
Hållbarhetsrapporten baseras på genomförda och planerade aktiviteter inom
miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Den är upprättad i enlighet
med bestämmelserna i ÅRL 6 kap. Vår hållbarhetsplan är framtagen utifrån
våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla

arbetet och bredda ansvarstagandet. Vi använder PURE ACTs digitala
plattform Acture som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.
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Förarbete
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Ansvarsfördelning
Hållbarhetsansvarig:

Tomas Bäckström

 

Klimatavtryck
Klimatavtryck per person: 3.8 ton CO2e Kompenseringsgrad: 200%

 

Externa möjligheter och hot
Möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt engagemang:

- Inspirera kunder att göra hållbara val

- Inspirera leverantörerna att arbeta med hållbarhet (ställa krav)

- Samarbeta med PURE ACT och göra hållbara evenemang tillsammans

- Föregå med gott exempel gentemot branschen

- Stötta organisationer med finansiella medel (Naturskyddsföreningen med

koppling till projekt för Östersjön)

 

Hot som kan försvåra/försvaga vårt engagemang:

- Samhällsutmaningar som medför restriktioner för besöksnäringen

- Kunder som inte väljer de hållbara alternativen

- Leverantörer som inte efterlever kraven

- Tidsbrist då vi är ett litet bolag med två medarbetare

- Branschkollegor satsar på hållbarhet och blir mer attraktiva för kunderna

 

Intressentanalys
Kunder - Vi kommunicerar med våra kunder via möten, avtal och enkäter.

Kunderna kan ställa krav på oss inom följande områden/globala mål:

12. Hållbar konsumtion och produktion.

 

Leverantörer och partners - Vi kommunicerar med partners via möten och avtal. Vi

kan ställa krav på våra leverantörer inom följande områden/globala mål:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12. Hållbar konsumtion och produktion



Nulägesanalys
Genomfördes den 16 april 2020. 

 

Väsentlighetsanalys
Vi har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och

ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera

den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle

kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser har vi beslutat att prioritera

följande väsentlighetsområden/globala mål:

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12. Hållbar konsumtion och produktion

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

 

Arbetsmiljö
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Alternativa arbetsplatser
BBU har möjliggjort arbetsplatser för anställda i hemmiljö samt även goda

förutsättningar att kunna jobba på fältet gentemot befintliga it strukturer.

 

Ergonomisk arbetsmiljö
Företaget tillgodoser ergonomisk utrustning såsom höj/sänkbara skrivbord, god

kvalitet av kontorsstolar samt olika belysningskällor för att sörja för god arbetsmiljö.

BBU har även vissa rehab redskap som t ex pilates boll, gummiband etc.

 

Flexibla arbetstider
Flexibel arbetstid är en självklarhet.

 

Friskvårdstimme
Bröderna Bäckströms Universum anser att friskvård är otroligt viktigt och ser till att

samtliga medarbetare tränar och håller god hälsa mer en väl.

 

HLR-utbildning



BBU kommer inom kort gå en HLR-utbildning.

 

Medarbetarförmåner
Företaget erbjuder samtliga anställda en sjukvårdsförsäkring samt ett fullgott

friskvårdsbidrag.

 

Personalmöten
BBU har veckomöten.

 

Avfall
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Avfallssortering
Sopsortering av brännbart, glas och papper och metall. Toners till skrivare

återvinns hos leverantör. Övrigt avfall tas till närliggande ÅVC och deponeras enligt

anvisning. Vid arrangemang på extern plats, lokal säkerställer BBU att sopsortering

enligt ovan sker.

 

Digital faktureringsprocess
BBU skickar och tar emot fakturor digitalt.

 

Förläng produkters livslängd
BBU uppdaterar kontinuerligt hårdvara för datorer och servrar för längre livslängd.

De flesta datorer används används fortfarande i te x hemmakontoret.

 

Panta flaskor och burkar
Självklart pantar vi burkar/flaskor och skänker till välgörande ändamål.

 

Stöd renhållning
Vi erbjuder våra kunder "plogging" - att jogga och plocka skräp.

 

Återvinn elektronik
Givetvis returnerar vi trasig eller uttjänt teknik till ÅVC för elavfall.



Inköp & inhyrning
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Miljömärkta förbrukningsmaterial
Kontorspapper och övriga förbruknings material är självklart Svanenmärkt.

 

Miljömärkta städprodukter
BBU väljer alltid miljömärkta städprodukter såsom Såpa och Svanenmärkta

produkter.

 

Slopa engångsartiklar
All icke nödvändig konsumtion av engångsmaterial undviks både på kontoret och i

samband med arrangemang. I vissa fall finns begränsningar i samband med

servering av mat/dryck men det kommer hela tiden nya produkter vilket vi

välkomnar.

 

Jämställdhet & mångfald
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Praktikplatser
BBU erbjuder med jämna mellanrum praktikplatser för studenter inom

mötesindustrin. Vi tycker att det är viktigt att erbjuda praktik med kvalificerade

uppgifter för eleverna samt att vi får möjlighet att dela med oss av vår kunskap

kring produktion av möten.

 

Leverantörs- & produktionskedjan
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Kontrollering av leverantörer
BBU genomför kontinuerliga besök hos våra leverantörer för att säkerställa kvalitet,

service och bemötande.

Vi hoppas kunna inspirera våra leverantörer att själva arbeta aktivt kring de

hållbarhetsfrågor som vi värdesätter ex.

...



...

...

...

 

Miljöcertifierade erbjudanden
Många av våra leverantörer har olika certifieringar som ofta blir avgörande för det

förslag som föreslås till kunden. Certifieringarna varierar men BBU ser självklart till

att de efterlevs.

 

Utsläpp & transport
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbara tjänsteresor
BBU klimatkompenserar alla flygresor i samband med leverantörsbesök.

Majoriteten av tjänsteresor sker med kommunala färdmedel samt cykel.

 

Klimatkompensera
BBU har klimatkompenserat vår verksamhet genom ClimatHero på Gold Standard.

 

Åk kommunaltrafik
Samtliga medarbetare åker kollektivt till och från jobbet, alternativt cyklar.

 

Övrig hållbarhet
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbarhetskonsult
BBU samarbetar med Pure Act avseende företagets hållbarhetsarbete.

 

Stöd till miljöorganisation
BBU har under årens lopp varit bronssponsorer till Naturskyddsföreningen.

 


