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Vägen ut! kooperativen skapar arbete åt de som står långt från arbetsmarknaden genom att
verka för start av fler gröna sociala företag som blir franchisetagare till Vägen ut! samt
utveckla befintliga franchisetagare mot nya affärsmöjligheter.
Vägen ut! kooperativen har tolv sociala företag inom olika branscher. Vi är ca 115 anställda.
De flesta av oss har gått från bidragstagare till företagare. Fler än 200 personer deltar i det
dagliga arbetet. Alla våra företag har dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och
tjänster. Dels skapas arbete åt människor som annars inte kommer in på arbetsmarknaden.
Våra företag finns på fler håll i landet och sprids genom social franchising.
Vägen ut! kooperativen blev miljödiplomerade 2013 enligt Svensk Miljöbas sedan dess har vi
aktivt arbetet med vår miljöpåverkan.

•

Genom att formulera, kommunicera och följa upp tydligt satta mål samt involvera våra
medarbetare i vårt miljöarbete ska vi sträva efter ständig förbättring och ett hållbart
miljöarbete.

•

Vi ska öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan till personal,
allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

•

Vi ska genom att tydligt definiera tillämplig miljölagstiftning liksom övriga miljökrav se
till att dessa följs.

•

Vi ska genom att effektivisera våra verksamheter samt införa rutiner minska vår
energiförbrukning.

•

Vi ska genom att upprätta fullgod sortering och införa rutiner förbättra vår
avfallshantering. Vi ska genom att bokföra och regelbundet gå igenom våra
kemikalier, samt byta ut dem mot mer miljövänliga alternativ, förbättra vår
kemikaliehantering.

•

Vi ska genom att minska våra transporter samt följa resepolicy arbeta mot en mer
koldioxidneutral verksamhet.

•

Vi ska genom att öka medvetenheten och införa rutiner minska vår resursförbrukning.
Vi ska även öka andelen ekologiska, rättvise- samt miljömärkta varor och tjänster
genom att vi följer inköpsrutin.

•

Vi ska arbeta med grön affärsutveckling och skapa nya gröna arbetstillfällen och
rehabiliteringsplatser.
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