Beskrivning av övergripande mål gällande minskad miljöpåverkan och social
hållbarhet

1. Kunskap, engagemang och resurshantering

Partner54 har en egen framtagen miljöplan och arbetar i enlighet med EMAS och ISO 14000 där
vi har som mål att alltid sträva efter en miljö, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Miljöplanen ligger som en offentlig handling på Partner54;as hemsida. Senaste revisionen
genomfördes 2019-03-22.
Miljöutbildning genomförs kontinuerligt för de medarbetare som har ett personligt ansvar för
delar av miljöarbetet. Efter revision av miljöplan förankras planen för befintliga personal. Vid
interna kvartalsmöten upprättas gemensamma miljömål som följs upp och redovisas av miljöchef
kvartalsvis på nästkommande möte.
I leveransen används uteslutande produkter från tillverkare där det har upprättats en avsikt att ta
itu med globala miljöproblem genom att etablera en miljödeklaration som en förlängning av
ledningsmål. Enligt deklarationen bör tillverkaren engagera sig i aktiviteter för att skydda miljön
i sin dagliga verksamhet.
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Vårt mål är att erbjuda attraktiva produkter och tjänster samtidigt som vi vidtager aktiva åtgärder
för att förhindra global uppvärmning, minska avfall, öka energieffektivitet och spara resurser.
Partner54 använder sig av produkter där tillverkaren arbetar efter LCA metoden för att
visualisera den totala miljöpåverkan för varje produkt inom fem steg "produktion, transport,
användning, avfallshantering samt återvinning". LCA-systemet är officiellt fastställt av ISO och
beräkningsmetoden för LCA är föreskriven enligt ISO14040, ISO14044 där den standardiserade
deklarationsprocessen beskrivs i ISO14025.
Inom tillverkning kan flera faktorer leda till förlust. Den här förlusten kan emellertid minskas
eller elimineras om alla inblandade parter är helt medvetna. Tillverkarna redovisar löpande en
omfattande strategi för ”synlighet” där alla anställda kontinuerligt informeras om
problemområden. Med den här strategin tillvaratas alla individers medvetenhet för att minimera
förlust. Alla anställda blir skickliga på att noggrant kontrollera varje enskild del, vilket minskar
förlust.
De hållbara komponenter som tillverkaren utvecklar leder till minimalt avfall eftersom de sällan
behöver bytas ut. Produkterna följer stränga globala miljöstandarder och arbeta aktivt med att
uppfylla dem.
Alla kunder erbjuds kvartalsvis en ny funktion som direkt ger en positiv miljöpåverkan eller ett
hållbart alternativ. Erbjudandet består av kassering och lagerhållning av miljöfarligt avfall,
koldioxidneutrala utskrifter, grön fakturering samt ”ecoline” miljömaskiner.
Hållbarhetsalternativet är att återtagna produkter som fortfarande är brukbara kostnadsfritt
erbjuds till organisationer som arbetar med behövande inom landet eller i tredje världen.
Till aspekter med indirekt miljöpåverkan hör miljöutbildning, miljöinformation samt
volontärarbete för ett hållbart alternativ. Volontärarbete genomförs ideellt av personal och består
till största delen i att rekonditionera, transportera begagnade datorer, kopiatorer samt skrivare till
organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle. Enheter som inte uppfyller kraven för den
svenska marknaden återanvänds genom livscykelhantering till tredje världen. Samtliga
medarbetare har redan vid starten av miljöarbetet fått övergripande information om vad detta
kommer att innebära.
Vid leveransprocessen för managering av större avtal upprättas gemensamma miljömål.
Miljömålen följs upp kvartalsvis och olika former av insatser för måluppfyllnad görs löpande.
Genom prisreduktion på miljövänliga produkter uppnås ett naturligt val.
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2. Energi och transport

Detta betyder i korthet att vi arbetar enligt följande steg och nedanstående är blott en kort
sammanfattning av vårt arbete:
Vi kartlägger de olika områden inom vilka vår verksamhet påverkar miljön och tillämpar
miljöfrämjande åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan. Våra övergripande miljömål
- gällande energi, transporter, avfall, kemikalier, inköp, planering och beslut - anger inom vilka
områden vi koncentrerar oss. I kartläggningen ingår tillämplig miljölagstiftning.

De miljöfrämjande åtgärder som Partner54 har infört för påverkan av förnybar energi,
energieffektivisering och minskad energianvändning är:
Transporter sker från tillverkares lager till anvisad plats av kund för att minimera negativ
miljöpåverkan genom en kortare transportväg till slutkund.
Konfiguration av samtliga maskiner inför leverans till slutkund sker hos tillverkaren för att
minimera miljöpåverkan genom att ta bort ett negativt miljöpåverkande steg i leveransprocessen.
Lokala transporter sker genom miljövänlig logistikmodell med egen transportör där
leveransansvarig säkerställer att transportmedlet alltid är fullt lastad vid alla transporter.
Samtlig belysning på kontor, lager och service är utbytt till energieffektiva metalhalogen- eller
högtrycksnatriumbelysning.
Genom att sänka tappvarmvattentemperaturen till 60 – 65ºC minskas energipåverkan samt att
bakteriehalten i vattnet blir bättre.
Flödesbegränsare och snålspolande kranar har minskat åtgången av rinnande vatten.
Sist som lämnar någon av våra lokaler ansvarar för avstängning av utrustning över nätter och
helger.
Vi har säkerställt att samtliga strömförsörjande apparater har ”standby” funktionen aktiverad.
Infört verksamhetsprocesser och ”bundlat” miljöfrämjande produkter såsom koldioxidneutrala
utskrifter etc. till samtliga leveranser.
Skräddarsytt en handbok med sorteringsinstruktioner för avfallsslag/restmaterial som ger en
enkel och tydlig översikt över vår avfallssortering.
Utbildat personalen så att de är väl införstådda med miljöfrämjande åtgärder på alla plan.
Säkerställer att samtliga leverantörer och tillverkare innehar en tydlig miljöplan med en aktiv
efterlevnad.
Tillämpar livscykelhantering av återtagna uttjänta datorer, skrivare och kopiatorer.
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Identifierar alla de olika sätt på vilka vår verksamhet har eller kan ha en miljöpåverkan. Denna
del av kartläggningen görs i samarbete med de medarbetare som har god kännedom om och
störst erfarenhet inom respektive område.
Inköp är ett område som innebär indirekt miljöpåverkan, eftersom val av
leverantörer/entreprenörer, varor och tjänster har stor betydelse för hela verksamhetens
miljöarbete och miljöpåverkan.
Kunderna är ett fokusområde för att nå en kontinuerlig förbättring på den negativa
miljöpåverkan.

