
fonus.se

Fonuskoncernen ska genom ett aktivt arbete bidra till en hållbar utveckling i samhället där miljöansvar, socialt 
ansvar och ekonomiskt ansvar fungerar som ett rättesnöre i organisationen. Inom Fonuskoncernen ska vi, så långt 
det är möjligt, ta ansvar för våra produkter och tjänster i ett helhetsperspektiv, d.v.s. även genom våra leverantörer 
och kunder. Ett riskbaserat, förebyggande arbete och ständig förbättring ska prägla daglig verksamhet, strategier, 
målsättningar och utveckling.

Inom Fonuskoncernens verksamhet möter vi människor i utsatta situationer i livet, vilket kräver respekt och ansvar 
gentemot kunden. Vår hållbarhetspolicy ska vara en del av den trygghet som kunden ska känna i mötet med oss.

Fonuskoncernens hållbarhetsåtagande innebär:

• Att vara en aktör som tar ansvar för en positiv samhällsutveckling. 
Fonuskoncernen ska vara ständigt medveten om verksamhetens påverkan på samhället inom hållbarhets-
området och aktivt arbeta för att minska den negativa påverkan och öka den positiva. 

• Att arbeta för att skydda miljön. 
Fonuskoncernen ska ur ett livscykelperspektiv verka förebyggande mot negativ miljöpåverkan och förorening 
samt aktivt arbeta för att minska denna i befintlig verksamhet och vid utveckling av produkter och tjänster. 
Organisationens påverkan av yttre faktorer ska beaktas och hanteras. 

• Att ta ansvar för en långsiktigt ekonomiskt hållbar utveckling inom koncernen, med kundernas samt 
ägarnas intresse i fokus och med de kooperativa principerna i centrum. 

• Att verka för att spegla samhällets mångfald och för jämställdhet. 
Arbetet ska ske via Fonuskoncernens jämställdhets- och mångfaldspolicy och koncernen ska verka för en 
företagskultur som präglas av respekt för varandra. Våra kunder ska finnas i samhällets alla delar, oavsett 
kultur eller religion enligt Fonuskoncernens värderingar. 

• Att inkludera alla medarbetare i Hållbarhetsarbetet. 
Alla medarbetare inom Fonuskoncernen ska känna till och ledas av Hållbarhetspolicyn i sitt arbete inklusive 
vid framtagande av målsättningar och strategier för koncernen. Varje chef har ett ansvar att kommunicera 
policyn och engagera sina medarbetare i denna. 

• Att respektera mänskliga rättigheter och verka för att öka medvetenheten om frågorna och efterlevnaden  
i vår värdekedja. 

• Att vara transparenta gällande Fonuskoncernens hållbarhetsarbete gentemot interna och externa intressenter. 

• Att följa gällande lagar och regler som berör verksamheten. 

• Att ta avstånd från alla former av korruption. 

• Att arbeta förebyggande och sträva efter ständig förbättring i Fonuskoncernens hållbarhetsprestanda, 
genom att lyssna på våra kunder och andra intressenter samt följa samhällets och teknikens utveckling.

Denna policy är fastställd av Fonuskoncernens styrelse 2020-09-17.
Årlig granskning genomförd 2020-08-20 av koncernledningen.
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