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INFO FRÅN VD
Som en leverantör inom vård och omsorg har vår
leverans av moderna IT-stödsystem som mål att skapa
en effektiv och trygg vardag präglad av omsorg mot vår
omgivning och natur.
Genom våra värdeord genomsyrar vi vår verksamhet i
allt vad vi åtar oss, stort som smått.
Följaktligen måste arbetet med miljöfrågor vara en
integrerad del av all vår verksamhet – både avseende
kundorienterade aktiviteter och i våra interna stödmekanismer.
Vår påverkan på miljön måste ske med stor försiktighet och understödjas av
medvetna beslut för att minimera denna påverkan.
Ett otvetydigt ägande och ansvarstagande är grunden för vårt miljösystem. Denna
policy definierar den övergripande styrningsstrukturen, som därmed skall
användas av alla i hela verksamheten
Styrelsen och ledningsgruppen bär det yttersta ansvaret för interna kontroller och
system för att förvalta dem, men vår övergripande framgång bygger på den
kollektiva insatsen från alla inblandade, särskilt våra kompetenta och engagerade
medarbetare.
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Vårt miljöarbete utgör en viktig länk för det miljöarbete som våra kunder har åtagit
sig att leva upp till. Det är därför av avgörande betydelse att alla våra medarbetare
känner till vår miljöpolicy, de viktigaste målen vi har satt oss för att uppnå samt
att våra processer och produkter är i linje med policyn.
Gör din insats för att vara en stark del i vårt arbete för en uthållig miljö.
Robert Green
VD - VISER AB
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INTRODUKTION
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a. Om detta dokument
Syfte

Omfattning
Publik

Ägare

Att kommunicera ledningens inriktning och engagemang avseende
företagets miljöarbete till alla intressenter.
Att fungera som grund för styrningen av miljöarbetet, dess roller och
ansvar.
Hela VISER.
Alla anställda, inkl. konsulter som arbetar för VISER, underleverantörer
såväl som kunder och övriga intressenter av VISER:s miljöarbete och våra
leveranser.
VISER:s VD

Godkänd av
Klassning

VISER:s Ledningsgrupp
VISER Internt, men kan visas för andra intressenter i samband med
upphandling/förhandling

Version

2021-01

Allmänt

Inom Viser AB arbetar vi målmedvetet med miljöfrågor i vår strävan
efter att bidra till en bättre miljö och uppfylla våra kunders och våra
egna högt ställda krav på att minimera miljöpåverkan för en hållbar
framtid.
Viser AB har ett miljöledningssystem som baserar sig på den
internationella miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015

b. Ändringslogg
Denna policy skall revideras årligen, eller om den avsevärt förändras, för att
fortsatt anses uppfylla kraven på lämplighet, riktighet och effektivitet.
Datum
2019-12-08
2019-12-13
2021-01-07
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Miljöledningsarbete
Viser AB:s miljöpolicy är att uppnå en varaktig och lönsam tillväxt
genom att ständigt förbättra processer, produkter och tjänster så
att de konsekvent förebygger föroreningar och bidrar till en positiv
miljöpåverkan. Denna miljöambition uppnås genom ett
miljöledningsarbete som speglar lagar, våra egna och våra kunders
högt ställda krav.
Miljöledningssystemet innefattar förutom miljöpolicyn, strategiska
och operativa miljömål.
Vi arbetar enligt en förbättringsprocess där vi genomför inventering
av alla aspekter av vår verksamhet, tjänster och produkter som kan
påverka miljön (miljöaspekter) och evaluerar vilka som kan anses
som betydande.
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Miljömål
VISER har som mål att ständigt förbättra miljöarbetet för att uppnå
följande:

•
•

•
•
•
•

Effektivare användning av energi och material
Minskade skaderisker för miljö och hälsa
För att uppnå detta genomförs förbättrad internkontroll:
Bättre kontakt med myndigheter
Enklare att följa aktuell lagstiftning
Bättre förutsättningar att klara framtida miljölagstiftning och
omvärldskrav
Enklare att möta kunders krav

