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Hur blir jag leverantör till Göteborg Energi? 
 
 
Vad och hur mycket handlar Göteborg Energi? 
Göteborg Energi har en inköpsvolym om ca 2 Mdkr per år. Det är ca 1800 leverantörer som 
hjälper oss hålla igång en komplex anläggningspark med produktion och distribution dygnet 
runt och året om . Det vi handlar mest är bland annat 
 

• Mark, kabel och rörarbeten 
• Underhåll till våra anläggningar 
• Tekniska konsulter 
• El, fjärrvärme och gasprodukter 
• El-entreprenader 
• Produktionsanläggningar 

 
Därför behöver vi så kallade ramavtal inom flera områden som stöttar och säkerställer 
dagliga leveranser av varor, tjänster och entreprenader. Vi genomför även upphandling för 
löpande investeringar. Under de kommande tio åren planerar Göteborg Energi att investera 
för ca 17,6 Mkr varav 9,6 Mkr utgörs av nyinvesteringar dvs nya anläggningar.  
 
Hur sker inköpen till Göteborg Energi idag? 
Vi använder en mix av olika typer av avtal tex ramavtal eller så upphandlas specifika behov, 
så kallade objektsupphandlingar. Ramavtal är avtal som upphandlas för en längre period där 
vi avropar våra behov löpande. Här använder vi stadens ramavtal men även Sinfra som står 
för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening. Vi upphandlar även egna 
ramavtal. 
 
Våra upphandlingar annonseras via Tendsign, antingen prenumererar du som leverantör på 
upphandlingar inom ditt område eller så bevakar du Göteborg Energis hemsida och därmed 
aktuella upphandlingar inom hela staden. Sinfras upphandlingar hittar du också via Tendsign 
eller via sinfra.se 
 
Vad är en upphandling? – Att omfattas av LUF 
Göteborg Energi är ett kommunalt bolag och omfattas därför av regelverket för offentlig 
upphandling inom försörjningssektorn, LUF. Med försörjningssektor menas samhällstjänster 
inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster.  
Regelverket styr hur upphandling går tillväga. Syftet är bland annat att vi ska 
konkurrensutsätta våra inköp och på så sätt främja förtroendet för hur vi genomför våra 
inköp. Vill du veta mer om regelverket och de olika upphandlingsformerna finns det bra 
information via www.upphandlingsmyndigheten.se 
 
Att vara en del av staden 
Göteborg Energi ägs av Göteborg stad och därför omfattas vi av stadens riktlinjer för inköp. 
Förvaltningen Inköp och upphandling är stadens strategiska resurs i inköpsfrågor. 
Förvaltningen är också stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och 
tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.  
 
Vår inköpsorganisation utvecklas kontinuerligt och tillsammans med staden. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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Hur arbetar Göteborg Energi med hållbara inköp? 
Göteborg Energi har ett tydligt uppdrag att bidra till ett hållbart Göteborgssamhälle. För att vi 
ska nå de målen måste även våra inköp vara hållbara. Inköp är en stor del av GE omsättning 
och därför av stor vikt för vår produktion och utförande av våra uppdrag. Hur inköpen gåt till 
har därför stor effekt på bolagets ekonomi och förutsättningar att nå våra mål. 
Våra inköp ska bidra till omställning till förnyelsebar produktion men det ska också ske på ett 
hållbart sätt. Med det menar vi att det vi köper ska produceras på ett hållbart sätt. Med 
hållbarhet menar vi ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. 
 
Vi ställer därför krav på hållbarhet i våra upphandlingar men vi behöver göra det tillsammans. 
Vi vill därför att ni leverantörer arbetar med hållbarhet i er verksamhet. 
 
Att vara leverantör till Göteborg Energi. 
Som leverantör till GE har du stor betydelse för vår produktion och drift. Du är också bärare 
av vår värdegrund och bidrar till att GE uppfattas attraktiva för Göteborgarna och 
företagskunder. Vår värdegrund finns beskrivet i vår uppförandekod för leverantörer. 
 
Hur arbetar vi på Göteborg Energi för än mer hållbara inköp? – Hållbara tillsammans 
Vi vill tillsammans med vår verksamhet och partners/leverantörer utveckla hållbara och 
konkurrenskraftiga inköp. Det vill vi bli bättre på genom att börja med följande aktiviteter. 
 

• Upphandlingsplan för 1 år samt investeringsplaner 
• Ökad dialog med marknaden 
• Kvantifiera vilka inköp som leder till koldioxidutsläpp 
• Utreda och fastställa hur vi beställer hållbart och med säkerheten främst. 
• Analysera vilka områden vi behöver utveckla och bli bättre beställare 
• Samarbetsprojekt inom stadens entreprenader. 
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