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En av grundstenarna i Förenade Service
Miljö och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Förenade Service affärsidé där vi tar ansvar för miljön, både som
leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vårt mål är att vara ett av de ledande företagen i branschen
när det gäller miljö och hållbarhetsarbete.
Förenade Service har sedan 2003 ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO-standard 14001. ISO 14001-standarden och
vårt hållbarhetsarbete syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden
får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. Förenade Services
miljöcertifiering gäller hela verksamheten och alla orter.
Förenade Service erbjuder och utvecklar Facilitytjänster där hänsyn tas till människa och miljö. Vårt grundkrav är att
tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar
utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering.
Vårt miljöarbete ska leda till en ständig förbättring och till att vi minimerar vår miljöpåverkan.

Förenade Service Miljöpolicy
Vi ska:
•

förebygga påverkan på mark, vatten och luft.

•

i våra uppdrag använda städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter och dess funktion.

•

värna om naturresurserna genom källsortering och återanvändning av material när så är möjligt samt minska användningen av miljöbelastande produkter.

•

bruket av engångsartiklar elimineras, där så är tillämpbart och att energiförbrukningen successivt optimeras och

Några ord från vår VD

minskas.
•

med optimerad körplanering för arbetsledning, patrullbilar och mattdistribution undvika onödig fordonstrafik, samt
när så är möjligt, använda miljö- eller hybridbilar för transport.

”Förenade Service AB är det bäst utbildade Facility Service företaget i Sverige och har ett tydligt
fokus på kompetensutveckling där alla jobb är lika viktiga. En central del av denna kompetensutveckling handlar om att leverera en jämn och efterfrågad kvalitet till våra kunder där miljöarbetet blir en naturlig del av driften.”

•

vid transporter skall laddning och körning på el av hybrid/laddhybrider prioriteras för att hålla nere våra utsläpp av
Co2 och minska vår användning av fossila drivmedel.

Marco von Peltzer
VD Förenade Service

•

beakta miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap.

•

ställa krav på våra leverantörer så att deras produkter är acceptabla ur miljösynpunk.

•

ständigt informera och utbilda våra medarbetare avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor och göra samtliga
medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

•
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Hållbarhetsarbetet
Vad innebär hållbarhet för Förenade Service och vilka drivkrafter har vi på plats för vårt hållbarhetsarbete?
När man hör ordet hållbarhet går tankarna oftast till klimat- och miljöarbetet, men hållbarhet omfattar tre
aspekter som vi tar hänsyn till i allt arbete vi gör och i de beslut vi fattar.
•
•
•

Den sociala aspekten.
Den ekonomiska aspekten.
Den ekologiska aspekten (klimat- & miljöaspekten).

När det gäller den sociala aspekten bygger vårt arbete på att:
”Bygga ett positivt arbetsklimat med en stark, frisk och engagerad person på varje position. Vi
vill skapa stolta medarbetare som vill representera Förenade Service i alla lägen”.

Förenade Service strategi är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling

Det är allas ansvar att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att värna och ta hand om våra medarbetare, se till att alla
känner delaktighet och kompetensutvecklas. Vi vill att alla skall få en möjlighet av att påverka både deras arbetsmiljö och verksamhet samt hela tiden sträva efter att vara ett företag med en stark, tydlig och bra moral. När det
gäller förmåner arbetar vi för att vara nytänkande och utmana konventionella sanningar för att ha som mål att vara
en modern och attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare.

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar
och skapa fredliga och trygga samhällen.
Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens
ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Vårt arbete när det gäller den ekologiska/miljö aspekten handlar om att skapa resurser (vinster) som ger möjlighet
för en positiv utveckling inom företaget, men även inom branschen i sin helhet, med exempelvis nya idéer, uppfinningar och innovationer och samverkan med leverantörer. Det handlar om att den verksamhet som vi bedriver och
de tjänster vi levererar inte skadar miljön, klimatet och naturens resurser.

Baserat på vår analys av våra strategiska mål, och genom interna dialoger, har Förenade Service identifierat de mål som är
mest relevanta för företaget och där vi kan komma med dom mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Genom vårt hållbarhetsarbete ska vi:
•

följa gällande lagstiftning och leva upp till våra och kundens miljökrav.

