverk
24 %

Bergkvist Insjön
50 %Envikens

Elkraft 1 %

Dala Energi AB (publ.)
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Intressentdialog
Vad som betraktas som väsentligt för hållbar utveckling kan 
naturligtvis skilja sig åt mellan våra olika intressenter. Gruppen 
omfattar medarbetare, kunder, aktieägare, samarbetspartners, 
potentiella medarbetare och övriga aktörer i samhället som på 
olika sätt samverkar med vår verksamhet.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Dialogen med med- 
arbetare om värderingar, sociala förhållanden och integration av 
hållbarhetsfrågorna (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) i 
verksamheten och utbildning är viktigt för att nå framgång.

Påverkan, risker 
och möjligheter
I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi-koncernens omsättning, resultat 
och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker som driftstörningar, väderlek, tekniska risker, 
prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka koncernens marknads- 
förutsättningar.

Bolaget ska ha en balanserad risknivå vilket innebär att det fortlöpande ska finnas en strategisk riskanalys och en plan som säkerställer 
att bolaget inte aktivt utsätter sig för enskilda ekonomiska risker som äventyrar bolagets fortlevnad utan stöd från ägarna.

Väsentliga risker ur ett
hållbarhetsperspektiv Som berör

Vårt arbete 
regleras genom:

Sociala förhållanden 
Respekt för mänskliga
rättigheter

Miljö

Ekonomi
Motverkande av korruption

Arbetsvillkor och mänskliga 
rättigheter, arbetsmiljö, jämställdhet, 
mångfald, produktsäkerhet 

Resursförbrukning, klimatpåverkan, 
kemikalieanvändning, avfallshantering, 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster

Mutor och korruption, instruktion för 
inköp av kemisk produkt

Policy för mutor och andra oegentlig-
heter, inköpspolicy, insiderpolicy

Hållbarhetspolicy, inköpspolicy, 
kreosotpolicy

Arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy, 
friskvårdspolicy, rekrytering
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FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit, och dessa har 
summerats i 17 mål. Av dessa 17 mål är 7 särskilt relevanta för Dala Energis verksamhet (se nästa uppslag).

De globala målen

Vår målsättning till 2025
• Tillväxttakten av smarta lösningar inom 

energi och digital kommunikation ska 
fram till 2025 vara högre än den genom- 
snittliga tillväxttakten i Sverige.

• Vi har antagit transportutmaningen 
vilket innebär att vi endast ska köpa och 
utföra fossilfria transporter 2025.

• 2020 ska hållbarhetskrav ställas på 
samtliga våra leverantörer.

• Fram till 2025 ska vår interna 
resursanvändning halveras.

 
Dessutom är vår ambition att utbildning 
och kompetensutveckling inom hållbar- 
hetsområdet ska vara en självklarhet för 
våra medarbetare på Dala Energi för att 
öka förståelsen och motivationen till att 
arbeta hållbart.
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Våra klimatinitiativ
Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans kan vi få till en förändring för 
att skapa en mer hållbar värld. Dessa mål är mest relevanta för Dala Energis verksamhet:

Jämställd arbetsplats  
Vår jämställdhetspolicy slår fast att ”Dala Energi ska vara en jäm- 
ställd arbetsplats, där män och kvinnor ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att utvecklas”. I koncernen var andelen 
kvinnor 22 % (17 kvinnor och 62 män). Fördelningen kan föränd- 
ras i samband med rekrytering då fler kvinnor kan anställas inom 
de mansdominerande yrkesgrupperna.

Anställningar
Antalet anställda var 79 personer vid utgången av 2018.

Utbildning och kompetensutveckling  
Företaget ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att kom- 
petensutvecklas. Vi använder metoden GROW som verktyg för att 
coacha varje medarbetare att gå från ord till handling och utvecklas 
för att nå sin högsta potential. Här upptäcker vi behoven för 
kompetensutveckling.

