ÖSTERBOTTEN STÄLLER OM
FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARHET OCH CIRKULÄR EKONOMI

FRAMTIDEN ÄR HÅLLBAR OCH CIRKULÄR
Konsumenter frågar efter hållbara lösningar, arbetstagare vill jobba på ansvarsfulla arbetsplatser och vi har
inte längre något val. Det är dags att ställa om. Med denna färdplan vill vi hjälpa dig som företagare att komma igång, och hitta hållbara lösningar för allt från inköp och produktion till kommunikation, marknadsföring
och produktutveckling. Cirkulär ekonomi handlar inte bara om hållbarhet, utan även om företagets ekonomi,
konkurrenskraft och förutsättningar att klara sig i framtiden. Målsättningen är att tillsammans jobba för:

ETT KONKURRENSKRAFTIGT ÖSTERBOTTEN
• Vi främjar hållbar tillväxt baserad på kunskap, innovation, mobilitet, digitalisering och robotisering.
• Vi tar tillvara nya idéer.

ETT HÅLLBART ÖSTERBOTTEN
• Vi visar vägen för hållbara framtida lösningar.
• Vi skapar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart landskap.

ETT CIRKULÄRT ÖSTERBOTTEN
• Vi främjar omställningen till cirkulär ekonomi.
• Vi arbetar för koldioxidneutralitet, cirkulära lösningar och fossilfri energi.

FÖRDELAR med hållbara och cirkulära affärsmodeller:
•
•
•
•
•
•
•

Större inbesparingar
Bättre styrning
Starkare affärsplan
Starkare varumärke
Nya kunder
Ökad efterfrågan
Ökad delaktighet

•
•
•
•

Ökad chans till finansiering
Bättre kontakt med myndigheter
Nya samarbeten
Enklare att rekrytera
”Vårt ständiga mål är att minska miljöbelastningen.
Det handlar om att övergå från olja till biogas och
att skära ner på mängden förpackningsplast.”
SNELLMAN
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• Sätt fokus på håll-

• Vänta inte med att

• Berätta hur ert håll-

• Involvera era med-

hållbarhet fast ni inte är
experter. Utgå från er
egen kärnverksamhet.
Säkerställ att det är
företagets ledning som
driver hållbarhetsarbetet
och fattar de viktigaste
besluten.

barhetsarbetet genom
att sätta SMARTa mål
(specifika, mätbara,
accepterade, realistiska,
tidsatta) som ni regelbundet följer upp.

råden i ert företag som
påverkar era kunder,
leverantörer och intressenter mest. Börja där.

berätta om era framsteg
tills ni är helt nöjda eller
100 procent hållbara. En
tydlig riktning och ärlig
ambition skapar förtroende och inspirerar.
Kommunikation driver
utvecklingen framåt.

arbetsparter eller konkurrenter som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete, och dra
nytta av deras erfarenheter. Om ni redan är
bäst i branschen kan ni
studera andra branscher.

barhetsarbete bidrar
till en positiv samhällsutveckling. Det stärker
den interna förståelsen
och gör verksamheten
mer relevant för andra.

specifika principer
eller FN:s globala hållbarhetsmål. Hur bidrar
ert arbete till hållbarhetsmålen? Vad innebär
hållbarhet för er och
varför är det viktigt?

arbetare i hållbarhetsarbetet och välkomna
deras förslag på förbättringar. När fler blir
delaktiga ökar ansvarstagandet och ert
varumärke stärks.

HÅLLBARHET BERÖR ALLA FÖRETAG
Fundera hur ni kan jobba hållbart med:

”Vårt hållbarhetsprogram bygger på en väsentlighetsanalys
som definierar vilka ansvarsfulla handlingar som har den
största inverkan på vår miljö, samhället och individen.”
DERMOSIL

Design & produktutveckling • Avfall & återvinning
Produktion & tillverkning • Råmaterial • Försäljning
Transporter & distribution • Utrymmen & energi
Kommunikation & marknadsföring • Inköp

Iridium. Move up a gear
VARFÖR KOMMER JUST VI ATT LYCKAS?
Get to the finish line faster – move up a gear.

NEW!
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Introducing Mirka Iridium®. Produced with cutting edge technology. Perfected for speed and
eﬃciency. Iridium cuts faster with fewer steps from rough to smooth surface finish. Thanks to the
new precision coating the abrasive does not wear out easily; it practically repels dust, so the grains
stay sharp longer. Dust extraction is eﬃcient and convenient with Mirka’s new multihole pattern.
Just place and go. Coarse to fine grits, Iridium works well on both soft and hard surfaces.

• VI HAR FÖRUTSÄTTNINGARNA: Vi har ett utbrett nätverkande och en beslutsamhet att lyckas.
Vi är vana att jobba tillsammans och att åstadkomma det vi beslutar oss för.
Take your performance to the next level. Intelligent Abrasives® by Mirka

• VI HAR DRIVKRAFTEN: Vi har en unik möjlighet att vara föregångare i omställningen till ett mera
koldioxidsnålt samhälle och i övergången mot en cirkulär ekonomi.
• VI HAR TYDLIGA MÅL: År 2030 är Österbotten Nordens mest hållbara landskap.

Rapporten Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi är baserad på FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Bakom
rapporten står de österbottniska utvecklingsbolagen i samarbete med Österbottens Förbund och EU:s regionala utvecklingsfond. Rapporten
publiceras inom ramen för projektet CERM, Circular Economy Road Map and Actionplan for Ostrobothnia Region in Finland. Rapporten finns
i sin helhet på utvecklingsbolagens webbsidor.

• Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia – www.concordia.jakobstad.fi
• Vasaregionens Utveckling Ab VASEK – www.vasek.fi
• Ab Företagshuset Dynamo – www.dynamonarpes.fi
• Kristinestads näringslivscentral Ab – www.kristinestad.fi

