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Hållbarhetspolicy Oleter Group 
 

 

Inledning 

Oleter Group AB och dess dotterbolag bedriver långsiktig verksamhet inom skade-, industri- 

och fastighetsservice. Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att hållbar utveckling 

uppnås genom miljömässigt, socialt och organisatoriskt ansvar gentemot medarbetare, 

kunder, ägare och samhället i stort. Oleter Groups hållbarhetspolicy utgör ramverk för vårt 

hållbarhetsarbete. Som grund för arbetet ligger vår vision och affärsidé – Vi räddar värden. 

 

Bakgrund och syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna hållbarhetspolicy är att sätta riktlinjer för hur 

hållbarhetsarbetet inom Oleter Group ska bedrivas. Hållbarhet är identifierat som en av tre 

fokusområden i Oleter Groups långsiktiga strategi. Vårt hållbarhetsarbete ska vara en 

integrerad och naturlig del i verksamheten och bygga på delaktighet och engagemang. Vi 

strävar efter att bidra till en hållbar social utveckling och bedriva ett hållbart företagande i 

alla delar av verksamheten.  

 

Definition  

Som grund för vår hållbarhetspolicy ligger de tio principer som tillsammans utgör FN Global 

Compact. Vi ställer oss bakom dessa principer och vår utgångspunkt är att prioritera de 

områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Oleter Groups hållbarhetsarbete 

inkluderar ekonomiskt, socialt samt ekologiskt ansvarstagande.  

 

Omfattning 

Oleter Groups hållbarhetspolicy gäller för Oleter Group, dess dotterbolag och alla anställda i 

koncernen. Vårt hållbarhetsarbete innefattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer 

och övriga intressenter samt samhället där vi verkar. Oleter Group har en övergripande 

hållbarhetsansvarig men vi ser att hållbarhetsarbetet är allas ansvar.  

 

Åtaganden och hållbarhetsmål 

För Oleter Group innebär hållbarhetsarbetet ett hänsynstagande till nuvarande och framtida 

generationer samt att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Vi avser därmed att 

bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva verksamheten på ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt. 

 

För att ytterligare befästa hållbarhetsarbetet inom organisationen har vi valt att ansluta oss 

till det globala klimatsamarbetet SBTi – Science Based Targets initiative, vilket innebär att vi 

förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för att minska vårt klimatavtryck. 

 

Nedan redogörs för de olika områden som vårt hållbarhetsarbete fokuseras kring. 

 

 



    

  

 

 
2 | 2 

 

Oleter Group          

Inom respektive område ska vi verka för att: 

 

• Ekologisk hållbarhet  

- Inom scope 1, 2 och 3 minimera koldioxidutsläpp som bidrar till global 

uppvärmning 

- Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser  

- Utföra tjänster utifrån ett livscykelperspektiv och därmed främja cirkulära 

modeller 

- Arbeta förebyggande av föroreningar samt begränsa användning och spridning 

av miljöfarliga produkter 

- Ansvarsfullt hantera avfall genom minimering av avfall samt att hantera avfallet 

som en resurs för återanvändning och återvinning 

 

• Social hållbarhet  

- Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring vår verksamhet 

och därmed säkerställa våra medarbetares välbefinnande  

- Verka för en jämställd och inkluderande organisation samt vara en arbetsgivare 

som bejakar mångfald 

- Uppmärksamma och arbeta förebyggande mot diskriminerande strukturer i 

organisationen 

 

• Ekonomisk hållbarhet  

- Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i finansiell jämnvikt 

- Skapa affärsmodeller och arbetsmetoder för samverkan avseende hållbara 

investeringar 

- Ha en låg finansiell och operationell risk för en god värdetillväxt i bolagen 

- Verksamheten ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande, 

opartiskhet och systematiskt arbeta med anti-korruption 

 

Uppföljning 

Oleter Groups Hållbarhetspolicy ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete, ett arbete som 

ständigt utvecklas i vår verksamhet och därför görs uppdateringar av policyn kontinuerligt.  

Vi styr vår verksamhet i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det 

internationella klimatavtalet i den mån Oleterkoncernen kan påverka eller påverkas. Det 

sker genom prioritering av relevanta verksamhetsmål och ett systematiskt arbete genom 

utmanande målsättningar, uppföljning och redovisning. 

 

Denna policy har antagits 2021-03-15. 
 

 
 

Ola Spetz, VD & Koncernchef, Oleter Group 


