
Hållbarhetspolicy
Luleå Miljöresurs AB ska bidra till ett långsiktigt hållbart Luleå. Policyn ska ligga i linje med Luleå kommuns vision 
2050 och övergripande mål med tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vår verksamhet 
påverkar omvärlden både lokalt och regionalt ur såväl ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömässigt som socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Grunden i vår hållbarhetspolicy är därför att vi inom nedanstående områden verkar på ett 
sätt som främjar hållbar utveckling.

Med hållbara beslut och arbetssätt och genom tydliga målsättningar och ständiga förbättringar kan vi: 

• uppnå minskad miljö- och klimatpåverkan.
• säkerställa att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av.
• uppnå en trivsam och säker arbetsmiljö.
• säkerställa långsiktig lönsamhet.
• möta och överträffa kunders förväntningar.

Miljöåtaganden

Vi på Lumire ska:

• minimera olägenheter för människa och miljö till  
följd av den insamling, behandling och depone-
ring vi utför.

• sträva uppåt i avfallstrappan genom ökat återbruk  
och återvinning.

• arbeta för en ökad källsortering och minskade  
avfallsmängder genom information till  
medborgare och kunder.

• verka för att skydda miljön genom att förebygga  
uppkomst av förorening till mark, luft och vatten.

• minska vår miljöpåverkan genom att kombinera  
innovation, teknik och effektivitet.

• minska vår klimatpåverkan genom hållbar an-
vändning av förnybara bränslen.

• arbeta för en hållbar och effektiv energi- och  
resursanvändning.

• skapa förutsättningar för kunder att själva bedriva  
ett aktivt hållbarhetsarbete.

Kvalitetsåtaganden

Vi på Lumire ska:

• vara pålitliga, ansvarstagande och  
serviceinriktade.

• arbeta med ständiga förbättringar genom aktivt  
arbete med avvikelser och förebyggande åtgär-
der.

• arbeta systematiskt och målinriktat med stöd av 
vårt ledningssystem.

• ha våra intressenter i fokus.

Arbetsmiljö- och sociala åtaganden  

Vi på Lumire ska:

• erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social  
arbetsmiljö som genomsyras av våra värdeord; 
hjälpsamhet, ansvar, respekt och engagemang.

• erbjuda en arbetsmiljö där jämställdhet, mångfald  
och olikheter är en självklarhet.

• utveckla medarbetare genom kompetenshöjande  
åtgärder.

• bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljö-
• arbete, i syfte att minimera antalet olycksfall.

Ekonomiska åtaganden

Vi på Lumire ska:

• fokusera på hållbara inköp och investeringar för  
långsiktig lönsamhet.

• agera etiskt.
• vara kostnadseffektiva.
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