Miljöpolicy

Med strävan mot en mer jämlik vård och omsorg, samt en mer jämlik och patientsäker vård, bygger vår verksamhet
dels på att tillhandahålla tjänster, i form av bemanning av konsulter, inom hälso-och sjukvård runt om i Sverige och i
Norge, samt vårdgivarverksamhet i form av neuropsykiatriskt utredningsarbete och medicinskt testning. Denna policy
syftar till att lyfta de delar av vår verksamhet som har en inverkan på miljön, hur vi skall agera för att minska vår
miljöpåverkan och verka för en bättre och mer hållbar miljö. Policyn finns tillgänglig för samtliga anställda på företaget
samt berörda intressenter.

Bonliva arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan, åtgärda eventuella brister inom området och ständigt
förbättra vårt miljöarbete. Bonliva följer och tillämpar adekvat lagstiftning, bindande samt övriga krav som ställs på vår
verksamhet inom området. Årligen uppdateras denna policy varpå eventuella nya riktlinjer identifieras och omsätts i
handlingsplaner kopplat till bolagets miljömål.

Vår största miljöpåverkan sker genom inköp, avfall och transporter. Därför är största delen av vår miljöpolicy
fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.
Vid inköp ska miljöaspekter beaktas genom att, i högsta möjliga mån, välja miljöanpassade material och produkter.

Vi ska minimera mängden avfall och säkerställa att återvinning sker så miljövänligt som möjligt.

Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor. Vi ska även, där det är möjligt och ekonomiskt rimligt, välja att resa
med kollektivtrafik.

Vi ska, när tillfälle ges, ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och uppmuntra dem att
minska sin miljöpåverkan.
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Kommunikation och uppföljning
Samtliga anställda uppmuntras att kontinuerligt lyfta hur vi kan utvecklas och bli mer miljövänliga. Bolagets veckovisa
möten fungerar som ett forum för bland annat dessa idéer. En ytterligare viktig del i vårt arbete är att kontrollera hur
vårt miljöarbete fortskrider och det är därför en aktuell punkt inför bolagets årliga konferenser som hålls med samtliga
internt anställda. Under dessa konferenser säkerställs även att vår miljöpolicy blir känd bland personalen. Närmsta
operativa chef skall även säkerställa och följa upp att de medarbetare som berörs av specifika mål,regler och/eller
rutiner inom området tar del av relevant information.
Sammanfattning över miljöpolicyn
•

Vi följer bindande krav inom området

•

Vi arbetar för att skydda miljön

•

Vi arbetar för att förebygga föroreningar

•

Vi jobbar för ständig förbättring av miljön

•

Vi arbetar för att ständigt öka kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor hos samtliga inom organisationen
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