
                                                              
 
 

Miljöpolicy Unicus Sverige AB 
Unicus är som bolag byggt utifrån ett samhällsengagemang. Lika självklart som det är för oss att 
verkar för inkludering av personer med funktionsvariationen Asperger på arbetsmarknaden är det att 
även ta ansvar i frågor som gäller vår miljö. Genom att vara tydlig som företag med vad vi gör och 
varför så hoppas vi att det även smittar av sig på våra medarbetare. Ingen kan göra allt men alla kan 
göra något. Och är vi många som gör något då skapar vi skillnad.   

Vi förhåller oss till de principer som lagstiftningen är baserad på. Varje år så håller vi oss uppdaterade 
enligt punkten uppföljning och beslut. Följande konkreta områden arbetar vi med: 

Transporter 

Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att så långt det är möjligt färdas kollektivt. Inga tjänstebilar 
finns i bolaget vilket är en rimlig konsekvens av att våra kontor ligger centralt och nära kollektivtrafik. 
Samtliga kunder går att nå med kollektiva färdmedel.  

Även vid längre resor strävar vi efter att resa spårbundet. Undantaget är när tidsåtgången blir 
orimligt stor i förhållande det som kan uppnås med flyg eller bil.   

Energi 

Företagets energianvändning är begränsad till det som åtgår på kontoren. Energikällan vi använder 
oss av är fossilfri och vi strävar efter att använda så lite energi som möjligt.  

Inköp av varor och material 

Vår strävan i allt vi köper in är att köpa den eller de produkter som vi vid var tillfälle bedömer har 
minst negativ miljöpåverkan. Vi har också en strukturerad återvinning på kontoren av allt från glas via 
kartong till teknik och toner. Självklart väljer vi dryck på pantflaskor så ofta vi kan.  

Kommunikation 

I syfte att minska antalet fysiska resor använder vi teknologi för video-, webb- och telefonmöten. 

Mat 

I samband med olika möten och aktiviteter som bolaget genomför inköps mat och dryck. Köper vi 
rätter baserat på kött önskar vi att det är närproducerat. Beställer vi fisk vill vi att den skall vara MSC-
, ASC eller KRAV-certifierad.  

Uppföljning och beslut 
 
I samband med arbetet med affärsplanering inför nästkommande år tar vi beslut om större 
förbättringsarbete samt följer upp beslut vi tagit tidigare. Mindre åtgärder fattar vi beslut om och 
följer upp på våra regelbundna ledningsmöten. 
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