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Hållbarhetspolicy
PEs hållbarhetspolicy tar sin utgångspunkt i vår vision om att förnya samhället genom innovativa och hållbara
lösningar. Syftet är att ge vägledning för alla som arbetar på PE hur hållbarhetsarbetet bedrivs för att skapa
långsiktigt värde för PEs intressenter.
PEs hållbarhetsarbete utgår ifrån FNs globala mål, Agenda 2030. Ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv
ska genomsyra arbetet. PEs hållbarhetsarbete är avgränsat inom tre områden. Varje område består av ett antal
hållbarhetsaspekter som tillsammans utgör PEs definition av hållbarhet och som ligger till grund arbetet.
Samverkan i samhället
Vi kan och vill bidra till att bygga ett hållbart samhälle. I samverkan med våra intressenter tar vi ansvar för
framtiden.
Kunskap och uppdrag
Vi brinner för att hjälpa våra kunder att göra hållbarare val. I våra uppdrag bidrar vi med innovativa och hållbara
lösningar.
Verksamhet och medarbetare
Vi lever som vi lär. Vi ser värdet av att arbeta långsiktigt med hållbarhet i vår verksamhet och strävar alltid efter
ständiga förbättringar.

Bindande krav
Verksamhet styrs av ett antal krav från PEs intressenter som måste uppfyllas. Det är framförallt lagkrav men också
sådant som måste säkerställas för att PE ska kunna bedriva verksamheten på sikt. De bindande kraven
kategoriseras inom:
1. Miljö
2. Sociala förhållanden & personal
3. Mänskliga rättigheter
4. Antikorruption
Årligen sker en översyn av vilka dessa bindande krav är och hur vi hanterar dem.

Hållbarhetsstyrning och ansvar
VD är ytterst ansvarig för hållbarhet på PE. Till sin hjälp finns ett hållbarhetsråd som koordinerar arbetet. Det
ansvar som åligger VD och hållbarhetsrådet är att:
•
•
•
•
•

prioritera och styra arbetet utifrån policyer, hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys
stödja övriga funktioner inom PE med hållbarhetskompetens
bedriva samhällspåverkan och vara PEs ansikte utåt i hållbarhetsfrågor
omvärldsbevaka och identifiera viktiga frågor för PE
ständigt utveckla och förbättra hållbarhetsprestandan

Väsentlighetanalysen uppdateras årligen där olika aspekter av hållbarhet prioriteras utifrån intressenters förväntan
och påverkan på PEs affär. Där identifieras PEs väsentliga hållbarhetsaspekter och för dessa identifieras risker och
möjligheter.

Projektengagemang | Box 47146 Årstaängsvägen 11 | 100 74 Stockholm | Tel 010-516 00 00 | Org.nr. 556330-2602 | pe.se

