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Verksamhetspolicy
Göteborg Energi är kraften i energiomställningen av Västsverige. Vi är ledande och 
drivande i att utveckla ett jämlikt och hållbart Göteborgssamhälle samt ett hållbart 
och smart energisystem genom samarbete och partnerskap i och utanför staden. Vi 
erbjuder produkter, tjänster och energilösningar inom el, värme, kyla, gas och 
stadsfiber på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i våra kunders och 
andra intressenters behov. Vi bedriver samhällskritisk verksamhet och värnar om 
våra intressenters och vår egen informationssäkerhet genom tekniska 
säkerhetsåtgärder och ett säkerhetsmedvetet beteende. Vi säkerställer tid och 
resurser för att med lyhörda, engagerade och kompetenta medarbetare identifiera 
och hantera risker och ständigt förbättra vår verksamhet utifrån ett 
livscykelperspektiv. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver, är föregångare i 
vårt sätt att arbeta och leda verksamheten och vi fattar välgrundade beslut. 

Vi är en koncern där samhällsnytta och hänsyn till miljön och klimatet präglar vår 
affär. Vi optimerar användningen av återvunnen och förnybar energi och använder 
naturresurser med försiktighet. Genom samarbete minskar vi  vår egen och våra 
intressenters miljö- och klimatpåverkan och effektiviserar energianvändning och 
transporter. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen och 
förebygger uppkomst av avfall och spridning av föroreningar.

Vi förebygger risker för olyckor och ohälsa i vår verksamhet där fysiska faror rör 
hantering av brandfarliga, trycksatta och heta medier, kemiska riskkällor, elektriska 
och byggtekniska arbeten samt trafik. Vi vill att varje medarbetare ska känna balans 
mellan krav och resurser. Vi accepterar inte att vi har arbetsuppgifter och 
arbetsförhållanden som medför risk för ohälsa. Vi accepterar inte heller kränkande 
särbehandling eller mobbning. Vi anser att våra individuella olikheter berikar vår 
arbetsplats. Vi arbetar i samverkan, bemöter alla med respekt och omtänksamhet 
och ger förutsättningar till medarbetarnas utveckling. 


