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Hållbarhetspolicy för OMT Group AB 

1 Grundsyn 
OMT strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå bästa möjliga resultat. Arbete 
sker alltid enligt gällande lagar med målet att alla anställda kollegor och verksamheten ska ha ett socialt 
ansvarstagande samt ta ett samhällsansvar. Alla som verkar inom OMT ska bidra till en hållbar utveckling av 
verksamheten och bidra till samhällsansvar mot vår omvärld. 
1.1 Syfte 
Vi arbetar och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Rätt kollega på rätt plats med rätt belastning 
och med rätt förutsättningar ur ett kvalitets- arbetsmiljö- och miljöperspektiv där organisationen även tar 
samhällsansvar. 
Hållbarhet för oss är att ha förutsättningar för att vi ska kunna utvecklas och kunna arbeta över tid samt 
göra det vi kan för vår omvärld med en avvägning mellan personliga och verksamhetsspecifika behov. 

1.2 Mål & strategi 
Vi ska arbeta mot FN’s 17 globala mål och enligt standarden för socialt ansvarstagande/organisationens 
samhällsansvar, ISO 26000 med 7 ansvarsprinciper: 

• Ansvar 
• Transparens 
• Etiskt uppträdande 
• Respekt för intressenternas intressen 
• Respekt för rättsstatens principer 
• Respekt för internationella uppförandenormer 
• Respekt för de mänskliga rättigheterna 
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Inom OMT åtar vi oss att ge våra kollegor frihet under eget ansvar, inflytande genom 
delaktighet, hälsa genom friskvård, utbildning för individuell och gruppkompetens samt 
säkra arbetsplatser för vilka skyddsronder genomförs. Vi erbjuder marknadsledande 
förmåns- och ersättningslösningar för att kollegor och deras anhöriga ska ha en ekonomisk 
trygghet. 

 
OMT åtar sig att använda vår kompetens till att skapa en hållbar livsmedelsproduktion med 
effektiva projekt och produktionslösningar för våra kunder inom livsmedel. På så sätt bidrar 
vi till en tryggad livsmedelsförsörjning. 

 

 
OMT åtar sig att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i vår 
verksamhet och de i vår omgivning vi har möjlighet att påverka. Genom rätt försäkringar, 
friskvårdsbidrag och kontinuerlig uppföljning ser vi till att varje individ får rätt fysiska och 
psykosociala miljöer. 

 
OMT åtar sig att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer för våra kollegor genom 
våra gemensamma samt individuella utbildningar. Därigenom säkerställer vi att öka våra 
färdigheter för ekonomisk trygghet, tekniska färdigheter och yrkeskunnande. Genom att vi 
blir bättre ökar våra möjligheter att bidra till våra kunders förbättring och bättre 
förutsättningar för vår omvärld. 

 
OMT åtar sig att behandla alla lika oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och 
befattning enligt vår jämställdhetspolicy. Allas lika värde är naturligt inom OMT. Vi arbetar 
och följer årligen upp vår jämställdhetsplan och genom vårt agerande påverkar vi andra till 
jämställdhet. 

 
 
OMT åtar sig genom vår miljöpolicy att säkerställa en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla i vår närhet. Därigenom bidrar vi till minskade föroreningar och minimerar 
utsläpp av farliga kemikalier. Genom vår kompetens hjälper vi våra kunder och indirekt vår 
omvärld att effektivisera vattenanvändning samt säkerställa hållbara uttag för att undvika 
vattenbrist. 



Dokument typ: Dokument id: 

Policy POL-3845 

Dokument namn: 
 Hållbarhetspolicy OMT 

Skapad av: Granskad av: Granskat datum: Godkänd av: Godkänt datum: Version: Sida 3 / 4 

John Filipiak Wallderin Nicklas Söderholm 2021-12-28 Erik Hollertz 2021-12-29 1  

  
   
 
OMT GROUP AB                                                                               Tel 011-4951000                                                                 Fleminggatan 2 
org-nr 559064-4711        info@omtab.se 602 24 Norrköping 
 
                                 

 
OMT åtar sig att genom våra resurser bidra till teknisk utveckling för modern energi och för 
att genomföra projekt tillsammans med våra kunder för att säkerställa energi samt 
energieffektivitet. Med vårt kunnande bidrar vi till bättre investeringar i energiinfrastruktur 
och renare energiteknik. 
 
