Agilas miljöpolicy
Agilas miljöpolicy beskriver och fastställer en gemensam syn gällande miljöpåverkan och hantering
av miljöfrågor inom bolaget. Vi är medvetna om de miljöproblem som finns idag och har utformat
följande miljöpolicy: "Vi arbetar systematiskt och engagerat för att ständigt minska vår
negativa miljöpåverkan."
Vår miljöpolicy uppnår vi genom att integrera miljöaspekter i Agilas verksamhet och på så vis bidra
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi strävar efter att minska antalet resor med miljöovänliga
transportmedel såsom flyg och bil. Vi strävar efter låg resursförbrukning av el, energi, papper och
produkter. Vi källsorterar vårt avfall. Vi ställer miljökrav vid alla slags inköp av varor och tjänster
och handlar i regel enbart miljömärkta produkter. Vi lever upp till gällande miljölagstiftning. Vi
sätter miljömål och väver in miljöhänsyn i våra rutiner. Vi följer upp våra miljömål och jobbar
konsekvent med att förbättra vårt miljöledningssystem.
Följande faktorer bedöms ha miljöpåverkan:
Resor
Företagets huvudverksamhet är att bemanna uppdragsgivare över hela landet med läkare,
sjuksköterskor och socionomer. Konsulterna är inte alltid bosatta på samma ort som
uppdragsgivarna vilket kan leda till betydande transportsträckor. Agilas konsultchefer reser även i
tjänsten i syfte att besöka strategiskt viktiga uppdragsgivare. I belysning av ett livscykelperspektiv är
minskandet av resor Agilas centrala miljömål.
Exempel på åtgärder:
•

Resor sker i första hand med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Flyg och bil får väljas om
tidsvinsten blir mycket stor i förhållande till de kollektiva alternativen

•

Ska flera tjänsteresor med bil göras samma dag lägger vi dem i möjligaste mån i serie för att
undvika flera resor fram och tillbaka till kontoret

•

Vid val av tjänste- och leasingbilar väljer vi i första hand bilar med liten miljöpåverkan.

•

När så är möjligt använder vi mötesformer som minskar behovet av persontransporter, till
exempel telefon- och videokonferenser

Energianvändning
Agilas energianvändning består till största delen av belysning samt drift av datorer. Vad gäller
uppvärmning av lokalen kan vi ej påverka. Företagets lokaler värms upp via fjärrvärme.
Exempel på åtgärder:
•

Vi slår av datorer och släcker lampor vid arbetsdagens slut.

Avfall
Även om Agila främst är en kontorsverksamhet skapas det avfall, framförallt hushålls- och
pappersavfall. Allt avfall som inte källsorteras går till förbränning eller deponering och påverkar
därmed miljön.
Exempel på åtgärder:
•

Vid val av kontorsmaterial väljer vi i första hand produkter som ger liten miljöpåverkan

•

När vi använder engångsprodukter väljer vi i första hand sådana som är gjorda av
förnyelsebara råvaror

•

Vi källsorterar kontorsavfall för återvinning

Leverantörer
Agila har möjlighet att
underleverantörer.

indirekt

påverka miljön genom att använda miljömedvetna

Exempel på åtgärder:
•

När vi köper in nya datorer, möbler, kopiatorer och andra kontorsinventarier väljer vi i
första hand produkter som ger liten miljöpåverkan.

•

När våra lokaler ska renoveras och när vi hyr inventarier från andra företag väljer vi i första
hand leverantörer som är miljöcertifierade.

Det är utifrån ovan beskrivna faktorer som Agila formulerar sitt miljömål. Alla medarbetare på Agila
ska vara informerade om vårt miljöarbete. När våra konsulter är ute på uppdrag följer de kundens
miljöpolicy.

