
Rodretkoncernen är en positiv och proaktiv kraft i omställningen till 
det hållbara samhället. Dels genom att skapa värde för våra intressenter, 
dels genom att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang vägs in 
i alla beslut och genomsyrar alla delar av bolagens verksamheter. 
 Vi ska modigt leda utvecklingen med hjälp av innovation, samt hållbar 
konsumtion och produktion. I bred samverkan bidrar vi med lösningar till 
samhällets gemensamma utmaningar. Vi verkar för att våra intressenter 
ska dela vår vision om ett hållbart samhälle. Att följa internationella och 
nationella ramverk och riktlinjer, såväl som lagar och andra bindande krav, 
är en självklarhet för oss. Vi arbetar förebyggande, med ständiga förbätt
ringar och nyttjar våra resurser effektivt.

Ekologiskt ansvar
Vi agerar miljö och klimatsmart genom att:
•  Senast 2030 är bolagskoncernen klimatneutral1. Våra verksamheter ger

dessutom goda förut sättningar för ett klimatneutralt och fossilfritt
Örnsköldsvik.

•  Vi minimerar vår negativa miljöpåverkan och använder jordens resurser ef
fektivt och mer cirkulärt. På sikt vill vi till och med skapa ett positivt avtryck.

•  Vi vill värna den biologiska mångfalden och naturens ekosystemtjänster2.
•  Vi ställer miljökrav i våra inköp och upphandlingar.

Socialt ansvar
Vi agerar för ett gott samhälle och ett attraktivt Örnsköldsvik genom att:

•  Vi bidrar till en trygg, jämlik, öppen och hälsofräm jande livsmiljö.
•  Hos oss får alla ett likvärdigt och respektfullt bemötande.
•  Vi har en hög leveranssäkerhet med prisvärda produkter och tjänster.
•  Våra organisationer, ledare och medarbetare är innovations och

förändringsorienterade.
•  Vi erbjuder attraktiva, jämställda arbetsplatser som genom mångfald

berikar våra verksamheter.
•  Vår arbetsmiljö är säker, hälsosam och främjar inflytande och delaktighet.
•  Vi ställer krav på arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter i våra inköp

och upphandlingar.

Ekonomiskt ansvar
Vi agerar för samhällsekonomisk hållbarhet genom att:
•  Vi arbetar utifrån affärsmässiga och affärsetiska grunder.
•  Vi har aktuell kunskap om hållbart företagande.
•  Vår ekonomiska ställning möjliggör utveckling och investeringar.
•  Våra produkter och tjänster bidrar till ett stärkt näringsliv.
Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet. Det genomsyrar
affärsplaner, affärsmodeller, målsättningar och riskhantering. Vi följer upp
och berättar om resultatet av vårt hållbarhetsarbete.

Rodretkoncernens hållbarhetspolicy

1)  Med klimatneutralt menar vi; Avgränsning egen verksamhet (bolagskoncernen), analysera,
minimera, byta ut, klimatkompensera.

2)  Med ekosystemtjänster menar vi; Alla produkter och tjänster som natur ens ekosystem ger
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och
naturupplevelser är några exempel.

Globala målen Agenda 2030 sätter ram arna för samverkan (Planetära gränser, 
sociala mål och samhällsekonomin som medel). Rodret koncernens bidrag till det 

hållbara samhället har en direkt koppling till 13 av de totalt 17 globala målen.
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