Trygg och säker arbetsmiljö
HR har utarbetat hållbarhetsmål för hälsa och säkerhet utifrån 
aspekterna förhindra allvarliga olyckor, minska skador och 
sjukdomar samt hälsa och välmående.

Hälsa och säkerhet  
Frisktalet 2018 blev 97,01 % vilket är ett bra resultat, vi jobbar 
aktivt med förebyggande insatser men också med tidiga reha- 
biliteringsåtgärder. På en femgradig skala gav medarbetarna vid 
den senaste mätningen indikatorn ”Jag upplever min arbetsbelast- 
ning som rimlig” i genomsnitt betyget 4,1.
 Sedan flera år erbjuder Dala Energi sina medarbetare en rad 
förmåner såsom friskvårdsbidrag, massage, avtalspension, sjuk- 
vårdsförsäkring och utbildning.

Medarbetarnöjdhet
Medarbetarnöjdheten är en viktig fråga att utvärdera och en stor 
majoritet av medarbetarna instämmer i att det är bra stämning på 
företaget. De trivs bra med sina arbetskamrater och att de känner 
sig trygga i sin arbetssituation. Medarbetarna anger också att det 
är ett kreativt klimat på företaget.

Respekt för mänskliga rättigheter
På Dala Energi accepteras inte att någon trakasseras på grund av 
kön, åsikt, utseende, religion, annan trosuppfattning, etnisk till- 
hörighet eller sexuell läggning.

Motverkande av korruption 
Dala Energi som organisation ska uppfattas som professionell, 
pålitlig och förtroendeingivande i alla våra relationer med leveran- 
törer, entreprenörer, kunder och andra intressenter. Vi tydliggör 
för alla vad som krävs i relationer där risk för jäv, mutor eller 
andra oegentligheter kan förekomma för att förhindra den typen 
av situation.

Samhällsengagemang
Vi känner stor samhörighet med det samhälle vi verkar i och 
med de människor som är våra kunder. För oss är det viktigt att 
människor i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. 
Vi inriktar oss även mot samhällssponsring, där vår ambition är 
att engagera och beröra ungdomar i allmänhet.

Den sociala aspekten
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Avfalls- och materialåtervinning
Tillsammans med vår samarbetspartner inom materialåtervinning 
gjorde vi en översyn av vår avfalls- och materialåtervinning. Vår 
ambition är att utveckla ett cirkulärt arbetssätt och sprida kunskap 
om materialåtervinning bland våra entreprenörer och samarbets- 
partners.

Kemikaliehantering
Under 2018 genomfördes en inventering av alla våra kemikalier. 
Vissa produkter har plockats bort och ersatts av mindre farliga pro- 
dukter. Vår ambition är att förebygga hållbarhetsriskerna ytterligare.

Transportutmaningen
I vårt arbete för att nå transportutmaningen har vi jobbat för att 
ställa krav på våra leverantörer av transporttjänster, och undersöker 
alternativa bränslen.

Energianvändning i egna anläggningar
Genom vårt delägande i Dalakraft har vi alltid 100 % grön el från 
vatten-, vind-, sol- och biokraft. En stor del av denna förnybara 
el köps från lokala producenter i Dalarna.

Vår interna resursanvändning ska halveras
Vi ser över vår egen resursanvändning (transporter, tid, elförbruk- 
ning, uppvärmning, utskrifter, tjänsteresor, bensin & diesel, avfalls- 
mängder och pappersanvändning etc.) och utgår från ett nuläge 
för att kunna jobba mot ett önskat läge vilket är en halverad 
resursanvändning.

Miljökrav vid upphandling och avtalsskrivning
Under 2018 rekryterades en inköpsansvarig vilket har höjt kvali- 
teten på våra upphandlingar, inköp och avtal. Vi har satt fokus på 
hållbarhetsanpassade upphandlingar, kommit igång med att ställa 
hållbarhetskrav på våra leverantörer samt till viss del miljökriterier.

Våra kunders elanvändning
En stor del av vårt arbete leder till något du knappt märker av:  
el i ditt hem. Många av våra kunder har valt miljömärkt el  
från Dalakraft.