•

alltid erbjuda våra kunder bra och genomtänkta miljöanpassade servicetjänster.

•

engagera våra kunder och medarbetare i vårt miljöarbete.

•

tänka och genomföra ett förebyggande arbete för att minska vår miljöpåverkan och minska vår användning av

MÅL DÄR FÖRENADE SERVICE HAR STORA MÖJLIGHETER
ATT KUNNA VARA MED OCH PÅVERKA

naturens resurser.
•

ständigt förbättra oss i miljöarbetet.

•

ställa krav och uppmuntra våra leverantörer att vara med och utveckla hållbarhetsarbetet.

•

få våra leverantörer att minska utsläpp genom smartare och miljövänligare transporter.

MÅL DÄR FÖRENADE SERVICE HAR EN POSITIV, INDIREKT INFLYTANDE
FÖR ATT KUNNA UPPNÅ MÅLET

MÅL DÄR FÖRENADE SERVICE MEDVERKAR TILL ATT MINSKA
NEGATIVA PÅVERKNINGAR PÅ MILJÖN
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under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt
avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa
konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Ett axplock ur dom globala målen och hur vi jobar för att kunna påverka.
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
Förenade Service har infört en drog och alkoholpolicy i samband med att företaget certifierade sig enligt ISO 45001 för Arbetsmiljö. Företaget har en nolltolerans mot droganvändning. Personal som konstateras har ett missbruk erbjuds rehabilitering genom företagshälsovården.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga,
minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga
kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
Förenade Service ser ständigt över sin kemikalielista som används och letar ständigt aktivt
efter nya produkter som minskar företagets miljöpåverkan.
De kemikalier som används i den dagliga verksamheten är samtliga miljömärkta, antigen
med Svanen, Bra miljöval, EU-blomman. Förenade Service ser även en miljönytta med att
använda så lite kemikalier som möjligt och har även doseringssystem för alla kemikalier.

Förenade Service arbetar i nära samarbete med våra leverantörer med att minska resursanvändningen i våra uppdrag.
Pappersanvändning på uppdragen analyseras och utvärderas.
Maskiner utvärderas och köps in via våra central inköp. Material utvärderas från produktionstillfället ur ett helhetsperspektiv.
Alla volymprodukter som köps in är miljömärkta med Svanen eller annan europeisk miljömärkning. Vid uppdragsstart
skapas en källsorteringsplan utifrån objektets förutsättningar för att ta hand och återvinna material i möjligaste mån.

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering oavsett kön.
Förenade Service har en jämställdhetspolicy implementerad i verksamheten som innebär
att det är förbjudet att diskriminera personer gällande, kön, ålder, religion mm. Alla
anställda får läsa igenom policyn samtidigt som anställning sker och policyn signeras och
sparas tillsammans med anställningsavtalet.
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Förenade Service eftersträvar en jämn könsfördelning i alla delar av företaget, statistik
tas fram och presenteras i företagets hållbarhetsredovisning en gång per år. All personal
erbjuds kurser inom ledarskap och utveckling. Alla tjänstemän, oavsätt nivå, genomför 2
utbildningsdagar årligen.
8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för
alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare.
Förenade Service har kollektivavtal för samtliga personal och alla olika tjänster. Det ser vi
som en grund för anständiga arbetsvillkor. Förenade Service har även certifierat sig inom
arbetsmiljö. Systemet går längre än kollektivavtalen och säkerställer en säker och bra
arbetsplats. Certifikatet och systemet revideras årligen, dels internt men även externt av
tredje part.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall
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Miljöledningssystemets olika delar

Vårt övergripande Miljöarbete

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att
se till att miljölagstiftningen och andra miljörelaterade regler följs och
att verksamheten ständigt förbättras och ger minimal påverkan på
miljön.

