Flodéns hållbarhetspolicy, riktlinjer för ett
ansvarsfullt företagande (2021-05-19)
Hållbarhet för Flodéns är ett företagande som bidrar till en positiv samhällsutveckling,
minskad miljöpåverkan och som skapar trygghet genom social utveckling för våra
medarbetare, underentreprenörer och leverantörer. En hållbar affärsmodell med långsiktig
tillväxt och god lönsamhet är en förutsättning för detta. Flodéns hållbarhetsarbete utgår från
Agenda 2030, FNs globala mål för en hållbar utveckling. För ekonomisk-, social- och
miljömässig hållbarhet har relevanta mål och delmål identifierats. Arbetet ska ge konkreta
resultat och vi sammanställer årligen arbetet i en hållbarhetsrapport.
Nedanstående är grunden för att nå resultat i hållbarhetsarbetet:
•

•

•

Social hållbarhet uppnås med goda arbetsförhållanden och lokalt samhällsengagemang:
•

En jämställd organisation med mångfald, bidrar till trivsel och trygga arbetsplatser.
Vår verksamhetsstyrning för goda arbetsförhållanden ska vara
arbetsmiljöcertifierad och präglas av våra gemensamma värderingar; hjälpsam,
lojal och duglig.

•

Vi ska stödja kommande generationer genom bidrag till lokalsamhället och till en
meningsfull fritid. Sponsring sker framför allt av ungdomsverksamhet som vänder
sig till både flickor och pojkar. Vi ger årligt ekonomiskt stöd till lokala
organisationer som arbetar för att motverka utsatthet hos barn, unga och familjer.

•

Vi vill genom vår kärnverksamhet, byggproduktion, kunna bidra till en inkluderande
och hållbar stad. Ambitionen är att inom ramen för ett befintligt entreprenadprojekt
tillsammans med en lokal aktör genomföra en årlig insats som bidrar till social
hållbarhet. Genom att förankra insatsen i ett befintligt projekt kan vi involvera både
våra kunder och leverantörer och skapa engagemang för fortsatta insatser.

Ekonomisk hållbarhet uppnås med goda verksamhetsmetoder:
•

Vår verksamhetsstyrning för goda verksamhetsmetoder ska präglas av god
affärsetik och vara kvalitetscertifierat.

•

Nolltolerans råder mot korruption, mutor och svart arbetskraft. Genom vår
visselblåsarfunktion ska var och en känna trygghet i att kunna rapportera allvarliga
missförhållanden. Misstanke om oegentlighet rapporteras direkt till utsedd
styrelserepresentant.

•

UE 2021, kreditupplysningar, ID06, bankgirokontroller och kommunikation med
skatteverket kring leverantörer och underentreprenörer är viktigt i arbetet med att
motverka korruption och organiserad brottslighet.

Miljömässig hållbarhet uppnås med hållbara leveranser och produkter:
•

Vår verksamhetsstyrning för miljömässig hållbarhet ska vara miljöcertifierad.

•

Flodéns ska ha miljökompetens för att kunna erbjuda kunderna en hållbar produkt
genom att bistå dem i att miljöklassa byggnader.

•

I vårt arbetet för en hållbar leverans fokuserar vi på förebyggande avfallsarbete,
produktval och entreprenadens energiprestanda.

