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Riktlinjer för Greens hållbarhetsarbete 

Inledning  
Hållbarhetsarbetets huvudmål är att stödja företagets verksamhetsmål och bidra till att med 
engagemang, innovation och styrka skapa en grön stad för alla. Green Landscaping är en 
samhällsaktör och hållbarhetsarbetet präglas av ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och 
respekt för våra intressenter.  
 

Dokumentstruktur 
Dokumentationen på Green följer en gemensam struktur.  

Policy 
Beskriver kortfattat vision och riktning på 

övergripande nivå. Anger principer för vårt 

agerande utifrån våra värderingar och är 

vägledande för beslut och styrning. 

Riktlinjer 
Är en vägledning som beskriver ramarna 

för det praktiska arbetet och innehåller 

anvisningar för hur policyn ska uppnås. 

Processer 
En bild som visar ett övergripande flöde i 

kronologisk ordning med tydlig avgränsning 

mellan processtegen. Processtegen delas 

upp i rutiner.  

Rutiner 
Ska vara kortfattade och övergripande. Vissa rutiner kan vid behov beskrivas som 

delprocesser. Rutinerna definieras av en beskrivning och eventuella instruktioner.  

Instruktioner 
Ska tydligt förklara hur man utför en uppgift. Fördelaktigt är att inkludera bilder och/eller print 

screens. Vissa instruktioner kan stöttas av checklistor och mallar. 

Checklistor och Mallar 
Checklistor: dokument vi använder för egenkontroller. De ska gå att bocka av punkt för 

punkt.  

Mallar: dokument vi fyller i för redovisning 

Dokumentstyrning 
Den senaste versionen av alla styrande dokument finns alltid tillgänglig via Greens intranät 

med senast reviderat datum. Arkivering av gamla versioner sker i avsedd mappstruktur. 

Kommunikation av dokument sker via intranät och Greens hållbarhetsgrupp. 

I projekt där versionshantering krävs ansvarar produktionschefen för att rätt version finns 

tillgänglig med datum och att tidigare versioner arkiveras i avsedd mappstruktur. Samtliga 

redovisande dokument sparas i avsedd mappstruktur.  
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Omfattning 
Med hållbarhet menar vi att vi arbetar för att uppfylla våra verksamhetsmål idag, samtidigt 

som vi verkar för att även i framtiden kunna möta dem. Vi tar ansvar för vår verksamhet ur ett 

långsiktigt och brett perspektiv och fattar beslut på både kort och lång sikt. 

Hållbarhetsarbetet på Green omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, sociala åtaganden och 

ekonomi.  

Kopplade dokument 
Överordnat dokument till dessa riktlinjer: Hållbarhetspolicy 

Underordnade dokument till dessa riktlinjer: Processer och rutiner 

 

 


