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Hållbarhetspolicy 
 
Borås Energi och Miljö erbjuder hållbara energi-, avfall-, vatten- och avloppslösningar 
med fokus på god tillgänglighet. Vi förädlar energi för ett fossilfritt samhälle och våra 
medarbetare arbetar varje dag tillsammans med Borås Stad och boråsarna för att 
skapa en hållbar kretsloppsstad. Genom forskning, utbildning, kompetens- och 
verksamhetsutveckling är vi drivande i den lokala och regionala utvecklingen. 
 
FN:s globala hållbarhetsmål är integrerade i vår verksamhet och baseras på de tre 
dimensionerna ekologisk-, social och ekonomisk hållbarhet. Vi främjar en god 
arbetsmiljö och miljö. Förebygger skada och negativ påverkan på människa kopplat till 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden samt omgivande miljö och samhälle. 
Friskvård är en del i det löpande arbetsmiljöarbetet för att skapa en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetarna trivs och mår bra. Vi genomför affärer med god etik 
och fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna vid leverans av tjänster, inköp, 
upphandling och uppföljning.   
 
För att möta dagens och framtidens behov, lagar och andra relevanta krav är det 
centralt i vår verksamhet att möjliggöra lärande och erfarenhetsåterföring genom att: 

 involvera medarbetare, arbetstagarrepresentanter och medarbetare som 
arbetar på uppdrag av oss genom samråd och medverkan 

 tillvarata och vidareutveckla medarbetares kompetens, motivation och 
engagemang  

 uppmuntra mångfald, en positiv människosyn och ömsesidig respekt  
 ha en nära samverkan med våra intressenter 
 identifiera möjligheter samt identifiera, utreda och åtgärda risker 
 driva ett ständigt och dynamiskt förbättringsarbete i verksamheten 

Borås Energi och Miljö har nolltolerans mot att medarbetare och medarbetare som 
arbetar på uppdrag av Borås Energi och Miljö: 

 använder alkohol under arbetstid och på annan tid som påverkar arbetet 
 använder narkotika och läkemedel i strid mot läkares ordination  
 utsätter annan individ för kränkande särbehandling och mobbing 

Vårt arbete tillsammans med våra kunder och andra intressenter ska leda till ett gott 
liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer. 


