Policy för CSR (Corporate Social Responsibility)
Ägare: Kommunikasjonschef, konsern
Godkänns av: Koncernchef

Denna policy för Infratek-koncernen definierar principerna och minimikravet som gäller företagets sociala ansvar i
varje division och varje land.

Principer

Infratek ska skapa värderingar både för företaget och samhället där vi arbetar. Infratek ska säkra ansvarsfullt
företagande över hela organisationen, såsom det är definierat i Code of Conduct och koncernens policys. Våra
förpliktelser ska vara baserade på kontinuerlig förbättring, och dessa principer gäller också vår leverantörskedja.
Genom affärsintegrerat socialt ansvar ska Infratek arbeta för att nyttja fördelarna med kommunikation så att vi kan
skapa säkra tjänster och minimera inverkan på miljön. Infratek är åtagit sig att skydda miljön genom att genomföra
initiativ som främjar större miljöansvar och genom att stötta företagsinitiativ där kommunikationstjänster används för
att utveckla miljöeffektiva lösningar.

Koncernens riktlinjer
Mänskliga rättigheter

Enheter/länder ska stötta och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter

Arbetstagares rättigheter

Infratek följer de åtta grundläggande rättigheterna från ILO (International Labour Organization) angående
organisationsfrihet och erkända rättigheter till kollektiva förhandlingar.

Miljö och klimat

Infratek är förpliktigat att minimera den inverkan arbetet har på miljön, och divisioner/länder ska använda rimliga
tilltag för att minimera användandet av resurser, inkluderat energi, vatten och råvaror. Infratek är ISO-certifierade
enligt ISO 14001 och ska också använda detta som en standard i sitt dagliga arbete. Implementering av hållbara
inköp är obligatoriska.

Leverantörskedjan

Infratek har ansvar gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljö som sträcker sig in i
leverantörskedjan, och ska arbete för att föregå med gott exempel.

Trygga tjänster och användarupplevelser

Enheter/länder ska leverera och främja säkra tjänster och användarupplevelser och ska med hjälp av
informationstjänster ge relevant information till alla intressenter om aktuella händelser.

Icke-finansiella resultat

Enheter/länder ska säkra transparent data av hög kvalitet om icke-finansiella resultat. Icke-finansiella resultat ska
övervakas och data ska tas fram på ett korrekt, fullständigt sätt i rätt tid.

Extern rapportering

Enheter/länder ska säkra transparent extern information om icke-finansiella resultat. Information om framgång och
tydliga kopplingar med strategi ska visas.

Intressenter

Enheter/länder ska gå in i meningsfull dialog med externa intressenter för att dela information och identifiera
potentiella positiva eller negativa effekter av sitt arbete.

Implementering
Lokal policy

Lokala principer och krav kan, om nödvändigt, läggas till förutsatt att det är baserat på lokala riskbedömningar
och/eller nationell lagstiftning.
Efter godkännande från policyns ägare ska den lokala policyn godkännas av koncernens kommunikationschef.

Hantering av avvikelser

Alla avvikelser från denna policy för Infratek-koncernen ska hanteras i enlighet med förfarande som är definierat i
bolagets styrande principer (eller liknande).

Kommunikation

Policyn ska förmedlas effektivt till alla anställda i koncernen.

Övervakning och rapportering

Policyn ska initiera övervakningsaktiviteter för att säkra att policyn följs.
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