Miljöledningssystemets olika delar
De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftningen och andra miljörelaterade regler följs och att verksamheten ständigt förbättras och ger minimal påverkan på miljön.
Förenade Service har utarbetat ett miljöledningssystem med tillhörande åtgärdsplaner med syftet att nå uppsatta miljömål
och minimera den negativa miljöpåverkan. Modellen nedan visar strukturen för vårt miljöarbete. Riktlinjer och rutiner är
integrerade i vårt gemensamma verksamhetssystem som uppfyller kraven för både ISO14001 och ISO9001. Miljöledningsansvarig/Miljöstrateg hos Förenade Service är Linnéa Leisten Bergman
Miljöansvaret inom Förenade Service innebär att driftsorganisationens chefer ansvarar för att alltid driva miljöarbetet
framåt i sin region som en naturlig del av driften.
Regionchef tillsammans med regionens miljösamordnare skall vara den regionala kontakten för kunder och personal i
miljöfrågor. De skall säkerställa att miljöarbetet bedrivs enligt våra rutiner och riktlinjer.
Våra utbildade kvalitét- och miljörevisorer utför interna miljörevisioner för att kontrollera att våra mål efterlevs. Externa
miljörevisioner utförs årligen av tredjeparts. Förenade Service har även en lagbevakningstjänst som även innefattar Lokala
föreskrifter från de kommuner som vi är verksamma i. Vid uppstart av uppdrag i tas en lista ut från systemet med lokala
föreskrifter som är unika för varje uppdrag och det görs en revision av lagefterlevnad innan uppdraget startar.
Med utgångspunkt i miljöledningssystemet upprättar respektive region lokala miljöriktlinjer, vilka anpassas efter regionens
verksamhet och dess miljöpåverkan. Vid utveckling av nya serviceområden identifieras miljöaspekter i syfte att kunna
bedöma områdets miljöpåverkan.
Eventuella avvikelser och förbättringsförslag hanteras via Förenade Service webbverktyg.

Uppföljning av avvikelser och förbättringar sker regelbundet, bland annat som en del av
”Ledningens genomgång” två gånger per år.
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Centrala miljömål
Vår miljöstrateg tar fram förslag till de miljömål som skall sättas upp och genomföras i företaget. Våra övergripande miljömål fastställs centralt medan detaljerade miljömål sätts på regional nivå. Handlingsplaner anger tidplaner och resurskrav för hur miljömålen skall uppnås. På detta sätt kan Förenade Service miljöarbete anpassas till driften och därmed
säkerställer vi kontinuerlig uppföljning. Vår miljöstrateg följer upp målen, sammanställer och rapporterar till företagsledning och kunder.

Våra övergripande mål.
Förenade Service skall alltid använda sig av miljöanpassande metoder, maskiner och produkter detta säkerställs genom vår centrala inköpsfunktion. Genom god planering och logistik alltid se till att transporter
minimeras och genomförs på sådan sätt att den yttre miljön påverkas minimalt. Vi skall arbeta med ständiga
förbättringar ur miljösynpunkt för kunder, medarbetare och vår omvärld. Genom en tydlig dialog skall vi göra
våra miljömål kända för såväl kunder som medarbetare.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG
Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla
verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015
och OHSAS 18001:2007.

Förenade Service konkreta MÅL är följande
•

100 % av inköpen av städmaterial (microdukar och moppar) skall vara miljömärkta.

•

Samtliga inköp av rengöringsmedlen skall vara 85 % miljömärkt.

•

Hygienmaterial (toalettpapper, handdukspapper) skall vara av minst 70 % återvunnet material.

Uppföljning av uppsatta mål
Uppföljning av våra mål, inköp av rengöringsmedel, städ- och hygienmaterial, leverantörer sker löpande under året via vår
hållbarhetsrapport, statistik samt interna och externa revisioner

Förenade Service materiellstandard

Interna och externa revisioner

Miljöledningssystemets olika delar

För att säkerställa att verksamhetssystemet och organisationen uppfyller kraven i standarden för kvalitet ISO 9001:2015
respektive miljö ISO certifiering, genomför vi interna och externa revisioner. Våra interna revisorer genomför kontinuerligt
revisioner i verksamheten för att kontrollera att vi gör vad vi skall, och håller det vi lovar.
För att följa upp att Förenade Service arbetar utefter kraven ISO 9001:2015 och 14001:2015 genomförs även externa
revisioner av Lloyd´s Register Quality Assurance. Förenade Service är idag certifierade på alla kontor i Sverige enligt ISO
9001:2015 ,14001:2015

Företagsledningens ansvar

Forenade Koncernen där Förenade Service ingår, har gemensamt tagit fram en Nordisk standard för vad som skall gälla
för standard hos vårt material.
En arbetsgrupp har gemensamt tagit fram standarden som resultat av tester av redskap, rengöringsmedel och maskiner.
Vi har även ett utarbetat samarbete på Europeisk nivå med vår huvudleverantör Wetrok, där vi gör tester av nya produkter
innan de släpps ut på marknaden. Vi arbetar gemensamt med Wetrok för att få fram innovationer som främjar städarbetet och underlättar för våra medarbetare.

