Miljöplan 2020

Partner54 arbetar i enlighet med EMAS och ISO 14000
Partner54 har som mål att alltid sträva efter en miljö, social och ekonomisk
hållbar utveckling.
Detta betyder i korthet att vi arbetar enligt följande steg.
Nedanstående är blott en kort sammanfattning av vårt arbete:

1. Miljöutredning
Hur påverkar vår verksamhet miljön?
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 bör koncentrera oss.
De vanligaste miljöområdena för påverkan på den yttre miljön är:
-

Transporter
Energianvändning
Vattenanvändning
Kemikalier och andra farliga ämnen
Byggnader/lokaler/inredningar
Verksamhetens processer och egna produkter
Avfall och avfallshantering
Inköp
Medarbetares agerande
Återtag samt kassering av uttjänta datorer, skrivare och kopiatorer
Miljöfrämjande åtgärder riktade mot Partner54:as kunder

En uppföljande fråga blir därefter om just vår verksamhet innebär påverkan på
något ytterligare område?
I kartläggningen ingår tillämplig miljölagstiftning, vilken tillämpas.
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På varje område identifieras alla de olika sätt på vilka just 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 från
respektive område.
Inköp är ett område som kan innebära indirekt miljöpåverkan, eftersom val av
leverantörer/entreprenörer, varor och tjänster har stor betydelse för hela
verksamhetens miljöarbete och miljöpåverkan.
Partner54s kunder är ett fokusområde för att nå en kontinuerlig förbättring på
den negativa miljöpåverkan. Alla kunder erbjuds kvartalsvis en funktion som
direkt ger en positiv miljöpåverkan eller ett hållbart alternativ. Partner54
erbjuder kassering och lagerhållning av miljöfarligt avfall
(flamskyddsmedel), koldioxidneutrala utskrifter, grön fakturering samt
”ecoline” miljömaskiner.
Kartläggningen görs med kreativitet och tillåter att idéer samt uppfattningar om
både stora och små miljöproblem från samtlig personal kommer fram.

2.

Prioriterade miljöområden

Inom vilka områden påverkar vi miljön som mest?
Det finns många områden på vilka vi påverka den yttre miljön och som är
aktuella.
- Vi använder transporter (inklusive resor till och från arbetsplatsen)
- Vi använder el (energi) på olika sätt
- Vi använder värme/kyla (uppvärmning/kylning av lokaler) och (varm)vatten
- 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 på uttjänta
produkter på ett miljömässigt sätt
- Vi gör inköp som kan göras mer eller mindre miljöanpassade
- Vi agerar i förhållande till vår kunskap och insikt genom att kvartalsvis erbjuda
Partner54s kunder miljöfrämjande åtgärder
Lagar, förordningar eller andra föreskrifter bedöms alltid som ett prioriterat
område.
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Det betonas i ISO 14001, att det är de betydande miljöaspekterna - de som
åstadkommer störst miljöpåverkan - som främst skall ges miljömål och
handlingsprogram och som följaktligen i första hand ska åtgärdas.
Det finns emellertid också miljöaspekter som är mindre viktiga,
sådana miljöaspekter arbetar vi självklart också med.
Till aspekter med indirekt miljöpåverkan hör miljöutbildning, miljöinformation
samt volontärarbete för ett hållbart alternativ. Miljöutbildningen genomförs
kontinuerligt för de medarbetare som har ett personligt ansvar för delar av
miljöarbetet. Volontärarbete genomförs ideellt av all personal och består till
största delen i att rekonditionera, transporter och installera begagnade datorer,
kopiatorer samt skrivare kostnadsfritt till organisationer som arbetar för ett
hållbart samhälle
Samtliga medarbetare har redan vid starten av miljöarbetet fått övergripande
information om vad detta kommer att innebära.
Bland annat delaktighet i miljöutredningsarbetet erbjuder möjligheter till sådan
information.

3. Miljöpolicy
• Verksamheten hos oss skall bedrivas så att miljön skyddas så långt som möjligt
• Våra insatser och vårt miljöarbete skall styras av en helhetssyn av vad som är
tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt försvarbart
• Vår strävan skall vara att klara myndigheternas fastställda lagar och krav för att
förebygga föroreningar
• Det löpande ansvaret mot ständiga förbättringar ligger hos samtliga
medarbetare
• Miljöpåverkan från resor skall minskas genom användandet av ”teams” (vid
resor skall alltid miljövänliga transportsätt övervägas)
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4. Miljömål
Vad vill vi åstadkomma med vårt miljöarbete?
1. Miljöhänsyn ska tas vid planering, inköp och inför beslut.
2. Miljöledningssystem ska införas i alla våra verksamheter.
3. Miljöbelastningen från transporten ska minska.
4. Energin ska användas effektivare.
5. Avfallsmängden ska minska och återvinningen öka.
6. Kemikalieutsläppen ska minska.
7. Minska miljöpåverkan genom kundnytta.
8. Återanvända uttjänta produkter genom ett hållbart samhälle.

Miljömålen kvantifieras så att de med hög grad av precision kan
mätas/kontrolleras.
Miljömålen har klart angivna tidsramar och för varje mål har någon ett uttalat
ansvar för att det uppnås vid fastställd tidpunkt.
Miljömål som inte kan kvantifieras - kvalitativa mål - beskrivs på ett sådant sätt
att det på rimligt sätt kan bedömas om de uppnåtts eller ej.
De verksamhetsspecifika målen - de detaljerade miljömålen - stödjer de egna
övergripande miljömålen.