Satsning på förnyelsebar energi
Produktion av el är inte vårt huvudsakliga fokus men under 2019 
kommer vi att installera smartflower, en snygg solcellsanläggning 
som följer solens alla lägen. Solceller kommer också att installeras 
på taket till vårt nya förråd i samband med ombyggnationen i 
Leksand samtidigt som kontoret blir anslutet till fjärrvärme.
 Som elnätsföretag är vi positiva till mikroproduktion av el. Det 
ska vara lätt att komma igång och producera egen el.

Snabbladdare för elfordon
Sex snabbladdare har anslutits i vårt område under 2018 och till- 
sammans med Dalakraft står vi bakom en utbyggnad av laddinfra- 
strukturen i våra områden.

Färdplan, fossilfri uppvärmningssektor 
Dala Energi ställer sig bakom visionen, åtagandena, uppmaningarna 
och färdplanens viljeinriktning mot en fossilfri uppvärmning. 
Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri 2030. Läs mer på 
fossilfritt-sverige.se.

Fjärrvärme
Under 2018 har åtta stycken nya anslutningar gjorts, och vi har 
levererat och producerat fjärrvärme med 100 % lokala biobränslen. 
Både befintliga byggnader och nybyggen, kommunala och privata. 
För 2019 har vi flera nyanslutningar på gång.

Smarta energisystem
Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation 
som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår 
bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. I slutet av 2018 
anslöts vår 10 000 fiberkund vilket skapar förutsättningar för att 
utveckla smarta energilösningar. 

För en mer hållbar värld
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Hållbarhet 
Ur ett ekonomiskt perspektiv

Dala Energi är ett privatägt företag med fokus på att vara en driv- 
kraft för bygdens utveckling. Bolaget ägs idag av över 3 500 privata 
ägare tillsammans med tre kommuner (Rättvik, Leksand och 
Gagnef). Det är ett unikt samarbete, som kan ses som en form av 
Public Private Partnership. De senaste åren har bolaget ökat 
förnyelsetakten i elnäten, satsat på samförläggning av el och fiber 
och lagt ner mer fiber än någon annan fiberleverantör i Dalarna.

2018 kan sammanfattas som ett framgångsrikt rekordår för Dala 
Energi med en fantastisk utveckling. Tillsammans gör vi det möjligt 
att fortsätta utveckla vår bygd till bygdens bästa investering. 
Koncernens nettoomsättning ökade till 322 209 tkr vilket är den 
högsta nivån någonsin. Även lönsamheten var mycket god med 
ett rörelseresultat på 91 069 tkr och ett positivt kassaflöde.

Definitioner av nyckeltal

Vinstmarginal i %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i förhållande till nettoomsättningen.

Avkastning på totalt kapital i %
Resultat efter finansiella poster med 
tillägg för räntekostnader i förhållande 
till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital i %
Resultat efter finansiella poster i förhål- 
lande till eget kapital.

Soliditet i %
Eget kapital i förhållande till balans- 
omslutning.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med antal aktier 
vid årets utgång.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2018 2017      2016

Elproduktion i vattenkraftverk MWh 3 910 3 124 4 314
Elenergiomsättning MWh 589 079 581 112 576 857
Värmeleveranser MWh 42 889 41 876 40 774
Eldistributionsnät km 4 283 4 241 4 184
Värmedistributionsnät km 40 39 39
Optofibernät km 1 684 1 344 934
Antal kunder elnät (anläggningar) 33 025 33 041 33 044
Antal kunder fiber (anslutningar) 10 347 8 891 6 973
Antal kunder värme (anläggningar) 498 491 487
Nettoomsättning, tkr 322 209 309 453 289 675
Rörelseresultat, tkr 91 069 80 328 52 986
Resultat efter finansiella poster, tkr 83 665 71 830 43 713
Vinstmarginal i % 28 26 19
Avkastning på totalt kapital i % 8 8 6
Avkastning på eget kapital i % 17 16 11
Soliditet i % 46 45 41
Vinst per aktie, kr 3,25 2,47 1,50
Antal aktier, årets utgång, tusental 23 689 23 689 23 689
Utdelning per aktie, kr 0,40* 0,35 0,35 
Antal heltidsanställda (medeltal) 79 70 74
* föreslagen utdelning