 
 
OMT åtar sig att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi satsar på utbildning och 
kompetenshöjning samt erbjuder sociala försäkringar såsom sjuk-, sjukvård- och 
olycksfallsförsäkringar för våra kollegor. Lika lön för likvärdigt arbete gäller. Vi ställer krav 
på kunder samt leverantörer att skydda arbetstagares rättigheter samt förbjuder all form av 
slaveri och barnarbete. 
 
OMT åtar sig att genom våra resurser att bidra till teknisk utveckling och för att genomföra 
projekt tillsammans med våra kunder för att säkerställa en utveckling av industrin samt en 
hållbar infrastruktur. Med vårt kunnande bidrar vi till bättre investeringar inom industri och 
infrastruktur genom effektivare resursanvändande, miljövänlig teknik och optimerade 
industriprocesser. 
 
 
OMT åtar sig att behandla alla lika oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och 
befattning enligt vår jämställdhetspolicy. Allas lika värde är naturligt inom OMT. Vi ställer 
krav på våra leverantörer och kunder att verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
 
OMT åtar sig att bidra till en hållbar stads- och samhällsutveckling genom att använda våra 
resurser och kompetenser till att planera och projektera bostäder, offentliga platser, 
infrastruktur och transportsystem så de blir tillgängliga, säkra och hållbara för framtiden. 
 
 

 
 
OMT åtar sig att ha en intern hållbar konsumtion och verka för att hållbara 
produktionsmönster uppnås genom vår kompetens och tjänstelösning. Vi ska internt 
upphandla varor med hänsyn till hållbar förvaltning och effektivt nyttjande naturresurser. 
Vi ska stärka våra kunders tekniska kapacitet att utvecklas mot mer hållbar produktion samt 
ha en gemensam och ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. 
 
 
OMT åtar sig bekämpa klimatförändringar genom att följa vår interna miljöpolicy samt 
använda vår kompetens till teknisk utveckling av våra lösningar och kundernas produkter. 
På så sätt bidrar vi till innovation, utbildning och efterlevnad av våra klimatförpliktelser för 
vår miljö. Vi beräknar våra utsläpp från fordon och premierar miljövänliga alternativ. 
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OMT åtar sig att utöka vår kunskap och tekniska kompetens inom havsteknik samt bidra 
med det vi redan kan inom teknik och industriella produktionsprocesser för att anpassa 
våra kunders projekt inom området. 
 
 

 
 
OMT åtar sig att verka för hållbara ekosystem och biologisk mångfald genom att använda 
våra resurser för att tillgodose behov av energi, vatten, material och råmaterial med minsta 
möjliga skada för vår omvärld genom våra projekt och uppdrag. Genom vårt agerande 
påverkar vi projekt inom teknik och industri till bättre lösningar. 
 
 
 
OMT åtar sig att främja fredliga och inkluderande samhällen genom att efterleva våra 
värderingar ärlighet, engagemang och kamratskap samt gällande policys för vår 
verksamhet. Vi behandlar alla människor lika inför lagen och ger våra kollegor lika tillgång 
till rättvisa, möjlighet till inflytande och beslutsfattande. Genom vårt ledarskap och 
utveckling av personliga egenskaper ger vi oss verktyg för att hantera konflikter och 
meningsskiljaktigheter.  
 
OMT åtar sig genomförandet av målen inom vår verksamhet samt att ställa krav på 
efterlevande av målen för leverantörer och kunder. Vi främjar utbyte av kunskap, expertis, 
teknik och samarbetar för att nå innovation för nya bättre lösningar. Vi tar ansvar och 
respekterar våra intressenters intressen, rättsstatens principer, internationella 
uppförandenormer samt de mänskliga rättigheterna. Redovisning av vårt åtagande sker 
årligen genom en hållbarhetsrapport. 

 

1.3 OMTarity 
OMTarity är vårt sätt att vara ”charitable” och arbeta med charity. Här ger vi plats för kollegor som 
personligen vill involvera sig i välgörenhet och stödinsatser för att skapa en bättre omvärld. Tillsammans 
med finansiella medel, vår kompetens och engagemang skapar vi på så vis bättre förutsättningar för de som 
behöver. Genom OMTarity skapar vi ett engagemang i vårt sociala ansvarstagande, hållbarhetsarbete och 
samhällsansvar. Inkluderande – ansvarstagande – hjälpande. 


