GLOBAL COMPACT

Castellum har signerat FNs
Global Compact, vilket är
ett initiativ för att samordna
frågor gällande mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor,
försiktighetsprincipen och
ansvarstagande gällande
miljöfrågor och antikorruption. Global Compact
omfattar 10 principer.

STYRDOKUMENT FÖR
HÅLLBARHETSARBETET

Regelverk som styr Castellums
hållbarhetsarbete:
Externa regelverk
• FN:s globala hållbarhetsmål
• Global Compact
• Svenska Aktiebolagslagen
• Miljöbalken
• Arbetsmiljölagen
• Miljöcertifiering – Green
Building, Miljöbyggnad,
BREEAM, LEED, WELL
• ISO 14001
• BBR-krav

Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbarhets
arbetet. Castellums hållbarhetsredovisning är
upprättad enligt GRI och översiktligt granskad
av Deloitte. För att upprätthålla ett strukturerat
miljöarbete arbetar Castellum för att bli certifierat
enligt ISO14001 under våren 2018, vilket kommer
ersätta tidigare Miljödiplomering av verksamheten.
En gemensam, operativ hållbarhetsgrupp finns i
koncernen för att utveckla arbetet, utbyta erfaren
heter och bevaka förändringar i omvärlden. Ut
över det finns det ett hållbarhetsforum med syfte
att involvera utvecklingsarbetet i verksamheten.
Hållbarhetsforumet består av ansvariga chefer
från kärnverksamheten; HR, kommunikation,
projektutveckling, förvaltning, region vd, finans
och inköp. Castellums hållbarhetsarbete bygger
på engagerade och kunniga medarbetare och
utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt.
Under året har samtliga medarbetare på
Castellum genomgått en obligatorisk webbaserad
utbildning inom hållbarhet och uppförandekoder.
Utbildningen kommer framöver vara en del av
introduktionen för samtliga nya medarbetare.
Intressentdialog

För att utveckla och förbättra verksamheten har
Castellum kartlagt och analyserat intressenternas
förväntningar på bolagets verksamhet. Intressent
dialogen genomfördes under hösten 2016 och anses
fortfarande aktuell, varvid någon ny inte genom
förts under 2017. Genomförandet av Castellums
intressentdialog och framtagande av väsentlighets

analysen inom hållbarhetsområdet skedde enligt
följande process; initialt hölls en workshop med
en arbetsgrupp för bolagets hållbarhetsarbete
för att uppdatera väsentlighetsanalysen utifrån
Castellums strategi och förändringar i omvärlden.
Därefter skickades webbenkäter till utvalda kunder,
leverantörer samt till styrelsen, koncernledningen
och alla medarbetare. Dessa utgör Castellums vik
tigaste målgrupper och anses centrala för bolagets
långsiktiga värdeskapande. Syftet med dessa en
käter var att stämma av om väsentlighetsbedöm
ningen stämde överens med förväntningarna på
bolaget och för att samla in utvecklingsförslag till
det framtida hållbarhetsarbetet.
Utöver denna intressentdialog har Castellum
en löpande diskussion angående hållbarhetsrela
terade frågor vid styrelsemöten, träffar med aktie
ägare och i den dagliga kontakten med kunder,
anställda och leverantörer.
Castellumandan

Castellum agerar långsiktigt och strävar efter att
arbeta nära kunderna och deras verksamhet samt
att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder
som andra samarbetspartners. Castellums med
arbetare är ambassadörer för företagskulturen och
hur medarbetarna agerar är därför avgörande för
hur bolaget uppfattas. Under 2017 har Castellum
andan arbetats fram för att bättre spegla bolaget och
den företagskultur som finns. Den har lanserats
internt under hösten till medarbetarna genom
workshops och informationsmaterial. I senaste

• Övriga tillämpliga lagar
och regler
Viktiga interna regelverk
• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod
• Uppförandekod för
leverantörer

Castellums viktigaste frågor utifrån intressentgruppsperspektiv
Intressentgrupp

Viktigaste frågor

Kunder

• Effektiviserad resursanvändning
• Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer
• Miljöcertifiering av byggnader

Styrelse

• Effektiviserad resursförbrukning
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Miljöcertifiering av byggnader

Leverantörer

• Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer
• Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
• Investera mer i förnyelsebar energi

Koncernledning

• Effektiviserad resursförbrukning
• Arbeta för mer mångfald och jämställdhet
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats

Medarbetare

• Effektiviserad resursförbrukning
• Erbjuda en attraktiv arbetsplats
• Miljömässigt och socialt hållbara byggnadsmaterial och installationer

• Internt miljöledningssystem
• Processer för intern kontroll
• Övriga instruktioner

Tabellen visar de viktigaste frågorna som Castellums mest centrala intressentgrupper framförde i
intressentdialogen som genomfördes under hösten 2016.
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