Lammhults Design Group Hållbarhetspolicy
Lammhults Design Group designar och producerar produkter med respekt för miljö och människor. Vi
har en lång tradition av tidlös design, kvalitet och lång livslängd på våra produkter. Vi vill integrera ett
framåtsträvande och ambitiöst hållbarhetsarbete i vår tradition.
Vår ambition att vara en ledare inom branschens hållbarhetsprestanda innebär att vi strävar efter att
utveckla våra val, processer och produkter för att bli än mer hållbara. Framgångsfaktorer är kunskap
om vår påverkan samt ett arbetssätt som präglas av ständiga förbättringar och att detta sker
systematiskt och strukturerat.
Bolagen och dess medarbetare ska agera proaktivt, inte reaktivt. En viktig del i att höja koncernens
hållbarhetsprestanda är kompetensutvecklingen hos medarbetare i bolagen.
Hållbarhetsarbetet skall på ett relevant sätt kommuniceras såväl internt som externt.
Lammhults Design Group bidrar till Agenda 2030 (FN:s Globala Hållbarhetsmål), både genom att
påverka möbel- och inredningsbranschen att bli mer miljömässig och socialt ansvarsfull, men även
genom att vara en bra arbetsgivare och lokal aktör, och slutligen genom att hjälpa våra kunder bli
mer hållbara genom att vara ett mer ansvarsfullt alternativ.
I vårt arbete med hållbarhet behöver vi agera i hela värdekedjan, från leverantör till kund. Vårt
hållbarhetsarbete styrs med hjälp av ISO 26000 såväl som Global Compacts 10 principer som
fundament. Våra resurser prioriteras utifrån ett risk- och påverkansperspektiv. Prioriteringen utgår
från följande faktorer: hur stor negativ påverkan som sker, hur stor positiv påverkan som är möjlig,
samt hur stor möjlighet vi har att styra vår påverkan.

Miljörelaterade frågor
Lammhults Design Group ska designa produkter med kvalitet och lång livslängd. Designen ska präglas
av Cirkuläritet och livscykelperspektiv; återvunna och förnybara material ska föredras, med
utformning för att möjliggöra återanvändning och återvinning av material. Medarbetare ska ha
kompetens för att kunna utveckla processer för att ständigt minska miljöpåverkan från processer och
material.
Lammhults Design Group ska systematiskt arbeta för att minska användandet av kemikalier i
produktion och ingående material. Föroreningar ska förebyggas och hanteras korrekt om de uppstår,
i hela värdekedjan. Detta innebär att vi är noggranna i materialval samt att vi aktivt tillämpar
försiktighetsprincipen.
Åtgärder som minskar koncernens koldioxidavtryck från energiåtgång, materialkonsumtion och
transporter ska uppmuntras och systematiskt vidtas.

Sociala frågor
Lammhults Design Group agerar på ett sätt som är ansvarsfullt och främjar människors välmående. Vi
arbetar aktivt med psykisk ohälsa och främjar friskvård. Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare
som arbetar med utvalda leverantörer som delar våra värderingar.

Som arbetsgivare är mångfald och jämställdhet viktiga områden. Vi respekterar och tar ansvar för att
de mänskliga rättigheterna respekteras i hela vår värdekedja, och strävar efter ständiga förbättringar
för de anställda hos oss och i leverantörsledet. De mänskliga rättigheterna kan indirekt påverkas
genom materialval och i vår leverantörskedja. Denna indirekta påverkan skall beaktas.

Ekonomiska frågor
Vi ser långsiktigt på vår hållbara ekonomiska tillväxt, vilket betyder att vi möjliggör och finansierar
hållbarhetssatsningar.
Vi strävar efter att utveckla vår affär som bygger på cirkulär ekonomi. Detta innebär att vi arbetar
utifrån livscykelanalyser och cirkulär användning av de resurser vi använder samt att vi främjar en
hållbar konsumtion. Vi ser vinster i minskad miljöpåverkan, såväl som att skapa välmående hos våra
kunder, medarbetare och andra människor som påverkas av vår verksamhet. Vi underlättar för våra
kunder att göra hållbara val.
Samtliga medarbetare, och särskilt ledning, ska säkerställa en tydlig koppling mellan den strategiska
styrningen av våra bolag och faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle.
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