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Hållbarhets-
redovisning
Cortea har tagit fram en hållbarhetsredovisning 
som ett sätt att kommunicera med omvärlden 
kring hur arbetet med hållbarhet drivs och 
utvecklas i Cortea. Detta är Corteas första 
hållbarhetsredovisning och vi avser att fortsätta 
redovisa vårt hållbarhetsarbete årligen. 

Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig 

och relevant beskrivning av Cortea och vårt 

arbete för att vara ett långsiktigt hållbart och 

ansvarstagande företag. Hållbarhetsredovisningen 

omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till 

kunder, samarbetspartners, medarbetare och 

allmänhet. Innehållet i redovisningen speglar de 

frågor och områden som är särskilt viktiga för 

våra intressenter, områden där verksamhetens 

påverkan på människa och miljö är som störst, och 

som har stor betydelse för vår affärsstrategiska 

riktning. 

Redovisningen beskriver Corteas och Cortea 

Hemmas hållbarhetsarbete kalenderåret 2017. 

Fokusområden för Corteas hållbarhetsarbete

• Medarbetare

• Klimat och miljö

Kompetenta och engagerade 

medarbetare

Det är tack vare våra kompetenta och engagerade 

medarbetare som vi når våra resultat. Vårt mål som 

arbetsgivare är att erbjuda den bästa arbetsplatsen 

där arbetet sker med utgångspunkt från allas lika 

värde. Arbetet för en säker och hälsofrämjande 

arbetsmiljö sker systematiskt och långsiktigt. 

Arbetsmiljöfrågor

Att arbeta med vår arbetsmiljö är en del av vår 

vardag. Vi jobbar med vår arbetsmiljö och me-

darbetarnas hälsa tillsammans med de fackliga 

organisationerna. Samtliga medarbetare i Cortea 

omfattas av kollektivavtal. För att förebygga olyckor 

på arbetsplatserna jobbar vi med att utveckla våra 

arbetsmetoder och utbildar våra medarbetare inom 
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området. Alla nya medarbetare och underentre-

prenörer som kommer till en ny arbetsplats får en 

genomgång av regler och arbetsplatsens risker. 

Hälsofrämjande arbete

På Cortea tror vi att medarbetare som trivs med 

sin arbetsgivare och har goda möjligheter till  

balans mellan arbete och fritid trivs bättre på  

jobbet och presterar bättre. Därför erbjuder  

Cortea friskvårdsbidrag och teamstärkande  

aktiviteter minst två gånger om året. Samtliga  

medarbetare har också tillgång till företags- 

hälsovård och genomför hälsoundersökning  

med uppföljning. 

Kompetensförsörjning

Vi tror att kompetenta medarbetare är vår 

framgång och därför jobbar vi med att kompe-

tensutveckla våra medarbetare. Vi jobbar också 

aktivt med att främja för att de medarbetare 

som gått en yrkesutbildning men inte färdigställt 

sina lärlingsböcker gör så. Vi strävar efter att alla 

medarbetare ska bokföra sina timmar så att de får 

färdiga yrkesbevis. Vi säkerställer också så att våra 

projektledare är utbildade inom entreprenadjurid-

ik och Bas U och Bas P och vidareutvecklas inom 

sin roll. 

Utvecklingssamtal 

Inom Cortea genomförs utvecklingssamtal med 

samtliga medarbetare som följs upp årligen. Då 

kommer chefer och medarbetare överens om mål 

och utvecklingsinsatser för att öka kompetensen 

hos varje medarbetare.

Arbete för minskad  
klimatpåverkan

Cortea fokuserar på klimat- och miljöfrågor och 

arbetar strukturerat för att minska organisation-

ens påverkan på miljön.

Systematiskt miljöarbete

Corteas klimat- och miljöarbete sker på alla nivåer 

i organisationen och är en integrerad del av 

verksamheten. Miljöutredningar har genomförts 

för att identifiera betydande miljöaspekter som 

utgör grunden i arbetet med att formulera mål 

och prioriteringar.  Miljöutredningen visar att 

teknisk utrustning och arbetsmaskiner görs med 

beaktande av både miljö- och arbetsmiljökrav. Vid 

val av utrustning tas hänsyn till energiförbrukning. 

Cortea bistår också kunden vid val av material 

med beaktande av miljöaspekter. 

Under 2017 har Cortea tagit fram en miljöpolicy 

och en handlingsplan för Corteas miljöarbete 

2018. Handlingsplanen baserar sig på den miljö- 

utredningen som genomförts 2015. Miljö- 

utredningen visar att Cortea i första hand behöver 

prioritera att arbeta med materialval och att ställa 

krav på underentreprenörernas miljöarbete. 

Långsiktig klimatpåverkan

Cortea strävar efter att kontinuerligt utveckla och 

införa energieffektiva lösningar som minskar en-

ergibehovet i såväl produktionen som i de projekt 

som överlämnas till kunden. 

Några av de områden där Cortea kontinuerligt 

arbetar med energieffektivisering är transporter 

samt uppvärmning och belysning vid arbetsplatser 

och etableringar, samt energianvändning i fasta 

anläggningar. 

Förnybara energikällor 

I produktionen ökar Cortea användningen av förny-

bara bränslen på ett flertal områden.  Målet är att 

kontinuerligt minska andelen fossilt bränsle som 

används i verksamheten. 

Logistikplanering för minskade 

utsläpp av växthusgaser 

God planering är nödvändig för att minska antalet 

transporter till och från arbetsplatser. Planeringen 

sker i dialog med leverantörerna och Cortea arbetar 

kontinuerligt med förbättringar av logistiken för att 

minska såväl belastning på vägar som utsläpp  

genom rätt val av fordon. I vårt nordiska klimat 

innebär vägslitage betydande hälsorisker. Slitage, 

främst vid användning av dubbdäck, bidrar till höga 

halter av grova partiklar (PM10) som kan orsaka 

hjärt- och lungproblem vid inandning. 

Resurseffektivitet
 

Cortea prioriterar frågor kring effektivare resursan-

vändning. Minskad materialanvändning medför såväl 

kostnadsbesparingar som minskad klimat- och  

miljöpåverkan. Cortea har satt upp höga mål  

avseende sorteringsgraden för det byggavfall som 

uppstår. Ambitionen är dock att i första hand  

förhindra uppkomsten av avfall. Cortea arbetar  

ständigt med att förbättra sitt arbete med att  

beräkna materialmängder så att spill inte uppstår. 

Eventuella frågor angående detta dokument eller vårt 

hållbarhetsarbete hänvisas till Nicklas Nordwall, VD 

och hållbarhetschef i Cortea:  

nicklas.nordwall@cortea.se eller  

telefon +46 (0) 707456077
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