Miljöpolicy för Liros Electronics i Malmö AB
Sveriges regering har satt målen att till år 2020 minska emissioner av växthusgaser med 40 procent
och reducera energianvändningen med 20 procent. Som traditionellt tillverkande industriföretag i en
allt mer digitaliserad värld har vi därmed nu både fysisk produktion och IT-användning att bevaka för
att bidra till miljömålen i Sverige och övriga världen. Vi anser att de områden där vi kan verka för
energi- och resurseffektivitet samt giftfri arbets- och leveransmiljö är: Komponenter, Tillverkning,
Grön IT-användning, Transporter och Lokaler.
Denna policy beskriver vårt kontinuerliga arbete med dessa områden och är en naturlig del av den
dagliga verksamhetsplanen för bolagets ledning, medarbetarstab och leverantörer.
Komponenter
Vi använder endast komponenter där ursprung i form av materialval och tillverkningsprocess går att
identifiera och säkrar dessutom lagerkvaliteten med tydligt ansvar genom att låta våra ISOcertifierade underleverantörer sköta upphandling och leverans av komponenterna.
Vi arbetar för att minimera användningen av skadliga material och ämnen i komponenterna och
kräver av leverantörerna att välja giftfria alternativ där så är möjligt med tanke på produktkvalitet,
lagar och regler samt den gemensamma strävan som vi bör dela med andra industriföretag i vår
bransch, som också marknadsför produkter med olika typer av avancerad certifiering.
Till vår digra certifiering hör bland annat ATEX och IECeX som hanterar normer för materialval.
Tillverkning
Inkråmet i Liros produkter tillverkas uteslutande av ISO-certifierade underleverantörer som i
varierande grad framställer hela eller delar av vårt lager och vår orderstock enligt våra anvisningar.
Vi ställer krav på leverantörerna att de utför uppdragen enligt denna miljöpolicy och ISO9001.
Viss slutmontering sker i vår egen regi och vi monterar då de redan förgodkända halvfabrikaten på ett
miljömässigt sätt i godkända höljen och förpackningar, och tar hand om spill som källsorteras i
speciella behållare. I de fall där substanser som avger emissioner används, som vid limning, sker
momenten i filterförsedda dragskåp eller på motsvarande ytor.
Grön IT-användning
Iochmed övergången till ISO-certifierade underleverantörer för komponentinköp, tillverkning och
montering har vår dagliga verksamhet gradvis förflyttats mot arbete med datorunderstöd. IT är också
basen för våra tjänsteleveranser via det sk ”Molnet” och utvecklingen av våra apptjänster, samt för
vår obrutna kedja av kontakter med kunder, partners och tjänsteleverantörer. Att även arbeta med
Grön IT är därför en grundförutsättning för att bolaget med trovärdighet ska kunna sträva mot absolut
miljömedvetenhet och på bästa sätt minimera miljö- och klimatpåverkan.
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Som bas för arbetet använder vi vedertagen svensk standard för grön IT med vilken vi kan utveckla
våra egna verksamhetsplaner och beslut:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Aspekter på miljö och hållbarhet vägs in redan vid första beslut kring anskaffning,
användning och avveckling av datorer, tillbehör, nätverkslösningar och relaterad infrastruktur
Vi verkar därefter för att upphandla och använda IT-relaterade produkter och lösningar som i
sig själva är energi- och miljöeffektiva
Vi formulerar krav på leverantörer av IT-produkter och utveckling genom att addera
miljökrav bland utvärderingskriterierna
Vår arbetsmiljö ska alltid vara giftfri och vi väljer IT-produkter därefter
Vi söker uteslutande IT-leverantörer som har en egen miljöpolicy som stämmer med våra
värderingar
Vi anlitar endast leverantörer av datorrelaterat förbrukningsmaterial som har en egen
miljöpolicy som stämmer med våra värderingar
Begagnat-alternativ beaktas alltid vid nyanskaffning av IT-produkter då produktlivscykler och
minskar miljöbelastningen och slöseriet med naturresurser. Återtagande, återanvändning och
återvinning är ledord
Vi använder IT inte bara som bas för vår affärsidé utan också för att på effektiva sätt minska
organisationens miljöpåverkan, vid dagligt arbete, vid tjänsteutveckling och genom att minska
antalet fysiska möten, det vill säga antalet tjänsteresor med flyg och fossildrivna fordon.
Maximal intern samverkan mellan IT- och övriga avdelningar ska säkerställa att tillämpliga
miljökrav uppfylls
Vi söker aktivt partners inom finanssektorn som tillämpar liknande policyinnehåll.

Transporter
Transporter är ett annat framträdande område där vi upplever att dagliga rutiner ger resultat i form av
minskad miljö- och klimatpåverkan:
•
•
•
•
•
•

I första hand används video- och telefonkonferenser istället för arbetsresor
Resor till lokala möten görs i första hand med kollektivtrafik eller miljögodkända färdmedel
I den mån längre arbetsresor och fysiska möten är nödvändiga så använder vi tåg framför
flyg.
Vi använder elektronisk postbefordran och elektronisk signering av avtalsdokument istället
för traditionell post
Vi planerar för logistik och söker samleveranslösningar av kontorsmaterial
Vi söker uteslutande transport- och logistikleverantörer som har en egen miljöpolicy som
stämmer med våra värderingar

Lokaler
Det mesta av vår verksamhet och vår mänskliga interaktion samlas i våra kontor och verkstäder.
Följaktligen är det just där en stor del av miljöarbetet måste ha sin utgångspunkt:
•
•

Vi använder miljögodkända inventarier och utrustning
Vi använder giftfria förbrukningsmaterial och undviker engångsartiklar
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi källsorterar och återvinner sopor och förbrukningsmaterial
Vi utsträcker, genom god skötsel, användningstiden för inventarier och återvinner de som har
en fortsatt god funktion; genom egen användning eller avyttring till andra företag i behov av
dessa.
Vi använder, där så är möjligt, aktivitetsstyrda elströmbrytare i arbetslokaler och
sanitetsutrymmen.
Vi upphandlar, så långt möjligt, grön el och alternativa energiformer
Vi använder trapphusen istället för hissar, för bättre hälsa och lägre energiförbrukning
Vi anlitar leverantörer av livsmedel och förbrukningsmateriel som har en egen miljöpolicy
som stämmer med våra värderingar
Vi hyr lokaler hos fastighetsbolag som har en egen miljöpolicy som stämmer med våra
värderingar
Vi premierar förslag som kan leda till en mer klimatmålsanpassad verksamhet
Vi har en rökfri arbetsmiljö
Vi uppmanar personalen att försöka leva hälsosamt och med minimal miljö- och
klimatpåverkan även efter arbetstid

Frågor
Frågor om vår miljöpolicy kan ställas till mail@liros.se eller genom att skriva till oss på adress:
Liros Electronics i Malmö AB, Högbergsgatan 27, 6 tr, 116 20 Stockholm

Stockholm i juni 2018
Styrelsen i Liros Electronics i Malmö AB

Miljöpolicy / Environmental Policy