Mer information om den ekonomiska ställningen finns i den officiella årsredovisningen.
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Klimatredovisning

Våra totala utsläpp under 2018 * CO2ekv (ton)

Scope 1 Direkt klimatpåverkan från egen verksamhet 369
Förbränning av Förbränning av flis för fjärrvärmeproduktion i Leksand (0 % fossil) 169
fossila bränslen Företagets bilresor och egna transporter  200

Scope 2 Indirekt klimatpåverkan från köpt energi 9 072
Förbrukning av el Inköp värme från Biodal Kraftvärme AB 151
och fjärrvärme Hjälpel fjärrvärmeproduktion Leksand 385
  Elnätsförluster  8 120
  El till kontor etc. 324
  El till fibernät 88
  Fjärrvärme till kontor 4

Scope 3 Indirekt klimatpåverkan från köpta tjänster 955
Utsläpp från inköp av Bränsletransporter (flis) (Transport och produktion av biobränslen)  281
varor och tjänster Entreprenadtjänster och transporter i investeringsprojekt  672
  Diverse småutsläpp (post, kontorspapper m.m.) 2

Scope 4 Indirekt undviken klimatpåverkan  -14 609
Våra åtgärder för att Undviken alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler i Leksands kommun -4 405 
minska utsläppen Undvikna utsläpp genom GoO förnyelsbar el (vind+vatten) -8 917
  Egen el produktion vattenkraft  -1 287

  Summa (utsläpp) klimatpåverkan  -4 214

* Negativ klimatpåverkan
Som framgår av tabellen hade Dala Energi en positiv nettopåverkan på klimatet med -4 214 ton koldioxid under 2018.

Vår senaste kundundersökning (NKI) genomfördes 
av Supportföretaget TMJ Group AB 2017 och redo- 
visades 2018. Resultatet av undersökningen visade att 
hela 97 % av våra kunder känner ett stort förtroende 
för oss, vilket gav oss det högsta möjliga betyget, 
MVG. Nöjdhetsindexet berör områden som spontan 
uppfattning, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
tydlighet i besked/svar, hjälp vid störning/avbrott, 
leveranssäkerhet, hemsida, klagomålshantering, 
fakturaförståelse och prisvärdhet.

Våra styrkor är hög leveranssäkerhet, ett lokalt 
företag som känns nära, bemötande, förtroende  
och tillgänglighet.

Kundnöjdheten nådde 
ny topplacering

Dala Energi gör insatser för miljön och klimatet genom att köpa 
100 % ren el. Utöver det vill vi vara en ansvarsfull arbetsgivare 
när det gäller vår egen verksamhet och våra inköp. Vi redovisar 
vår miljöpåverkan enligt GHG-protokollet*. 
 Uppdelningen i tre delar ger en tydlig bild av vilka utsläpp 

som är direkta och vilka som är indirekta. Den fjärde delen visar 
indirekt undviken klimatpåverkan. Även om de indirekta utsläp- 
pen inte kontrolleras av bolaget går de att påverka genom att välja 
varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan genom att ställa 
hållbarhetskrav på våra leverantörer.

* GHG-protokollet är den mest använda internationella standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.