Förenade Service ledning gör årligen en genomgång av miljöledningssystemet. Genomgången omfattar bland annat
våra övergripande miljömål, miljöstrategier, uppföljningar, revisionsrapporter och en utvärdering av ledningssystemets
effektivitet. Avvikelser och korrigeringar hanteras och verkställs.

Exempel på ett sådant samarbete var när vi tillsammans genomförde tester och godkände Wetroks nya kombimaskin
”Mambo” som fick internationellt pris som bästa innovation på ISSA Mässan i Amsterdam 2014. Vi har också varit med och
testat 2019 års vinnare av CMS Purus Innovation Award i Berlin Wetrok Granuline (ett vattenfritt rengöringsmedel).

Hållbarhetsrapporten Förenade Koncernnivå

Genom vår centrala inköpsfunktion kan vi kontrollera och säkerställa att materielstandarden efterlevs i organisationen.
Samtliga maskiner som vi använder ute hos våra kunder är inköpta, godkända och kontrollerade genom våra centraliserade inköpsprocess. Dessutom är våra maskiner upp till 98 % återvinningsbara.

För hela Forenede Koncernen vill vi att dom tjänster vi utför skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.
Detta sker genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare i– arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder, användning och
hantering av miljömärkta och klimatvänliga rengöringsmedel och utrustning.
Koncernens mål är att öka mängden miljövänliga rengöringsmedel.
Andelen miljömärkta rengöringsmedel som användes under 2018 var 60 %. Under 2019 steg den siffran till att vara 80 %,
samtidigt sjönk antalet produkter i rengöringssortimentet från 115 till 14 produkter.
Vi ser det som viktigt att kunna skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett kunna värna och skydda om
miljön.
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Mindre kemikalier
Vi strävar dagligen efter att kontinuerligt minska användningen av kemikalier.

Produkterna
Genom vårt centrala inköp kan vi styra att vi använder oss av produkter vi har godkänt, samt att de uppfyller kriterierna
för Bra miljöval, EU-blomman eller Svanen. Vi sätter även upp mål för att kontinuerligt öka andelen av rengöringsprodukter som är miljömärkta.
Regionen ska alltid göra inköp av maskiner från de leverantörer som vi godkänt centralt. De utvalda och godkända leverantörerna skall ha kunskap om våra miljö mål och krav.
Vi utvärderar alla produkter och maskiner med hänsyn till teknik, effektivitet, hälsa, miljö, arbetsmiljö samt återvinningsmöjlighet. Detta kontrollerar vi genom en leverantörsbedömning av samtliga leverantörer 2 ggr/år.
Produkterna skall alltid uppfylla de säkerhets- och miljökrav som Förenade Service ställer utöver de lagar och förordningar som krävs. Förenade Service utvärderar alla produkter och maskiner med hänsyn till teknik, effektivitet, hälsa,
miljö, arbetsmiljö samt återvinningsmöjlighet. Företaget har en fastställd materiell standard för kemiska produkter
(rengöringsmedel mm), redskap, maskiner och övrigt materiel Avsteg för inköp utanför denna standard får inte göras
Samtlig städ- och maskinell utrustning som används inom Förenade Service AB är ergonomiskt och ändamålsenlig utformad enligt de riktlinjer som finns beskrivna i AFS 2012:2.
Detta innebär bl.a. att skaft är höj och sänkbara, har ergonomiskt utformad tjocklek samt en ledbar topp som gör att
personalen inte behöver vrida handleder och kropp. Samtliga microdukar och moppar som används i uppdraget är Svanenmärkta. Dammsugare har mikro/partikelfilter för att förhindra vidare spridning av damm och andra mindre partiklar i
luften och den inre arbetsmiljön.