Vi sätter årliga mål för förbättringar och utvecklar handlingsplaner
för varje del av organisationen. Planerna visar hur målen realiseras
genom verksamhetens förbättringsaktiviteter.
Vår miljöansvariga leder miljöarbetet och ansvarar för att vår
verksamhet följer miljölagar och direktiv. Miljöansvarig håller
regelbundna utbildningar för att hålla upp medvetandenivån
rörande miljöfrågor hos våra medarbetare.
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Genomförande
Återvinning
Vi har källsortering för kontorsavfall vid våra kontor. Vi använder
digital dokumentation så långt det är möjligt och har ett
utskriftssystem som hjälper till att hålla nere pappersförbrukningen.
Vi har en rutin för utrangering av hårdvara. Den utrustning som kan
återanvändas hanteras av våra underleverantörer vilka tillämpar ett
”asset recovery” program där hårdvaran tas hand om, livslängden
förlängs och det blir möjligt att sälja utrustningen för vidare
användning.
Utrustning som bedöms som skrot tas om hand om av
underleverantör som är ISO 14001 certifierade samt NFS 2005:10
(demontering och återvinning av elektriska och elektroniska
produkter).
Viser satsar endast på kvalitetsprodukter vilket betyder lång
livslängd, en av de viktigaste aspekterna i ett miljö- och
resurstänkande. Batterier som används i våra produkter är samtliga
av godkänd typ och förpackningsmaterialet till trygghetsprodukterna
har maximal inblandning av returpapper.
Viser AB är ansluten till följande:
•
•

Naturvårdsverkets EE och batteriregister (SFS 2014:1075 samt
SFS 2008:834).
FTI - förordningen om producentansvar för förpackningar. (SFS
2013:757 som kompletterar SFS 2006:1273)
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Leveransmodell
Tjänsterna som Viser tillhandahåller skall ge våra kunder möjligheten
att tillsammans med oss förbättra miljön. Vår leveransmodell med
Funktionsavtal och centraliserad drift där all drift, service och support
sker centralt med välutvecklade tekniska hjälpmedel istället för
distribuerad lokal drift på plats ute hos våra kunder är ett tydligt
ställningstagande och bidrag till en hållbar framtid. Att minimera
produkterna ute i verksamheten minskar inte bara miljöpåverkan i
form av onödiga resor utan ökar därutöver kontrollen på levererade
produkter och att de återvinns enligt våra egna högt ställda krav och
rutiner.
Projektmöten och de driftmöten som ingår som en delkomponent i
Funktionsavtalen sker aktivt på distans via konferens- eller
telefonmöten för att minimera resandet i syfte att minimera
miljöpåverkan.
Rese- och mötespolicy
Vi använder oss av telefon- eller videokonferenser i första hand.
Varje mötesrum har telefonkonferensutrustning och vi har
möjlighet att genomföra möten via webblösningar. Alla dessa
hjälpmedel är tillgängliga för samtliga anställda och våra kunder.
Alla medarbetare har möjlighet att utföra sitt arbete på distans i
syfte att minska resebehovet.
Om vi måste resa är vår policy att ett så miljövänligt resealternativ
som möjligt alltid skall användas.
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Tjänstebilspolicy
Vår tjänstebilspolicy tar hänsyn till miljöaspekter och endast
bilmodeller som uppfyller vissa miljömässiga minimikrav är tillåtna.
Inköp och leverantörskontroll
Inköpsprocessen karaktäriseras av respekt för miljön. Vi försäkrar
oss om att våra leverantörer har ett hållbart miljöarbete genom att
använda oss av en egendeklaration där leverantören får förklara hur
denne lever upp till våra miljökrav. Dessa krav skrivs även in i
kontrakt med våra partners.
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Internrevision
Syfte
Rutinen skall säkerställa att verksamhetens system för egenkontroll
är relevant och anpassat efter verksamheten samt att framtagna
rutiner följs och att resultatet av detta är ständig miljöförbättring.
Frekvens
Verksamheten skall utvärdera sin egentillsyn beträffande innehåll
och genomförande minst en gång/år under årets första kvartal. Vid
konstaterade brister eller förändringar i lagstiftningen som innebär
att instruktion/rutiner måste ändras skall detta göras omgående.

Miljöansvarig ansvarar för:
• Årligen analysera och sammanställa avvikelser och incidenter som
rapporterats
• Uppföljning/uppdatering av innehållet i policyn
• Värdera eventuellt utbildningsbehov av personalen
Resultatet av internrevisionen redovisas till ledningsgruppen i syfte
att säkerställa systemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och
verkan.
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