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Med vår hållbarhetspolicy bygger Lika som bär framtidens hållbara samhälle och för oss
är tre hållbarhetsprinciper, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social
hållbarhet, en självklar del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande.
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Våra hållbarhetsmål
Målet med ekonomisk hållbarhet är att företagets ekonomiska utveckling aldrig får
ske på bekostnad av social eller ekologisk hållbarhet. Människa och natur får inte stå
tillbaka i vårt ansvarstagande för att vi ska göra vinst. Tillväxt får bara ske så länge som
den totala mängden kapital ökar. Vi ska använda ekonomiska resurser klokt, så att de
alltid främjar en positiv utveckling av de tre hållbarhetsprinciperna.
Målet med ekologisk hållbarhet är att minska koldioxidutsläppen från vår
fordonspark. Våra chaufförer utbildas i eco-driving, ska genomgå körprov för att
framföra våra fordon från och med januari 2019 samt regelbundet säkerställa rätt
däcktryck i enlighet med bilansvarig chaufförs givna rutiner i företagets bilpärm.
Däcktryck får aldrig understiga rekommenderad bar. Vi ska alltid välja den kortaste
färdvägen och aldrig stå på onödig tomgång. Våra lätta fordon vi äger och framför ska
alltid beakta miljö och ska alltid uppfylla kraven för EURO 5, nyinköp av lätta fordon
ska motsvara utsläppskraven gällande EURO 6. Lika som bär har idag inte egna tunga
fordon (över 3,5 ton). Vid underleverantör ska miljökrav beaktas och vid införskaffande
av tunga fordon ska dessa alltid motsvara utsläppskraven för EURO 6. Gällande
bränsle ska Lika som bärs bränsle, den fordonspark vi äger, tankas så miljövänligt som
möjligt. Miljövänlig diesel ska alltid eftersträvas avseende diselbilar. Vi ska i vår helhet
alltid försöka påverka våra leverantörer att gå i miljömedveten riktning genom
påverkande samtal och identifiera leverantörens miljöåtgärder. Att bidra till att våra
kunder återvinner och återanvänder bohag ska vara något som Lika som bär alltid
uppmuntrar och alltid är behjälplig med.
Målet med ekologisk hållbarhet är också att bidra med minskade utsläpp och korrekt
hantering av kemikalier i vår städverksamhet ska alltid förekomma. Vi ska eftersträva att
dosera rätt och aldrig överdosera medel. Vi ska alltid använda miljövänliga
rengöringsmedel och dessa ska vara minst svanen-märkta, bra miljöval etc. Personal
som arbetar med städ ska alltid vara utbildade, i utbildningen ska också ingå miljö,
ansvarsfulla inköp och miljöansvar i förhållande till städ. Städmaterial och tillbehör ska
vara miljömärkta i första hand. Kunder och leverantörer ska uppmuntras i rätt
miljötänk genom att Lika som bärs personal är positiva föredömen.
Målet med Lika som bärs sociala hållbarhetsarbete grundar sig i alla människors
lika värde. Vi ska alltid eftersträva att integrera ålder, kultur, etnicitet, sexuell identitet
och människor med olika funktionsnedsättning. Lika som bär ska alltid vara en del i
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samhälleligt inkluderingsarbete där verksamhetens kvalitet ska vara förenlig med olika
språklig förmåga och olika funktionsnedsättningar som är kompatibla utifrån
uppdragets natur. Att verka förebyggande mot uppkomst av sexuella trakasserier och ha
en handlingsplan för detta ska alltid finnas på Lika som bär.
Lika som bär arbetar förebyggande och långsiktigt med social hållbarhet som en
integrerad del i den dagliga verksamheten. Lika som bärs ambition är att påverka
omvärlden till bättre social hållbarhet och miljöprestationer, genom att ställa krav på
affärspartners samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa och sprida
kundanpassade lösningar baserade på ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och
social hållbarhet.
Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:
• Ledarskapet är ansvarsfullt och hållbarhetsmedvetet.
• Lika som bärs lösningar till kund utgör goda referenser för framtida affärer.
• Målen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
• Hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
• Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om.
• Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och
bidra i hållbarhetsarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
• Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på
förtroende och samverkan.
• Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav.
Denna policy bygger på Lika som bärs kärnvärden och uppförandekod samt är en del
av våra ledningssystem. Genom sitt utvecklingsarbete, arbetssätt och erbjudande vill
Lika som bär stå för ett ansvarsfullt företagande.
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