Vårt miljöarbete för detta uppdrag
Vårt dagliga miljöarbete som vi jobbar efter både hos befintliga och nya kunder, kännetecknas av ansvar och stort engagemang för våra kunder och medarbetare.

Några exempel på hur miljökrav ställs på produkterna
•
•
•
•
•
•
•

Kemikalier får endast köpas via centrala inköp.
Endast av Förenade service utvalda och godkända kemikalier får inhandlas.
Alla kemiska produkter ska ha information och dokumentation så att risken för feldosering och felanvändning minimeras.
Produkter innehållande ämnen som finns upptagna Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter, accepteras inte.
Kemiska produkter ska i möjligaste mån vara fria från färg och parfym.
Materiel och förpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas.
Ställer kunden krav på att andra kemikalier än av oss utvalda skall inhandlas, krävs att miljöavdelningen godkänner
dessa efter att först analyserat om de kan ersättas av miljövänligare produkter.

De senaste åren har vi konsekvent minskat totalförbrukningen av rengöringsmedel per städad kvm och samtidigt ökat
andelen miljömärkta medel som används i den dagliga städningen. De rengöringsmedel som används dagligen har doseringsutrusting, för att få en så optimal rengöringseffekt som möjligt.
För att säkerställa att hela produktkedjan är miljöanpassad ställer vi krav på oss själva att följa den materiellstandard
som vi gemensamt med våra leverantörer tagit fram. Vi följer upp leverantörer och kontrollerar att deras miljöarbete
möter våra krav. Vi gör detta bland annat genom två årliga leverantörsgranskning. Våra materialleverantörer är samtliga
ISO 14001-certifierade.
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I det dagliga arbetet använder vi oss av metoder och medel, som tar hänsyn till den yttre miljön, arbetsmiljön och trivseln. Vår golvvård, storstädning, fönsterputs och daglig lokalvård syftar till att bibehålla bästa möjliga underhållsstatus
på alla olika lokaltyper, fönster och golv. Kvalitets- och miljöaspekten präglar hela vårt dagliga arbete och enligt vår miljöpolicy skall vi ständigt jobba mot att minska föroreningar och minska den yttre miljöpåverkan, avfall och användning av
naturens resurser
Nedan följer dom rutiner och åtgärder som vi dagligen och långsiktigt jobbar med inom vårt hållbarhetsarbete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi strävar dagligen efter att kontinuerligt minska användningen av kem (vår största miljöpåverkan och ett miljömål).
Vi arbetar på att använda mer torra och kemfria metoder.
Doserar exakt rätt mängd kem (kemi används nästan uteslutande i golvvården), bl a med hjälp praktiska doseringsutrusting.
Återanvänder och återvinner emballage och förpackningar.
Använder ergonomiskt utformade arbetsredskap.
Strävar efter att utföra golvvård med hög kvalitet. Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i den dagliga städningen.
Hantera, förvara och skydda varor vi använder i vår tjänster på ett sådant sätt att vi minskar eller eliminerar risken för
skador/miljöskador eller kvalitetsförsämringar.
Vi har en fastställd nödlägesberedskapsplan avseende olyckor, brand, inbrott, personskador m.m. Denna finns som
underlag i vår objektspärm, som placeras ute på varje objekt.
Alla fordon som köps in för verksamheten skall, i den mån det går, vara el/laddhybrider.
I våra bilar som transporterar kemikalier finns det framtagna säkerhetsdatablad (för att veta vilka typer av kem som
finns i bilen vid ev. bilolycka).
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fraktas till kundens miljöstationer eller bortforslas till någon av kommunens större återvinningsstationer. Vi följer alltid
lagar, kungörelser, lokala hälsoförordningar.

För din, för vår
och miljöns skull.
Kör vi nu på 100% el

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontorspapper. Lämnas i avsett kärl.
Kartong och wellpapp. Lämnas i avsett kärl.
Komposterbart.
Brännbart. Utgörs av sådant som inte går att återanvända. Detta avfall lämnas i närmaste container eller sopkärl i
anslutning till objektet.
Farligt avfall inkl. eventuella kemikalier. Samlas in och märks upp tydligt med texten ” Farligt avfall” och lämnas på
närmaste miljöstation som hanterar farligt avfall.
Elektronik. Läggs på angiven plats för elektroniskt avfall.
Metall.
Riskavfall. Läggs i slutna kärl.