Ledningen

Kjell Stålberg Chef produkter & tjänster. Född: 1966, anställd: 2017, utbildning: civilingenjör industriell ekonomi, aktieinnehav 1 900. Bengt Östling Vd. Född: 1971, 
anställd: 2016, utbildning: ingenjör med inriktning kraft och värmeteknik, aktieinnehav: 2 800. Camilla Ollas Hampus Chef verksamhetsstöd. Född: 1980, anställd: 
1999, utbildning: ekonomistudier på Högskolan Dalarna, 2002 - 2005, aktieinnehav: 1 750. Peder Löf Chef entreprenad. Född: 1976, anställd: 2018, utbildning: elektro-
ingenjör – elkraft, aktieinnehav: 0. Rebecka Olsson Projektchef. Född: 1982, anställd: 2017, utbildning: civilekonom, aktieinnehav: 0. Susanne Juhl Ekonomichef. 
Född: 1967, anställd: 2010, utbildning: civilekonom, aktieinnehav: 0. Lars-Erik Löf Chef teknik. Född 1964, anställd 2012, utbildning: elkraftsingenjör, aktieinnehav 
genom bolag: 3 500.

Ledningsgrupp

Åke Söderman
Styrelseordf. sedan 2000
Född: 1950, invald 1999.
Advokat på Advokaterna 
Söderman & Bergsten HB. 
Ledamot i Åke Söderman Invest 
AB, Föreningen Jarl u.p.a samt 
suppleant i Dalakraft AB. 
Aktieinnehav direkt och genom 
bolag: 10 500.

Jonny Jones
Ledamot 
Född: 1965, invald 1999.
Kommunfullmäktiges ordföran- 
de i Rättviks kommun sedan 
2018, Tidigare kommunstyrel- 
sens ordförande 1998-2010. 
Jonny Jones är lantbrukare sedan 
1986, ledamot i LRF Dalarnas 
styrelse. 
Aktieinnehav: 1 625.

Ulrika Liljeberg
Ledamot
Född: 1969, invald 2010. 
Kommunstyrelsens ordförande 
i Leksands kommun sedan 
2008. Jurist och civilekonom 
samt tjänstledig kammaråklagare 
vid Åklagarkammaren i Falun. 
Styrelseledamot i FORES 
stiftelse och ledamot i Region 
Dalarnas direktion. 
Aktieinnehav: 0.

Susanne Löfås Hällman
Ledamot 
Född: 1964, invald 2018. 
Global HR och Kommunika- 
tionschef på Dellner sedan 
2012. Tidigare HR chef för 
Clas Ohlson (2001-2012)  
och Würth Svenska AB 
(1998-2001). Högskoleekonom. 
Aktieinnehav: 0.

Torsten Björ
Arbetstagarrepresentant
Unionen och Ledarna från 
november 2009 Född: 1957. 
Underhållsingenjör. Anställd i 
koncernen sedan 1986. Har 
tidigare arbetat med arbets- 
ledning vid och beredning av 
byggnation av kraftledningar. 
Aktieinnehav: 14 375.

Lars Erik Granholm
Ledamot
Född: 1949, invald 2015. 
Civilingenjör Chalmers i 
Göteborg. Egen företagare. 
Grundare av partiet Kommunal 
samling i Gagnef, ledamot i 
Gagnefs kommunfullmäktige. 
Aktieinnehav: 7 186.

Karl Erik Hagström
Ledamot
Född: 1967, invald 2015. 
Studerat ekonomi på 
Stockholms Universitet. 
Tidigare verksam inom 
American Express. Verksam i 
familjeföretaget Hagström under 
hela yrkeslivet. Ordförande i 
Älvdalens Besparingsskog, AB 
Rots övre, ÄSI Kraft och ÄSI 
Produktion. Ledamot i ett 
antal andra kraftbolag. 
Aktieinnehav: 0.

Erik Olsson
Arbetstagarrepresentant
SEF sedan 2017. Född 1982. 
Utbildad installationselektriker 
med egen behörighet. Anställd 
i koncernen sedan 2016 innan 
dess 13 år inom elinstallation. 
Jobbar idag som distributions- 
elektriker för Dala Energis 
entreprenadavdelning. 
Aktieinnehav: 800.

Stefan Eriksson
Ledamot
Född: 1966, invald 2018. 
Utvecklingsledare digitalisering 
och kommunikation på Gagnefs 
kommun. Gymnasieingenjör 
och tidigare IT-konsult som 
digital strateg.
Aktieinnehav: 0.

Styrelse


