Hållbarhetspolicy
Dokumentägare:
Datum upprättat dokument: 2016-08-16
Datum senast reviderat: 2018-11-19

Innehåll
1 Bakgrund och syfte.................................................................................................................. 3
2 Policy ................................................................................................................................... 3
2.1 Vi är innovativa ............................................................................................................. 3
2.2 Vi är engagerade .......................................................................................................... 3
2.3 Vi är starka .................................................................................................................... 3
3 Målgrupp .............................................................................................................................. 4
4 Roller och ansvar ................................................................................................................. 4
5 Undantag ............................................................................................................................. 4
6 Bevis på efterlevnad ............................................................................................................ 4
7 Associerade dokument ........................................................................................................ 4

2

1 Bakgrund och syfte
Green Landscaping Group (”Green Landscaping”) är och ska vara Sveriges ledande aktör
inom skötsel och finplanering av utemiljöer med syfte att göra staden skönare och tryggare.
Green Landscaping ska vara ett värderingsdrivet företag, vilket innebär att vi arbetar utifrån
en uppsättning värderingar som genomsyrar verksamheten och som vi bestämt att
gemensamt hålla oss till.
Green Landscapings övergripande principer inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och sociala
åtaganden ska utgöras av:
•
•
•
•

Värdeskapande aktiviteter
Riskförebyggande åtgärder
Hantering av oförutsedda händelser
Öppen kommunikation

Vi ska nå en hållbar utveckling genom vårt arbete med ständiga förbättringar, långsiktiga
kundrelationer, rätt utbildade medarbetare och planering av verksamheten. Vi ska skapa en
ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra olika intressenters behov, omsorg om vår
miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi samtidigt som vi ska uppfylla bindande
krav.

2 Policy
Greens Hållbarhetspolicy utgår från bolagets värderingar:

2.1 Vi är innovativa
Genom att tänka nytt och ständigt förbättra oss, ska vi våga vara annorlunda och göra det
ingen annan har gjort.
•
•
•

Vi ska prova nya metoder och tekniker för att öka såväl miljöprestanda och säkerhet
som kvalitet och effektivitet
Vi ska arbeta strukturerat med ständiga förbättringar
Vi ska målsätta och mäta resursförbrukning, utsläpp och avvikelser.

2.2 Vi är engagerade
Genom att skapa en grön stad för alla, ska vi bidra till social utveckling, trivsel och trygghet.
Medarbetarnas kunskap, delaktighet och påverkan ska bidra till förbättring av
hållbarhetsarbetet.
•
•
•

Vi ska föra en dialog med utbildningssäten och intresseorganisationer.
Vi ska delta i sociala åtaganden tillsammans med våra kunder
Vi ska öka hållbarhetskompetensen inom företaget genom nätverk och utbildning

2.3 Vi är starka
Vi ska öka och förnya kompetensen inom företaget för att säkerställa efterlevnad av våra
åtaganden, att fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och förbättras.
•
•

Vi ska arbeta strukturerat med rotorsaksanalys och riskhantering
Vi ska utvärdera våra leverantörer inom hållbarhet
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3 Målgrupp
Denna policy gäller för samtliga enheter inom Green Landscaping Group.

4 Roller och ansvar
VD är ägare av denna policy.

5 Undantag
Undantag från denna policy ska godkännas av VD.

6 Bevis på efterlevnad
Hållbarhetspolicyn ska vara signerad av VD samt godkänd av Green Landscapings styrelse.
Efterlevnad av denna policy säkerställs genom Ledningens genomgång och
Hållbarhetsrapportering.

7 Associerade dokument
•

Uppförandekod
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