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Visste du att..
Kinnekulle Energi ägs av Götene Elförening som är en ekonomisk förening. Den 
bildades redan 1932 och består idag av drygt 3200 medlemmar. Det är  
Götene Elförening som är elnätsägare i området och affärsidén är  
att tillhandahålla medlemsägd infrastruktur i form av elnät och  
fibernät av högsta kvalitet samt erbjuda attraktiva elprodukter  
och energismarta tjänster med bästa service!



Efter lite drygt 10 år som VD på Gö-
tene Elförening/Kinnekulle Energi vill 
jag nu ta ett nytt steg i yrkeslivet. Det 
har varit tio år av utveckling och föränd-
ring tillsammans med både kunder och 
medarbetare. En spännande tid men 
ibland också utmanande. Vi har startat 
flera nya verksamheter som elhandel, 
fiber, elinstallation, kraftentreprena-
der, driftentreprenader och nu senast 
energitjänster. Vi har tagit fram en ny 
affärsplan som visar vägen i den stora 
omställning som energibranschen och 
vi genomgår.

Om man tittar i backspegeln känner 
jag en extra stor tacksamhet att till-
sammans med duktiga medarbetare 
fått genomföra den stora varumärks-
resan där vi samlat all vår verksamhet 
till ett modernt energibolag under ett 
varumärke  - Kinnekulle Energi.

MATS TACKAR FÖR SIG TEAM RYNKEBY
10 år som VD

MILJÖ & ENGAGEMANGVD TACKAR FÖR SIG

Mats Matsson
Mats Matsson

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra 
kunder och medarbetare för 10 fan-
tastiska år och jag önskar er all lycka i 
framtiden.

Team Rynkeby är ett internationellt 
projekt för att samla in pengar till 
Barncancerfonden. Vi på Kinnekulle 
Energi är stolt Guld-sponsor åt Team 
Rynkeby Skaraborgs lag. Laget består 
av ett gäng hobbymotionärer som 
antagit utmaningen att tillsammans 
med ett fyrtiotal andra lag (totalt 
över 1600 cyklister) cykla till Paris 
för att uppmärksamma och stötta 
insamlingen till Barncancerfonden. 
Alla pengar som samlas in skänks 
oavkortat till Barncancerfonden och 
Team Rynkeby är deras enskilt störs-
ta bidragsgivare. 2021 drog kampan-
jen in över 35 miljoner till forskning-
en. För oss är det en självklarhet 
att fortsätta vara sponsorer även 
nästkommande år 2022 och vi ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbe-
te med siktet inställt på Paris. 

Resan till Paris för Barncancerfonden
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HÅLLBARHET

Det enda som är sämre än att göra för lite för vår hållbara utveck-
ling och överlevnad är att inte göra någonting alls!

På Kinnekulle Energi har vi nu på allvar 
startat i gång vårt hållbarhetsarbete 
där vi gemensamt genomlyser hela 
vår verksamhet för att systematiskt 
leta förbättringsområden och imple-
mentera nya arbetssätt och riktlinjer. 
Vi har anställt en hållbarhetssamord-
nare med uppgiften att sammanföra

alla de enskilda initiativ som redan 
finns idag samt leda vårt arbete fram-
åt och uppför den så kallade hållbar-
hetstrappen (bild) med målet att nå 
steget där hållbarhet är en kärnfråga i 
verksamheten.

Ingen har väl missat de 17 globala 
mål som FN har arbetat fram för en 
hållbar framtid av vår planet och som 
utgör grunden för Agenda 2030. Såväl 
ekonomiska som sociala och miljömål 
är definierade och sedan i sin tur

uppdelade i hela 169 delmål. För att vi 
ska kunna nå de resultat vi behöver i 
världen måste alla vara med och bidra 
med det vi kan, både i smått som 
stort!

BOLAGSINFORMATIONBOLAGSINFORMATION

Vid våra personaldagar i början av 
september arbetade vi tillsammans 
fram hur vår hållbarhets-pyramid 
skulle kunna se ut och vilka av 
målen där vi som företag känner 
att vi kan bidra mest redan nu, 
på kort sikt men även i det 
längre perspektivet. 
Nu pågår arbetet för 
fullt med att sätta 
våra egna mål, 
skapa förutsätt-
ningar för mål-
uppfyllnad och 
börja följa upp våra framsteg.

Som en naturlig grundpelare i vår verksamhet

Kinnekulle Energis hållbarhets-pyramid

För att nämna några av de initiativ vi 
redan idag tar så är vi medlemmar 
i Biosfärsområde Vänerskärgården 
med Kinnekulle, vi har vår egen biod-
ling i Husaby och vi arbetar med och 
stödjer Team Rynkeby som cyklar för 
att samla in pengar till barncancer-
fonden. Andra organisationer vi

stödjer är bl.a. Giving People och 
Nattvandrarna. Vi är även certifie-
rade som Schyssta Elhandlare för 
att motverka den klick av oseriösa 
aktörer i branschen som genom tvi-
velaktig marknadsföring och påtryck-
ande försäljning dagligen vilseleder 
elkunder runt om i landet.

Regenerativ 

Sovande 

Frågan är inte 
relavant. Avsak-
nad av arbete.  

Nyvaken

Gryende med-
vetenhet, fast vi 
har inte tagit tag 
i frågan än. 

Testar

Vi prövar oss 
fram. Ambitioner 
finns. Arbetet 
består av enskil-
da aktiviteter 
utan övergripan-
de struktur.  

Strukturerad 

Vi sätter hållbar-
hetsrelaterade 
mål och följer 
upp. Policys och 
strategier finns.  

Kärnfråga 

Hållbarhet är 
en självklar och 
central del i vår 
affärsstrategi 
och mål. Frågan 
har samma vikt 
som lönsamhet 
och vi arbetar 
systematiskt för 
att eliminera 
vår negativa 
påverkan. 

Vår verksamhet 
är regenerativ 
och bidrar till 
en nettoposi-
tiv påverkan 
i samhället. 
Affärsmodellen 
och verksam-
hetsidén utgår 
från hållbar 
utveckling 
inom planetens 
gränser. 
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Postadress: Box 81  533 21 Götene 
 Besöksadress: Järnvägsgatan 29  533 30 Götene

0511-34 55 00 | kundtjanst@kinnekulleenergi.se | kinnekulleenergi.se

SÄKERHET
BOLAGSINFORMATION

Säkerhetsarbetet är viktigt för oss och 
vi utbildar oss kontinuerligt inom olika 
områden för att förbereda oss för om 
olyckan skulle vara framme eller om 
andra oförutsedda händelser inträffar. 
Det kan vara allt från HLR och nedtag-
ning av nödställd från ledningsstolpe.

Vi genomför så kallade Safety Walks 
som innebär att vi träffar våra medar

En viktig fråga i vår verksamhet

betare i fält och fångar upp problem 
man stöter på. Vi resonerar kring 
lösningar och utveckling av arbetsme-
toder som kan implementeras i övriga 
verksamheten. Vi har även återkom-
mande skydds kommittémöten där vi 
går igenom protokollen från skydds-
ronderna och lyfter upp eventuella 
tillbud som skett under perioden och 
diskuterar åtgärder.

Bilden nedan visar en säkerhetsutbildning för våra montörer som 
vi har minst en gång per år och som ni kan se har gjorts i många år. 


