
 

2017Hållbarhetspolicy
En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är 
långsiktigt, e�ektivt och stabilt för kommande generationer. PiteEnergi är en del i utvecklingen och 
vi vill genom vår hållbarhetspolicy beskriva hur vi möjliggör för detta.  

HÅLLBARHET I PITEENERGI
Allt vi gör på PiteEnergi utgår från en omsorg om vår närmiljö, människorna och verksamheterna i regionen.  

Förutom omtänksamhet och kundnytta är hållbarhet en av våra 3 värderingar. Hållbarhet ska genomsyra hela  

vår verksamhet och även omfatta våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som 

gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling

SOCIALT  Ett samhälle som är socialt hållbart har människornas behov och förutsättningar i centrum där alla 

har samma möjligheter att ta del av det goda samhället. Värdegrunder i fokus är mångfald, hälsa, delaktighet 

och trygghet.

EKOLOGISKT Ekologisk hållbarhet innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 

EKONOMISKT Ekonomisk hållbarhet förutsätter en ekonomisk balans samt att på ett långsiktigt och  

optimalt sätt använda och hantera befintliga resurser så att dessa både kvarstår och utvecklas för  

dagens befolkning. 

Vi är med i utvecklingen i energibranschen! Och vi möjliggör en hållbar utveckling i  
regionen genom att ständigt utveckla mervärden för kunder, partners och medarbetare.

PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggörhållbar utveckling i regionen. Vi erbjuder 100 % 

förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät med miljöns bästa i 

fokus. PiteEnergi harhundratalet medarbetare och omsätter cirka 450 mkr per år.
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PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggörhållbar utveckling i regionen. Vi erbjuder 100 % 

förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät med miljöns bästa i 

fokus. PiteEnergi harhundratalet medarbetare och omsätter cirka 450 mkr per år.

BILAGA 1 TILL HÅLLBARHETSPOLICY

SIDA 1(2)

PiteEnergis aktiviteter inom de tre dimensionerna:
socialt, ekologiskt och ekonomiskt
MÅNGFALD

Vi ser till allas lika värde vid rekryteringar 

Vi inkluderar alla invånare vid våra marknadsaktiviteter

Vår arbetsplats är tillgänglig för alla

Vi lägger en god grund och möjliggör arbetsplatsen för kommande generationer 

HÄLSA
Vi vill ha friska medarbetare och arbetar aktivt med friskvård och hälsoprofilbedömningar

Vi möjliggör för arbetsträning

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar 

Vi kartlägger risker i hela företaget och förebygger dessa 

Vi erbjuder kompetenshöjning inom arbetsmiljöområdet 

DELAKTIGHET
Vi sponsrar samhällsnyttiga föreningar/aktiviteter och deltar på arrangemang

Vi har samarbeten med skolor och har utbildat över 1000 barn till energidetektiver

Vi anordnar årligt barnkalas i stan där våra medarbetare möter allmänheten

Vi samverkar med medarbetarna och bygger goda värdegrunder

TRYGGHET
Vi ser till att våra gator är upplysta under mörka tider 

Vi levererar värme, energi och bredband till invånarna 

Vi har samarbeten med företag/organisationer, ex familjedag/trygghetslöpning med polisen

Vi erbjuder trygghet i anställningen med bra ledarskap, mätning av arbetsbelastning och god arbetsmiljö. 

MILJÖ
Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 

Vi utvecklar vår interna avfallssortering 

Vi har automatisk släckning av belysning i våra lokaler

Vi har en intern miljögrupp som även hanterar hållbarhetsfrågor 

Vi uppmuntrar medarbetare att dokumentera avvikelser och förbättringsförslag

Vi tänker över våra resvanor och uppmuntrar till digitala möten 

Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik 

Vi jobbar mot våra uppsatta miljömål och miljöpolicy som bidrar till ett skydd av miljön 

KONSUMTION
Vi uppmärksammar elens dag och utmanar alla kunder att välja el från förnybara energikällor

Vi erbjuder energirådgivning till våra kunder

Genom våra prismodeller uppmuntrar vi våra kunder att inte använda onödig energi 
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PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggörhållbar utveckling i regionen. Vi erbjuder 100 % 

förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät med miljöns bästa i 

fokus. PiteEnergi harhundratalet medarbetare och omsätter cirka 450 mkr per år.

EKONOMISK LÅNGSIKTIGHET
Vi ger tillbaka halva vinsten till ägare, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB).

Vi skapar lönsamhet i de a�ärer vi gör för att möjliggöra framtida utveckling

Vi planerar långsiktighet i våra a�ärer

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att vara kostnadse�ektiva

Vi arbetar förebyggande mot ohälsa hos medarbetarna 

UTBILDNING & SYSSELSÄTTNING
Vi deltar på branschträ�ar

Vi har tydliga krav ansvar och mål som ger medarbetarna rätt förutsättningar att lyckas

Vi erbjuder interna/externa utbildningar för rätt kompetens

Vi möjliggör för praktikplatser och examensarbeten 

UTVECKLING
Genom deltagelse i projekt Framtid Piteå främja utvecklingen av föreningslivet

Vi bidrar till forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi

Vi ansvarar för att bevaka utvecklingen inom våra a�ärsområden

Vi skapar förutsättningar till ett samhälle i utveckling gällande ljus, värme och kommunikation (bredband)  

genom att vi utvecklar våra el-, bredbands- och fjärrvärmenät

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vi stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter inom de områden som går att påverka

Vi försäkrar oss om att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter 

Vi arbetar förebyggande mot alla former av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Vi behandlar människor rättvist, fördomsfritt och med respekt

KORRUPTION
Vi motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

KLIMAT & ENERGI
Vi levererar 100% förnybar el till våra under

Vi byter ut all gatubelysning till LED belysning 

Vi deltar i större projekt inom kommunen och i forskning inom energisektorn

Vi erbjuder kompletta solcellsanläggningar till både privata och företagskunder

Vi har byggt två egna solcellsanläggningar (Piteenergi och på Acusticum)

Vi har möjliggjort fjärrvärme via spillvärme från Smurfit Kappa och SCA, över 97 % förnybar

Är andelsägare i Sikfors kraftverk samt Lillpite Kvarn där vi producerar egen vattenkraftbaserad ”Grön el”

Vi levererar grön fjärrvärme till husfabriken på Haraholmen 

Våra fordon byts succesivt ut och 22 % av våra personbilar är antingen rena elbilar eller el-hybrider 

Vi har genomfört ecodrivingutbildning till alla som kör bil i tjänsten

Vi e�ektiviserar vår egen fossila produktion. Utökar och förfinar samarbetet med den lokala industrin avseende 

producerad värme

Vi har automatisk avstängning av datorer utanför kontorstid




