Hållbarhetspolicy för PE Accounting
PE Accountings uppgift är att skapa värde för våra kunder samt
att bidra till en god miljö och ekonomisk och social välfärd för
alla våra medarbetare, ägare och intressenter. Vi lägger stor
vikt vid att alltid sträva efter att erbjuda miljövänligaprodukter
och tjänster som uppfyller våra kunders behov av
funktionalitet, ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan. Vi vill
aktivt verka för hållbar utveckling och ta ett socialt,
miljömässigt och ekonomiskt ansvar.

PE Accounting's hållbarhetsprinciper
PE Accounting är ett värderingsstyrt bolag där våra värdeord Ansvar, Glädje, Prestigelöshet och
Nyfikenhet ligger till grund för allt vi gör. Med en stark grund i vårt värderingsarbete arbetar vi
med nedan principer för att bidra till ett hållbart samhälle:
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Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som motsvarar alla krav som ställs av tillämplig
lagstiftning. Vi har ett starkt engagemang för att vår verksamhet ska
bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala
frågor.
Vi anser att öppenhet kring företagets miljömässiga, ekonomiska och sociala ambitioner är
en viktig grundprincip. Vi eftersträvar en dialog med olika
intressenter för att utveckla hållbara arbetssätt utifrån ovanstående kriterier. Vi ställer
samma krav på öppenhet från våra leverantörer och underleverantörer.
Vi utvärderar produkters miljöpåverkan och involverar våra leverantörer i denna process.
Vi reviderar kontinuerligt våra målsättningar, med syfte att bidra till en globalt hållbar
miljö och ekonomisk och social välfärd.
Vi strävar aktivt efter att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, vårt mål
är att erbjuda våra anställda en säker och icke-diskriminerande
arbetsmiljö.
Vi tar aktivt hänsyn till mänskliga rättigheter i all verksamhet och undviker aktiviteter som
på något sätt kränker de mänskliga rättigheterna.
Vi skapar arbetsvillkor i enighet med gällande lagstiftning och som överensstämmer med
Global Compacts principer, ett FN-initiativ som består av tio generella principer för
verksamhetens sociala ansvar. Mer information finns att tillgå
på www.unglobalcompact.org.
Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå våra
resultat och vara ett konkurrenskraftigt företag. Våra medarbetare således en oerhört
viktig del i vårt hållbarhetsarbete. För dem arbetar vi dagligen med att förbättra,
effektivisera och förenkla vardagen. Vi satsar på ett bra och enhetligt ledarskap genom
ledarskapsutveckling. Vi mäter kontinuerligt medarbetarnas input kring arbetssituation,
engagemang och välmående. Alla medarbetare får friskvårdsbidrag, möjlighet till grati s
träning, subventionerad massage och stora utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Vidare erbjuder vi en flexibel och attraktiv arbetsvardag med stort fokus på trivsel och att
ha roligt. Utan våra medarbetare är vi ingenting.

Vårt CSR-arbete
Vi har valt att avsätta 1% av omsättningen och 1% av varje medarbetares arbetstid till ett
antal Corporate Social Responsibility-initiativ (CSR). Alla medarbetare är välkomna att komma med
förslag på aktiviteter som PE Accounting kan stötta inom nedanstående områden. Därefter fattas
gemensamt beslut om årets initiativ och aktiviteter.
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Utbildning
Integration
Miljö
Entreprenörskap

Nuvarande engagemang:
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My Dream Now
Maskrosbarn
Team Rynkeby/Barncancerfonden
Warchild
Project Playground
Good Sport Foundation
Climateview
Södertörns Högskola
SSE Business Lab
Founders Alliance

Inköpspolicy
Vår verksamhet är till största del av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av
olika slag så som emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska
mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
•

Inköp - Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören
eller produkten som PE kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och
upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter.
Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

•

Energi - I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. PE arbetar
såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var
miljömärkt.

•

Leverantörer – PE’s leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av
utgången eller kasserad utrustning, städ/underhåll av lokaler osv. PE ska, förutom att väga
in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

Resepolicy
Syftet med vår resepolicy är att alla på PE ska resa så klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert
inom tjänsten, som möjligt. Policyn ska också bidra till att vi underlättar för våra medarbetare att
resa klimatsmart även till och från jobbet. Alla resor vi på PE gör i tjänsten ska ha ett syfte som
fyller ett för verksamheten motiverat behov.
En gång per år ser vi över hur många flygresor det blev under året och klimatkompenserar i
projekt som bidrar till ett bättre klimat och som uppfyller Gold standards och FN:s krav.

Möten och Utbildningar
Vi uppmuntrar kunder, leverantörer och så vidare att i första hand hålla möten digitalt om vi
befinner oss långt ifrån varandra.
Till utbildning, kund- eller leverantörsmöten belägna i samma stad som vi arbetar så åker vi, i de
fall det är möjligt alltid kollektivt till mötena. Vi erbjuder även elsparkcyklar som finns att tillgå på
kontoren och uppmuntrar självklart alla att promenera till närliggande möten.
Till utbildning, kund- eller leverantörsmöten belägna utanför den stad vi arbetar i så försöker vi, i
de fall det är möjligt, alltid åka så klimatsmart som möjligt till destinationen. Vi väljer tåg före flyg
när det är möjligt, tåg före bil när det är möjligt osv.
Vi åker endast taxi vid undantagsfall och om särskilda skäl föreligger.

Sträckor som är extra relevanta för oss på PE:
Stockholm <–> Göteborg: Vi åker alltid tåg. Ok att boka första klass.
Stockholm <–> Malmö: I de fall resan tillåter så uppmuntrar vi alla att välja tåg. Skulle tåg
ta för lång tid i anspråk är det ok att flyga men vi bokar då det billigaste alternativet. Flyg
ska alltid ses som ett andra alternativ när det gäller färdmedel. Ok att boka första klass .
Göteborg <–> Malmö: Vi åker alltid tåg. Ok att boka första klass.

Konferenser
I så stor utsträckning som möjligt anordnar vi konferenser dit vi tar oss med tåg eller buss. Någon
gång ibland kommer resan att gå till en destination där enbart flyg är möjligt, i dessa fall kommer
vi att klimatkompensera resan.
Till konferenser och dylikt, där PE har ordnat gemensam skjuts till slutdestinationen med tex tåg,
buss, bil osv så står inte PE för milersättning om man väljer att ta egen bil.

Påverkan
Vi kan påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska
träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

Resor till och från jobbet
Resor utanför arbetstid omfattas inte av denna policy. Däremot vill PE underlätta för alla
medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Vår ambition är därför att
våra kontor alltid ska ligga så till att man enkelt tar sig kollektivt till oss. Vi har även både dusch och omklädningsrum tillgängligt så att det finns goda möjligheter att cykla till arbetet och vi
strävar även efter att våra kontor kan tillhandahålla en låst cykelparkering för våra medarbetare.

Vi tillhandahåller inga parkeringsplatser i anslutning till kontoret, då vi starkt vill u ppmuntra
användandet av mer miljövänliga alternativ.

# From 2021 taggar vi våra reseutlägg kopplat till flyg så att vi enkelt kan följa upp hur mycket vi
använder flyg som transportmedel samt så att vi kan klimatkompensera på ett mätbart sätt.

