
   
Miljö- och hållbarhetspolicy 
 
Smpl Sverige AB inspirerar och hjälper människor att förenkla vardagen så att de kan ta mer 
medvetna och hållbara beslut. Smpl gör det genom att erbjuda verktyg och utbildning som 
inspirerar, motiverar och främjar arbetet med att skapa struktur, ordning och tydlighet i 
processer, på saker och dokument.  
 
I vår online-verksamhet för privatpersoner påverkar vi vår miljö indirekt. I vår 
konsultverksamhet för företag krävs ibland resor, det har en direkt påverkan på vår miljö.  
 
I alla beslut som vi tar och i allt vi gör ska vi alltid välja det mest hållbara alternativet för vår 
miljö och människan.  
 
Varken miljön eller människan ska ta skada på grund av vårt och/eller företagets agerande.  
 
Smpl jobbar systematiskt med att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i syfte att minska 
den ohållbara påverkan på miljön och människan. Detta görs bland annat genom att:  

• Årligen sätta mätbara mål för en minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet för 
människan.  

• Varje kvartal följa upp målen och sätta in åtgärder vid behov.  
• Varje år följa upp vårt miljö- och hållbarhetsarbete. 
• Löpande se över nya verksamhetsaktiviteter som har eller kan ha en påverkan på 

miljö och hållbarhet för människan. 
• Alltid erbjuda företagskunder hjälp på distans där det är möjligt i syfte att minska 

resor.  
• Ställa och följa upp miljö- och hållbarhetskrav på leverantörer där det är möjligt.  
• Möjliggöra för medarbetare och ledningen att:  

o Jobba med miljö och hållbarhet för människan. 
o Kontinuerligt fylla på med kunskap inom miljö och hållbarhet, via till exempel 

utbildning eller nätverkande.  
• Möjliggöra för kunder att påverka vår miljö- och hållbarhetsarbete genom att bland 

annat:  
o Publicera denna policy på hemsidan. 
o Välkomna förslag till förbättringar.  

 
Vi följer lokala miljöföreskrifter och lagar inom området som till exempel:  

• Miljöbalken 
• Arbetsmiljölagen  
• Smittskyddslagen 

 
Denna policy ska revideras i samband med den årliga uppföljningen av vårt miljö- och 
hållbarhetsarbete och justeras vid behov.  
 
 
Policyn är framtagen och beslutad 2020-08-09 av Brita Hahne, ägare till och VD för Smpl 
Sverige AB.  
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