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HÅLLBARHETSPOLICY 

 

Vår hållbarhetspolicy har utarbetats för att konkretisera vårt ansvar för hållbarheten och miljön 

samt för att fullfölja våra ambitioner att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt för att 

miljöpåverkan ska minimeras. Denna policy är i linje med bolagets grundläggande värderingar 

och förtydligar bolagets miljömässiga och sociala ansvar. Vi vill med vår hållbarhetspolicy ta 

ansvar och möta omgivningens förväntningar att leverera tjänster med minsta möjliga 

miljöpåverkan.  

Hållbarhetsarbetet baseras på företagets värdegrund. Det styrs av de kärnvärde som vår 

värdegrund baseras på: 

• Kundnytta och uppriktighet 

• Innovation och kostnadsmedvetenhet 

• Socialt- och miljöansvar 

Hållbarhetspolicyn har beslutats av företagets ledning och anger ramar för genomförandet av 

vårt miljöarbete. Det yttersta ansvaret för att denna policy åtföljs anstår VD som kan delegera 

till närmsta chefer och till medarbetare i organisationen. Våra hållbarhetsåtaganden ska ingå 

som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet och vara en del av vår affärplanering och 

affärsstrategi samt uttryckas i konkreta hållbarhetsmål för hela verksamheten.  

Envois hållbarhetsarbete ska vara aktivt, strukturerat och mätbart samt utgå ifrån följande 

åtaganden. Envois ska: 

• bedriva affärsverksamheten så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett 

miljöperspektiv 

• mäta våra hållbarhets prestanda och se till att den ständigt förbättras 

• ha ett nära samarbete med kunder, samarbetspartner och andra intressenter i hållbarhets- 

och miljöfrågor och därmed stödja deras hållbarhetsarbete, och nå ytterligare 

förbättringsmål 

• alltid efterleva gällande lagar, krav och förordningar som vi berörs av 

• ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet inom hållbarhet- och 

miljöfrågor 

• löpande utföra förbättringsarbete och utveckla rutiner och metoder för att på ett tydligt 

sätt kunna mäta, följa upp och redovisa resultat av vårt hållbarhetsarbete till företagets 

ledning 

Denna policy ska efterlevas, revideras och uppdateras vid behov och fastställas av Envois 

ledning. 
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