Det finns många områden på vilka vi påverka den yttre miljön och som är aktuella:
- Vi stimulerar kollektiva transporter (inklusive resor till och från arbetsplatsen)
- Miljöpåverkan från resor minskas genom användandet av skype
- Vi använder el (energi) på olika sätt
- Vi använder värme/kyla (uppvärmning/kylning av lokaler) och (varm)vatten på olika sätt
- Vi använder olika typer av varor och material
- Vi använder och kasserar olika typer av kemiska produkter miljömässigt
- Vi åstadkommer avfall i olika former samt lagerhåller kemikalier
- Vi gör inköp som kan göras mer eller mindre miljöanpassade
- Vi agerar i förhållande till vår kunskap och insikt genom att kvartalsvis erbjuda miljöfrämjande
åtgärder
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3. Giftfri miljö

Vi tar fullt ansvar för att de kemiska produkter och varor som vi levererar är säkra och uppfyller
kemikaliereglerna.
De viktigaste åtgärderna är att få bort de farligaste kemikalierna och att tillgängliggöra
information om kemikalieinnehållet för att möjliggöra aktiva val.
Vid alla inköp skall information enligt nedanstående punkter tydligt framgå.
1. Om varan innehåller ämnen på kandidatförteckningen. (Lagkrav. Om varan innehåller
sådana ämnen skall Partner54 få information direkt och kund skall kunna få efter 45 dagar).
2. Om varan innehåller andra farliga ämnen än de som finns på kandidatförteckningen skall
hjälp tas av SIN-listan eller PRIO-databasen. I PRIO-databasen finns kriterier för
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Genom att konsekvent hålla sig till
denna process bidrar Partner54 till att öka informationen om innehåll av farliga ämnen i
varor.
Om inte tillverkaren kan svara på punkt 2 enligt ovan skall det tydligt framgå att vid inköp i
framtiden skall denna information framgå.
Informerar om vilka hälso och miljöfarliga ämnen som ingår i lanserade produkter och varor och
hur de ska användas och återvinnas säkert.
Säkerställer att inköp av varor och material inte innehåller särskilt farliga ämnen med egenskaper
i enlighet med punkt 1 och 2 ovan.
Väljer alltid miljömärkta produkter såsom Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval och TCO
Certified när det går.
Miljöansvarig sätter upp mål och kommunicerar kemikaliearbetet i hållbarhetsredovisningen.
Miljöansvarig uppdaterar löpande vilka ämnen som behöver fasas ut och andra ämnen där
riskminskning behövs.
Kontrollera vilka kemiska ämnen Partner54 använder i verksamheten och som ingår i
produkterna.
Sortera ut farligt avfall för omhändertagande.
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4. Social hållbarhet

Vi har som mål att våra leverantörer och samarbetspartners - efter information, dialog och
ömsesidiga överenskommelser - ska agera på ett visst sätt och vi väljer bort de som inte
accepterar en sådan överenskommelse eller vårt förhållningssätt till miljön, mänskliga rättigheter
samt mutor och korruption.
Vi säkerställer en gång per år att tillverkande samarbetspartners följer de nationella lagarna som
berör mänskliga rättigheter i de länder de bedriver verksamhet. Som lägsta nivå ska de alltid följa
internationella riktlinjer. Vi har infört ett rapporteringssystem för affärssituationer där det
föreligger risk för kränkning av de mänskliga rättigheterna. Har en tydlig policy gällande
mänskliga rättigheter, det vill säga hur vi förhåller oss till och agerar vid upptäckten av
kränkningar via det interna rapporteringssystemet.

Alla anställda inom Partner54 utsätts för påverkan och utsätter andra människor för påverkan av
olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati. Ur
demokratisk synpunkt är det emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att
det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Därför finns regler som skall förhindra en
olaglig påverkan. För våra anställda är det en självklarhet att följa gällande regler och undvika att
handla felaktigt när man erbjuds eller erbjuder en förmån som kan vara otillåten. Denna policy
påminner om hur viktigt det är att vara försiktig med att ta emot eller givande av gåvor och andra
förmåner.
Partner54 arbetar med ett flertal klimatkompenserande åtgärder både internt och externt den
tydligaste åtgärden är att alla maskinen utrustas från start med licensiering av koldioxidneutrala
utskrifter. Det här innebär att tillverkarna ekonomiskt stödjer uppbyggande att vind och
vattenkraft i tredje världen för att klimatkompensera tillverkning och drift av alla levererade MFP
och skrivare.
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