5. Handlingsprogram
a. Vad ska/kan vi göra?
Grundläggande för vad vi ska göra är naturligtvis de miljömål vi fastställt. Dessa
mål ska som nämnts utgå från de miljöområden vi vill prioritera. Men de måste
även stå i överensstämmelse med miljöpolicy och de övergripande målen samt
vara förenliga med gällande miljölagstiftning, regler och föreskrifter och andra
överenskommelser som berör vår verksamhet.
Vi försäkrar oss om att de mål vi satt upp och det vi därigenom ska göra ligger
inom verksamhetens ansvars- och bestämmandeområde.
Vi har som mål att våra leverantörer - efter information, dialog och ömsesidiga
överenskommelser - ska agera på ett visst sätt och vi kan välja bort de som inte
accepterar en sådan överenskommelse eller vårt förhållningssätt till miljön.
För våra egna övergripande miljömål och för varje detaljerat miljömål måste vi
se om de är förenliga med och stödjer våra övergripande mål.
Partner54
Box 2022, 651 02 Karlstad Sweden
Frögatan 16 653 43 Karlstad Sweden
Tel: + 46 54 10 02 60
VATNr:SE556763363001
www.partner54.se – info@partner54.se

Inom varje verksamhet ska aktuell miljölagstiftning kontinuerligt kartläggas i
samband med miljöutredningen.
Det skall understrykas att det finns tvingande föreskrifter för exempelvis
hanteringen av vissa kemiska produkter, som även berör användning i liten skala.
Vi skall arbeta efter ett hållbarhetsalternativ som innebär att återtagna produkter
som fortfarande är brukbara skall kostnadsfritt erbjudas till organisationer som
arbetar med behövande inom landet eller i tredje världen.
b. Vem ska göra vad?
För att nå våra miljömål skapar vi handlingsplaner, varvid vi måste ta hänsyn till
vilka resurser vi har inom verksamheten - ekonomiska, personella och
kunskapsmässiga.
Generellt är alla i verksamheten en del av miljöarbetet, men individuella arbets-,
kompetens- och ansvarsområde bidrar till en mer lämpligt anpassad,
miljörelaterad organisation.
Inledningsvis har Partner54s miljöansvarig bildat en särskild miljögrupp för att
skapa en övergripande plan för det fortsatta arbetet och på tillämpligt sätt
introducera denna.
Gruppen och verksamheten kan vid behov tillföras ytterligare kompetens genom
extern miljöexpertis.
Ansvarig miljöledare (Patrik Hoke) har ett budgetansvar och kan ange hur
mycket pengar som kan disponeras för inköp av förbrukningsvaror och
kapitalvaror, samt vilka resurser som kan avsättas för miljöarbetet.
Patrik Hoke har det övergripande ansvaret, men fördelar arbetsuppgifterna i det
pågående miljöarbetet utifrån delvis nya utgångspunkter.
Inom vår organisation ger miljöledare råd i miljöfrågor.
c. När/hur ska det göras?
Våra rutiner hänger ihop med verksamhetsstyrningen och de enskilda
miljömålen,
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6. Genomförande
Vårt miljöarbete är pågående och vi arbetar i enlighet med checklistan från ISO
14000:
Övergripande miljömål, detaljerade miljömål och handlingsplaner (4.3.3)* ,
Införande och drift (4.4)* inklusive bland annat utbildning, organisation och
ansvar, kommunikation och dokumentation samt kontroll och korrigerande
åtgärder (4.5)*. Parantes anger hänvisning till ISO 14000

7. Miljörevision
Hur fungerar vårt miljöarbete?
En miljörevision innebär att miljöledare jämför de resultat som Partner54 faktiskt
uppnått på olika områden av miljöarbetet med de mål som Partner54 ställt upp
och de förväntningar Partner54 har haft. Därtill vill vi fastställa om Partner54 har
arbetat på ett effektivt sätt eller om det finns utrymme för förbättringar.

8. Miljöredovisning
Hur presenterar vi vårt miljöarbete?
En redovisning av miljöarbetet gör vi för att visa att vi tar ansvar för miljön och
för att skapa förtroende för vår verksamhet hos allmänhet, medarbetare, politiker,
leverantörer, massmedia med flera.
Som konsumenter handlar vi ju om möjligt hellre produkter från ett företag som
vi tycker sköter sig miljömässigt. På samma sätt vill vi skapa positiva relationer
med våra kunder på miljöområdet.
Det finns också en övergripande anledning att visa upp, att vi bedriver ett aktivt
och bra miljöarbete: vi utgör ett gott exempel för andra!
Det är också troligt, att en verksamhet oavsett inriktning upplevs som mer
attraktiv av potentiella medarbetare, om den dokumenterat bedriver en
miljöanpassad verksamhet.
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Omvärlden förväntar sig att en verksamhet i vår bransch tar ett tydligt ansvar på
många olika områden, varav miljöområdet samt ett hållbart samhälle är ett av de
viktigaste.
Vår miljöredovisning kommer beskriva:
Verksamhetens inriktning och omfattning, miljöpolicy, områden för (betydande)
miljöpåverkan, övergripande och detaljerade miljömål, miljöinsatser för att nå
målen, graden av måluppfyllelse och miljömål för det kommande året.

9. Utvärdering
Vad har fungerat bra? Vad kunde ha gjorts bättre?
Steget utvärdering sluter cirkeln, men eftersom miljöarbetet är en ständigt
pågående process, påbörjar vi i samma ögonblick ett nytt varv.

Tommy Carlstedt
CEO
Partner54
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