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1 Hållbarhetspolicy 
1.1 Inledning 
Vi anser att det är viktigt att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och 
bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med respekt för miljön och de samhällen där 
de verkar. BIZNIZ TOOLS erkänner behovet av förbättrade partnerskap längs 
försörjningskedjan för att säkerställa att vi påskyndar övergången till ett hållbart samhälle, i 
linje med målen för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna policy är att definiera ramverket för hållbarhet i BIZNIZ TOOLS och 
tillhandahålla en styrande plattform för BIZNIZ TOOLS hållbarhetsarbete för alla 
affärsbeslut. 

1.3 Omfattning 
Policyn gäller BIZNIZ TOOLS och omfattar BIZNIZ TOOLS affärsverksamhet och drift. 

1.4 Hållbarhetsdeklaration 
BIZNIZ TOOLS erkänner att hållbar utveckling är en viktig och integrerad del av strävan 
efter värdeskapande för kunder, anställda, aktieägare, våra ledartränare och samhället i 
stort. BIZNIZ TOOLS är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin 
verksamhet och affärsbeslut är mer framgångsrika på lång sikt. 

BIZNIZ TOOLS ambition är att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, etiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. BIZNIZ TOOLS strävar efter att ta itu med hållbarhetsfrågor som är 
relevanta och meningsfulla för BIZNIZ TOOLS som företag och de marknader där BIZNIZ 
TOOLS verkar. 

BIZNIZ TOOLS 

§ integrerar hållbarhet i hela sin verksamhet, tar ansvar för att agera och leva BIZNIZ 
TOOLS-värden samt sträva efter enkelhet och öppenhet 

§ påverkar genom dialog och utvecklar lösningar och erbjudanden som ger möjligheter för 
BIZNIZ TOOLS kunder, andra viktiga intressenter och BIZNIZ TOOLS att ge positiva 
bidrag till en hållbar framtid 

§ hanterar risker, inklusive risker relaterade till miljö-, sociala och förvaltningsaspekter 

§ bidrar till utvecklingen av samhället och framtida generationer. 

Hållbarhetshantering 

§ BIZNIZ TOOLS integrerar, genom att ha en helhetssyn, hållbarhet i sin verksamhet. 
BIZNIZ TOOLS syftar till att främja medvetenhet, kunskap och innovation genom att 
utbilda och motivera såväl anställda, våra ledartränare som kunder. BIZNIZ TOOLS 
övervakar och följer upp sin hållbarhetsprestanda regelbundet. 

§ Inom BIZNIZ TOOLS ansvarsområden för företagens hållbarhet har BIZNIZ TOOLS 
definierat tre prioriteringar: 

- Cybersäkerhet och brottsförebyggande: Säkerställa cybersäkerhet, som täcker 
informationssäkerhet och kundintegritet. 
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- Våra medarbetare: Vara en sund arbetsplats, locka till och behålla rätt människor som 
står bakom BIZNIZ TOOLS-värden och anpassa organisationen för framtida behov. Ge 
utrymme för professionell och personlig utveckling. Få BIZNIZ TOOLS anställda och 
licensinnehavare att känna sig värderade, kunniga, inkluderade och engagerade. 

- Direkt miljöpåverkan: Hantera BIZNIZ TOOLS direkta miljöpåverkan med ambitionen 
att minska det negativa fotavtrycket. 

1.5 Engagemang för intressenter 
BIZNIZ TOOLS strävar efter att ta itu med hållbarhetsfrågor som är relevanta och 
meningsfulla för BIZNIZ TOOLS som företag och de marknader där BIZNIZ TOOLS verkar. 
Att lyssna på BIZNIZ TOOLS-intressenter och deras feedback är därför avgörande för 
framgången för BIZNIZ TOOLS hållbarhetsarbete. 

1.6 Styrning 
Styrelsen ansvarar för att ta beslut om BIZNIZ TOOLS strategi och hållbarhetsarbete. 

1.7 Rapportering 
BIZNIZ TOOLS ska vara öppna i sina ansträngningar för att stödja en långsiktig hållbar 
utveckling av sin verksamhet. BIZNIZ TOOLS ska kontinuerligt rapportera vad man gör på 
området och diskutera hållbarhet på sina konferenser (c:a 10 ggr/år) samt genom våra 
program uppmuntra alla våra kunder att arbeta med hållbarhetsfrågan. 

1.8 Internationella åtaganden  
BIZNIZ TOOLS inser vikten av att stödja internationella åtaganden som gör det möjligt för 
företag att driva verksamheten på ett mer hållbart sätt. 

BIZNIZ TOOLS står bakom Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN: s 
medlemsstater 2015. Det är en gemensam plan för fred och välstånd för människor och 
planeten, nu och framöver. I sin grund är de 17 hållbara utvecklingsmålen en akut 
uppmaning till action för alla länder - oavsett utvecklingsfas - i ett globalt partnerskap. De 
erkänner att avslutande av fattigdom och andra brister måste gå hand i hand med strategier 
som förbättrar hälsa och utbildning, minskar ojämlikheten och stimulerar ekonomisk tillväxt 
- samtidigt som de hanterar klimatförändringar och arbetar för att bevara våra hav och 
skogar. 

 