All hantering av farligt avfall ska präglas av försiktighetsprincipen och enskild kommuns regler kring hantering av avfall
d.v.s. man ska vidta dom försiktighetsåtgärder som situationen kräver. Om situationen kräver att bortforslingen ska ske av
extern transportör så ser vi till att dom har alla erforderliga tillstånd och uppfyller dom krav som vi ställer på våra underleverantörer.

Ständiga förbättringar

Förenade

Service

Att arbeta med ständiga förbättringar är förutsättningen för att vi skall uppnå en positiv utveckling av vårt miljöarbete. I
vårt verksamhetssystem lyfts vikten av förbättringar fram som en del i det dagliga arbetet, ”Utan avvikelser inga förbättringar”. På detta sätt utgör vårt miljöförbättringsarbete en del av Förenade Service totala förbättringsarbete.
Genom vår miljöstrategis långsiktiga miljömål, förtydligas detta i vår framtagna miljöpolicy.

- mer än rent

Att minska transporternas yttre miljöpåverkan
En stor del av vår verksamhet är transportberoende. Vi strävar alltid efter att minimera antalet transporter genom bättre
planering och logistik. Vi skall alltid välja, i den mån det går, det bästa miljöanpassade alternativet när transportmedel
ska väljas.
Samtliga medarbetare på Förenade Service skall känna till och följa vår bilpolicy, mål och riktlinjer vid inköp av fordon.
Genom bra och smart logistik skall samtliga resor mellan kunder planeras för att minimera miljöpåverkan. Samtliga
tjänsteresor företagna av Förenade Service tjänstemän skall ske genom samåkning med miljövänligt fordon och bara i
undantagsfall enskilt i egna bilar.
Förenade Service utvalda leverantörer skall inneha och använda sig av miljögodkända fordon för transporter till våra
verksamheter.

Rutin för hantering av kemikalier och avfall och farligt avfall
Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och avfall. Målet är att
förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt att förebygga ohälsa och/eller skador på/ i byggnader och våra medarbetare. Denna rutin är framtagen för att användas på alla våra verksamma orter runt om i Sverige men kan verksamhetsanpassas för varje specifikt objekt. Det är vår serviceledare som har det yttersta ansvaret ute på det berörda objektet och
ser till att våra medarbetare har kännedom om tillämplig lagstiftning, hantering och rutiner kring vårt avfall.
Vi kommer att se till att alla typer av avfall i största möjliga omfattning skickas för återanvändning eller återvinning.
Allt avfall från oss forslas bort och sorteras i närliggande miljöstationer. Likaså avfall som kommer från kunden. För att
minimera transporter och minska miljöpåverkan kommer allt avfall att hämtas upp under ett tillfälle under dagen och

16 FÖRENADE SERVICE | MILJÖARBETE 2020

Förenade

Service
- mer än rent

FÖRENADE SERVICE | MILJÖARBETE 2020 17

Miljöutbildning
I vår interna Yrkesskola ingår vårt miljöarbete i vår första delkurs ”Introduktion” där vi utbildar personalen i miljöfrågor, våra mål
och krav samt hur vårt dagliga arbete påverkar den globala miljön.
Utbildningar i miljö anordnas för samtliga tillsvidareanställda, kollektivanställda såväl som tjänstemän i syfte att ge en allmän
miljökunskap och göra alla medvetna om miljöns betydelse. Utbildningen omfattar bland annat Förenade Service miljöpolicy,
mål, krav och visioner, de betydande miljöaspekterna samt centrala och regionala miljömål.

