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We och miljöpolicy
We Consulting är ett tekniskt konsultbolag verksamt inom i huvudsak telekommunikation. Företaget arbetar
både med uthyrning av konsulter samt projekt-, eller funktionsansvar inom sitt verksamhetsområde. Alla
tjänster sker i tätt samarbete med respektive kunder, och kan utföras i såväl kundens, slutkundens eller i
egna lokaler. Huvudparten av allt arbete We Consulting utför sker i kontorslokaler.
Ett av We Consultings ledord är Långsiktighet. Detta skall avspeglas i alla delar av verksamheten, exempelvis
medarbetarrelation, medarbetarinflytande, affärsrelationer, kundkontakter, marknadsföring samt kvalitetsoch miljöfrågor.
Därav ansvarar We Consulting för den miljöpåverkan som våra beslut och aktiviteter medför. Miljöpolicyn
skall hjälpa medarbetare att ha en gemensam syn på miljöpåverkan och hanteringen av miljöfrågor.

We och grundläggande principer för miljöpåverkan
We Consulting är medvetna om den miljöpåverkan vår verksamhet innebär, och vill genom miljöpolicyn
underlätta för verksamheten att minimera sin miljöpåverkan så långt det är möjligt för att bidra till ett
hållbart samhälle och ett bättre globalt klimat.

We Consulting skall för ett långsiktigt miljöarbete:
Ta hänsyn till miljöperspektivet i affärsmöjligheter, kontrakt och uppdrag
Aktivt samverka med kunder och leverantörer i miljöfrågor
Följa gällande lagar och förordningar i verksamhet
Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i verksamheten
Ha och efterfölja en förbättringsprocess som innefattar miljöarbete
Ta vara på medarbetarnas initiativ och engagemang samt verka för att öka medvetenheten om miljöfrågor

Miljöperspektiv i affärsmöjligheter, kontrakt och uppdrag
Vid bedömning av affärsmöjligheter, kundkontrakt och enskilda uppdrag skall hänsyn tas till miljöpåverkan,
gällande lönsamhet och risker. Detta gäller såväl direkt (genom transporter eller hantering av avfall/skrot)
som indirekt (kundens övriga verksamhet i den mån We Consulting har inblick i den) för att inte We
Consultings varumärke- och miljöpolicy skall påverkas av extern parts miljöpåverkan.

Samverka med kunder och leverantörer i miljöfrågor
We Consulting är medveten om att både våra kunder och leverantörer har en miljöpåverkan i och med sin
verksamhet. Vi skall ställa krav på leverantörer som motsvara de krav som gäller för We Consulting och våra
medarbetare.
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I kundrelationen skall We Consulting aktivt medverka till att i första hand kundens miljöpolicy följs och i
andra hand We Consultings egna. Detta gäller generellt, men i synnerhet i det dagliga arbetet för We
Consultings medarbetare i uppdraget åt kunderna. Samtidigt skall detta ske inom ramen för våra uppdrag
vad gäller tidsåtgång, kostnad och de överenskomna leveransvariablerna.

Följa gällande lagar och förordningar i verksamhet
Självklart skall alla medarbetare på We Consulting följa de lagar och förordningar som finns inom sitt
verksamhetsområde och inom miljöområdet, i det land man verkar. Alla eventuella intressekonflikter mellan
detta och uppdragens specifikationer eller kunders uppfattning skall omedelbart tas upp med närmsta chef
eller ansvarig för kundrelationen.

Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i
verksamheten
We Consultings miljöpåverkan på grund av resor, el- och pappersförbrukning, avfallshantering och
användning av kontorsutrustning samt kontorsmateriel ger utsläpp till luft, vatten och mark. We Consulting
skall verka för att minimera miljöpåverkan och följderna som våra beslut och aktiviteter får på miljön.

Ha och efterfölja en förbättringsprocess som innefattar
miljöarbete
I den förbättringsprocess som finns inom We Consulting, både vad gäller internt arbete och arbete med att
förbättra kunders effektivitet och processer, skall miljöarbetet ingå som en naturlig del. We skall också i
möjligaste mån sätta upp tydliga och uppföljningsbara miljömål, som ger det interna miljöarbetet rätt fokus
och leder till ständiga förbättringar.

Medarbetares medvetenhet om miljöfrågor
We Consulting verkar för att ta vara på medarbetarnas initiativ och engagemang samt verkar för att öka
medvetenheten om miljöfrågor. Alla anställda förväntas inse miljöfrågornas betydelse ur såväl ett
lönsamhets- som ett samhällsperspektiv. We Consultings mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och en del
av detta ligger i en tydlig och värdegrundande miljöprofil.
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We och miljöguidelines för:
Utbildning
Miljöfrågorna ska vara en naturlig och integrerad del i den kompetensutveckling som We Consultings
medarbetare deltar i.

Sponsring
We Consulting ska genom sponsring stödja miljöprojekt och miljöforskning.

Energi
We Consulting skall aktivt medverka till en minskad energiförbrukning på kontoren genom val av energisnåla
produkter, så som Lågenergi- eller LED-lampor, klass A märkta kylar frysar, släcka lampor som inte används
samt generellt stänga av elektronisk utrustning när så är möjligt.

Avfallshantering
We Consultings kontor skall följa de kommunal regler som finns för avfallshantering och sopsortering. Vi skall
verka för att avfall källsorteras och att emballage och förpackningar tas om hand.

Kravmärkning
We Consulting skall om möjligt prioritera KRAV- eller Fairtrade-märkta produkter, närproducerade råvaror,
ekologiska alternativ eller liknande när valmöjlighet uppstår.

Resor
Innan något resande planeras, skall andra alternativ utvärderas, som videokonferens via exempelvis Lync
eller liknande. I möjligaste mån och i samråd med kunden skall resor genomföras på ett så miljövänligt sätt
som möjligt. Kollektivtrafik skall om tidsmässigt försvarbart användas för resor i tjänsten eller till och från
uppdrag.

Bilkörning
Bilen kan i många fall inte undvikas vid transporter. I sådana fall skall i så stor utsträckning som möjligt
samåkning användas och man bör också köra så kort väg som möjligt. Bilen skall om möjligt vara en
miljöbil. We Consulting eftersträvar användning av miljöklassade tjänstebilar, poolbilar, hyrbilar och
privatbilar. Lär dig köra sparsamt!

WE CONSULTING AB
Gustavslundsvägen 145
167 51 Solna
+46 101 02 44 00
we-consulting.se

Flygresor
Tåg skall prioriteras före flyg. Samråd skall ske med kunden med aspekt på kundens miljöpolicy, resepolicy
och utnyttjande av restiden. Hänsyn skall tas till medarbetarens möjligheter för resande utanför, eller delvis
utanför arbetstid och får inte bli obekväm för medarbetarens privatliv.
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