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Verksamhetspolicy
Fortum sparar samhällets naturresurser genom att förbättra kundernas material- och
energieffektivitet samt genom att integrera miljömässig hållbarhet i den egna
verksamheten. Fortum verkar för en kretsloppsekonomi, som behåller ett mervärde i
produkterna så länge som möjligt och minimerar jungfrulig materialanvändning och
avfallsproduktion. Vi avlägsnar farliga ämnen från materialcyklerna för att säkerställa
trygg återvinning och en hög kvalitet hos det återvunna materialet.
Fortums verksamhetsmodell bygger på kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem.
Praktiska åtgärdsmetoder, uppsatta mål och tillräckligt med resurser skapar
förutsättningar för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi utvecklar systematiskt
kvaliteten för att uppnå effektivitet med fokus på kundernas behov.
Fortum agerar på ett sätt som är säkert för både människor och miljö. Vår målsättning
är noll olyckor, noll miljöincidenter och noll överträdelser av utsläppsgränser eller riktvärden. Vi tillämpar en strikt efterlevnad av alla relevanta bestämmelser och
förbättrar kontinuerligt miljö och säkerhet. Vi övervakar och samlar in statistik
gällande säkerhet, miljö och kvalitet för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.
Nyfikenhet, ansvar, integritet, respekt och etiska principer är värden som styr
beslutsfattandet och som synliggörs i Fortums verksamhet.
Målet för kompetensutvecklingen är att ha skickliga, engagerade och motiverade
medarbetare som kan implementera affärsstrategin och utveckla verksamheten.
Med sin branschledande expertis kan Fortum erbjuda kunddrivna lösningar som bidrar
till kundens värdekedja. Samarbetet med våra kunder, medarbetare, samt boende och
myndigheter i närheten av vår verksamhet är öppet, aktivt och av långsiktig karaktär.
Vår dialog med intressenterna styrs av våra etiska principer och värderingar. Ett aktivt
och öppet samspel är en väsentlig del av verksamheten som bedrivs i enlighet med
dessa värden.
Fortum prioriterar följande i sin verksamhet:
•
Ingen ska skadas eller må dåligt av att arbeta hos oss
•
Vi följer lagar och tillståndskrav.
•
Vi håller våra löften till våra kunder.
•
Vi har god lönsamhet.
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