Kommunikation
För att alltid ha miljöfrågorna i fokus och att samtlig personal skall nå en hög kompetensnivå och sprida kunskapen inom miljöområdet, kommuniceras miljöfrågorna via våra nyhetsbrev, interna och externa möten och vår hemsida. Genom en tydlig dialog
med våra kunder ser vi gärna att miljön alltid finns med som en punkt vid våra gemensamma möten, för att vi ömsesidigt skall
kunna ta del av varandras kunskaper, mål och krav. Genom detta kan vi på ett konstruktivt sätt bidra till ett bättre miljöarbete i
det lokala perspektivet men också i det globala. Genom dialogen kan vi också angripa de mest relevanta miljöfrågorna för just
den verksamheten, och på så sätt optimera miljöarbetet.

Utbildning
I vår interna Yrkesskola ingår vårt miljöarbete i vår första
delkurs ”Introduktion” där vi utbildar personalen i miljöfrågor, våra mål och krav samt hur vårt dagliga arbete
påverkar den globala miljön.

Miljöarbetet skall ge resultat
Miljöarbetet på Förenade Service och våra ständiga förbättringar inom miljöområdet medverkar till att minska miljöpåverkan från
vår egen verksamhet. Genom våra uppsatta mål och genom att följa upp, mäta och utvärdera verksamheten kan vi på ett tydligt
sätt redogöra för de framsteg som vi gör. Allt miljöarbete är naturligtvis beroende av kompetenta medarbetare som arbetar på ett
hållbart sätt. Förenade Service utbildningar inom miljöområdet ger våra medarbetare kunskap om såväl de globala miljöfrågorna, som vikten av att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

Förenade Service och kunden, ett gemensamt Miljöarbete
Förenade Service aktiva miljöarbete säkerställer att miljöhänsyn tas vid planering av arbetet hos våra kunder. På arbetsplatserna
finns den viktigaste miljöinformationen för våra medarbetare samlad.

Sveriges mest utbildade
medarbetare inom städbranschen

Några exempel på hur vårt miljöarbete kommer till kundens nytta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har alltid Miljöfrågorna i fokus.
Alla våra kemiska produkter är arbetsmiljö- och miljöbedömda, vi använder oss alltid av miljömärkta produkter i den dagliga
städningen.
Alla våra tjänster bedöms ur miljösynpunkt.
Alla medarbetare på Förenade Service genomgår miljöutbildning.
Alla regioner har en miljösamordnare för det regionala miljöarbetet.
Vi miljögranskar alla våra leverantörer och kräver att de är miljöcertifierade.
Miljörevisioner genomförs regelbundet.
Vi föreslår våra kunder miljöförbättringar när vi upptäcker brister.
Vi vill alltid ha miljöfrågan på agendan i våra möten med kunderna.

Utbildning gynnar alla

Bättre service

Bättre ekonomi

Mer kunskap
- fler tjänster

Bättre kvalité

Bättre miljö

Vår Miljödialog med kunderna bidrar till att miljöarbetet utvecklas på ett konstruktivt sätt både för våra kunder och oss som
serviceföretag.
Lokalvård

Mat

Kontorsmateriel

Kaffeservice

Vaktmästare

Reception

Förenade

18 FÖRENADE SERVICE | MILJÖARBETE 2020

Förenade

Service
- mer än rent

Service
- vi gör mer än rent

FÖRENADE SERVICE | MILJÖARBETE 2020 19

Nu städar vi lite smartare och
inte i onödan...
Bättre ekonomi, bättre service.
För din, för vår och miljöns skull.
Vi vill att städning skall ske på ett smartare sätt och då vara gynnsamt både
för ekonomi och miljö. I vårt koncept ingår att vi behovsanpassar städningen efter era behov, lokalernas läge och årstider.
Det vill säga att vi gör rent där det behövs och när det behövs. På så sätt
minskar mängden kvm som städas varje dag. Det gör i sin tur att ni betalar
mindre men har samma känsla av en ren kvalité som tidigare.
Allt material som används i rengöringen är självklart miljömärkt och hållbart
framtaget. Idag kan vi som första städbolag i norden erbjuda våra kunder
plastsäckar som är framtagna av 50% returplast och 50% sockerbetor vilket
gör det till världens minst miljöpåverkande plast på marknaden.
Våra transportbilar körs idag på 100% el, inte riktigt alla, men inom en snar
framtid kommer vi att ha en helt CO neutral bilpark.

Har du frågor eller vill du veta mer om os?
Kontakta oss på 040-604 81 50

Förenade
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