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FN:s GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

PLS har sedan starten drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi lägger stor 
vikt vid hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. Det är ock-
så viktigt att produkten används rätt ute hos kunden, både ergonomiskt och 
praktiskt.

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter 
mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och 
det internationella klimatavtalet. 

Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbryt-
barhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. 
Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till 
stacken för ett hållbart samhälle och en friskare natur.
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VAD VILL VI?

HUR BÖRJADE DET? 

PLS ska vara i framkant för hållbarhet inom vår bransch i Europa och aktivt 
bidra till en hållbar utveckling. Vi tar vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet 
accelererar klimatförändringarna på allvar. Att överskrida planetens gränser 
innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska 
vi därför styra och sätta mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet. 

Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbryt-
barhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. 
PLS använder INGA giftiga, farliga eller CRM klassade råvaror. Vi ska värna 
om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt stå till stacken för en 
hållbar miljö och en friskare natur.  

PLS grundades i Skövde 1973 och har ända sedan dess drivits med ett tyd-
ligt miljöfokus utefter ledorden: För en renare morgondag. Vi var tidigt ute 
med att miljöcertifiera oss i enlighet med ISO 14001, och har lagt stor vikt vid 
hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. 

Det har också alltid varit viktigt för oss att säkerställa att produkterna an-
vänds på ett optimalt sätt ute hos kunden, både ergonomiskt och praktiskt, 
med produkt och rengöringsmetod i samklang. PLS medfinansierar även 
möjligheten till insamling och återvinning av vårt förpackningsmaterial. Vi har 
genom åren utvecklat vårt miljöfokus till ett hållbarhetsfokus.

PLS HÅLLBARHETSPOLICY 2019/202



VAD HAR HÄNT SEDAN 1973?

• Vi har tagit fram ett system för vård och underhåll av golv (I-Vax®), som 
i längden minskar behov av rengöringskemikalier, spar tid, transporter, 
miljö och bidrar till god ekonomi. 

• Varit systemleverantör åt våra kunder med kemikalier, doseringssystem, 
rengöringsredskap och kunskap om hur dessa används på ett optimalt 
sätt. 

• Byggt upp en serviceorganisation runt våra produkter och tjänster, med 
kontaktpersoner och logistiksystem. 

• Tagit fram en helt ny typ av produktsystem, Spraywash®, där rengörings-
kemikalierna pressas till tablettform och levereras till kund i så koncentre-
rad form som det bara är möjligt. Detta spar lagringsutrymme, transport-
belastning och plastförbrukning. 

• Etablerat ca 190 miljömärkta produkter på marknaden. 

• Ökat andelen återvunnen plast i förpackningar med 20 % samt ökat an-
delen förnyelsebar plast (BBC) med 3-5 %. Våra kartonger kommer enbart 
från certifierade skogar (FSC). 

• Genom digitalisering effektiviserat vår produktion med förmåga att hålla 
större batchstorlekar. 

• Vi har effektiviserat och miljöoptimerat våra transporter med miljöklassad 
fordonsflotta.  

• Med förnyelsebar el konverterat belysning till LED och all uppvärmning till 
lokal fjärrvärme.
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

HUR GÅR VI FRAMÅT? 

SOCIAL HÅLLBARHET

• Att vara lyhörda och satsa på nya innovativa miljöalternativ, som minimerar 
användningen av plastförpackningar/fossil plast och transporter. 

• Att ha produkter med hög koncentration, med fler möjliga brukslösningsal-
ternativ, större användningsområde, med möjlighet till rätt dosering för varje 
användningstillfälle.

• Vår miljöfilosofi innebär att vi ur ett helhetsperspektiv väljer att producera 
produkter med stark miljöprofil som ger en trygghet för både användaren och 
dess arbetsmiljö. 

• Hitta råvaror med ännu bättre miljö- och användarprestanda.

• Hög tillgänglighet med närhet till kund. Detta ligger till grund för en gemen-
sam utveckling i partnerskap, som bidrar till effektivitet och trygghet, för båda 
parter.  

• Att ha affärssystem som ger rätt verktyg för optimering av planering och upp-
följning av produktion och logistik och därigenom behålla vår position som en 
av de mest flexibla leverantörerna i branschen.

• Behålla och utveckla goda samarbeten med lokala myndigheter, lokala/regio-
nala kunskaps- och informationsleverantörer, partners i våra egna flöden.

• Premiera leverantörer som hjälper oss leva upp till våra ambitioner. 

• Kontinuerlig uppdatering och utbildning så att alla på företaget har så god 
kunskap som möjligt till stöd för egna aktiva val i vardagen.

• Att ständigt förbättra både hälsa och säkerhet för våra medarbetare och kun-
der.

• Att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats och bidra till ett aktivt och hållbart 
näringsliv. 

• I allt vi gör vara en god ambassadör för en hållbar utveckling.
• Sponsring av föreningar och unga framtida förebilder (Hello Sweden).

Hållbarhetsarbetet är långt ifrån över, och på PLS jobbar vi kontinuerligt för 
att utvecklas. Nedan följer några övergripande strategier för att fortsätta 
lyckas inom områdena social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.    
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