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                Hållbarhetspolicy  

 

Addas vision är att underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart 

samhälle genom att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom strategisk försörjning. Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling är vår ledstjärna som ständigt driver vårt hållbarhetsarbete framåt. 

På Adda strävar vi efter att ge våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna för att minimera  hållbarhetsrisker 

och främja ett hållbart samhälle. Vi som arbetar på Adda har rätt värderingar, kompetens och arbetssätt  för att 

bidra till de Globala målen. Vi utmanar och förnyar vårt arbetssätt och integrerar hållbarhetsfrågor i allt vi gör.  

 

Addas erbjudanden bidrar till ett hållbart samhälle genom att 

• Vi tydliggör för kunder, intressenter, medarbetare och ägare hur vi bidrar till de Globala målen 

• Vi identifierar möjligheter, risker och förbättringspotential i hela leveranskedjan utifrån Agenda 2030 

• Våra avtal och tjänster minskar kundernas negativa påverkan på människor, miljö och samhälle samt bidrar 

till utveckling av nya hållbara lösningar  

• Vårt utbud och vår kunskap hjälper våra kunder och leverantörer att nå sina hållbarhetsmål  

Addas verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt genom att  

• Vi har tydliga mål, mäter och följer upp vårt hållbarhetsarbete 

• Vi förbättrar ständigt vårt hållbarhetsarbete i dialog med våra kunder och leverantörer och genom 

medverkan i relevanta forum 

• Vi integrerar hållbarhetsaspekter i våra strategier, affärsplaner och verksamhetsplaner 

• Vi ställer relevanta och specifika hållbarhetskrav både på oss själva och på våra leverantörer  

• Vår verksamhet präglas av etik, affärsmässighet och öppenhet 

• Vi främjar ett hållbart resande och nyttjar verksamhetens resurser på ett sätt som bidrar till att vi  minimerar 

vårt klimatfotavtryck  

Vi på Adda bidrar till en hållbar arbetsplats och samhälle genom att 

• Alla medarbetare ges ansvar och förutsättningar att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet 

• Vi arbetar aktivt och systematiskt för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, jämställdhet och trivsel för alla 

medarbetare 

• Vi tar hänsyn till medarbetarnas hälsa och främjar deras personliga utveckling så att alla kan nå sin fulla 

potential 

 

 

Riktlinjer kopplade till denna policy beslutas av VD inom Addas ledningsgrupp. 

Hållbarhetschefen ansvarar för policyn. Addas styrelsen antog policyn den 14 december 2022. 

 

 

 
 

För Adda innebär hållbarhet att ta ansvar för kommande generationer genom att bidra till en ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbar utveckling i samverkan med våra kunder och leverantörer. Vår verksamhet 
bidrar till FN:s globala mål och Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 3, 4, 8, 12, 13 och 16.  
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