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SKL Kommentus Hållbarhetspolicy
Avgränsning
Vår hållbarhetspolicy omfattar både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Då dessa
aspekter omfattar ett stort antal frågor så har vi valt att avgränsa vår Hållbarhetspolicy till
nedanstående punkter.
För SKL Kommentus omfattas Hållbarhetspolicyn av följande delar:






Miljö och klimat, d.v.s. påverkan som kopplar till:
o användningen av naturresurser,
o energianvändning,
o emissioner (utsläpp) till mark, vatten och luft,
o kemikalier och
o nyttjande av ekosystemtjänster.
Socialt ansvarstagande som inbegriper:
o tvångsarbete,
o barnarbete,
o diskriminering,
o föreningsfrihet/organisationsrätt,
o arbetsmiljö,
o anställningsvillkor och
o anti-korruption.
Ekonomisk hållbarhet som inbegriper:
o Livscykelkostnader, d.v.s. produktens totala kostnad under hela den förväntade
livslängden.

I Hållbarhetspolicyn nedan sammanfattas dessa delar i ordet ”Hållbar”.
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Hållbarhetspolicy
Vår målsättning inom SKL Kommentus koncernen är att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela vår
verksamhet.
Vi ser klimatfrågan som en extra stor utmaning för framtiden men vi tror att hållbar utveckling
bygger på ett helhetsperspektiv där de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven måste
balanseras. Vår absolut största hållbarhetspåverkan har sitt ursprung i de ramavtal vi tecknar och de
upphandlingar vi genomför åt våra kunder. Vårt fokus är därför att styra dessa upphandlingar så att
denna påverkan blir så liten som möjligt med hänsyn tagen till marknadens förmåga och kundernas
önskemål. Genom att integrera hållbarhetskrav med affärs- och administrativ nytta blir
hållbarhetsfrågorna en naturlig del av vår kärnverksamhet, vilket i sin tur är SKL Kommentus främsta
bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.
För SKL Kommentus Inköpscentral innebär policyn främst att hållbarhetskrav ställs i alla relevanta
ramavtalsupphandlingar samt att uppföljning av dessa krav sker på ett systematiskt sätt. Det ska vara
lätt för våra kunder att göra rätt. Våra ramavtal ska när det är motiverat alltid erbjuda varor och
tjänster som håller en hållbarhetsmässigt hög standard. I vår uppförandekod för leverantörer
tydliggör vi vilka krav på socialt ansvarstagande som våra leverantörer ska uppfylla.
För AffärsConcept innebär policyn att kunden alltid, där så är relevant, ska informeras om vikten av
och möjligheten att ta hållbarhetshänsyn i de upphandlingar som genomförs. De avtal som tecknas
ska alltid matcha den ambition och målsättning inom hållbarhetsområdet som kunden önskar.
För SKL Kommentus Mediatjänster innebär policyn att tryckta blanketter, böcker och
specialprodukter som tillhandahålls till våra kunder, framställs och distribueras på ett hållbart sätt.
För att lyckas med detta arbete krävs det att vi jobbar för att ständigt förbättra oss i vårt
hållbarhetsarbete. Detta innebär att vi systematiskt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna i
organisationen och att vi ska bygga upp och upprätthålla en hög kompetens i
upphandlingsverksamheten samt en hög medvetenhet för dessa frågor bland alla medarbetare. De
lagar och förordningar som styr hållbarhetsarbetet i Sverige och internationellt, utgör en miniminivå
för oss.
För att leva som vi lär så strävar vi efter att välja produkter med så liten hållbarhetspåverkan som
möjligt till våra kontor samt att minska energianvändningen i våra lokaler. I största möjliga mån och
där det är möjligt erbjuder vi resfria möten.
Även arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald är viktiga hörnstenar i en hållbar verksamhet, vilket vi
säkerställer med separata policyer och systematiskt arbete inom dessa områden.
För att säkerställa att hållbarhetsfrågorna drivs framåt och för att undvika att dessa frågor blir
personberoende finns ett hållbarhetsråd inrättat som träffas kontinuerligt för att bland annat tillse
att denna policy efterlevs och hålls uppdaterad. Vi söker också samarbeten med andra organisationer
i syfte att effektivisera arbetet med dessa frågor samt för att öka möjligheten att påverka.
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