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Stockholm Lighting Company AB 
 
Socialt ansvarstagande 
 
SLC arbetar för att de produkter och tjänster vi levererar skall produceras på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Detta innebär att vi kontinuerligt arbetar med att följa upp mål inom etik, miljö 
och socialt ansvarstagande. Vid val av underleverantörer skall dessa aspekter väga tungt i 
utvärderingen och i ett långsiktigt leverantörssamarbete skall socialt ansvarstagande vara en 
viktig komponent.  
Konkret skall vi arbeta med och följa upp följande 
 
Socialt ansvarstagande 

- Vi ska ha nöjda medarbetare och behandla alla lika oavsett bakgrund. Våra 
medarbetare skall kunna växa och utvecklas inom bolaget. Vi skall arbeta enligt vår 
affärsidé att vara ett kreativt tekniskt kompetent företag. 

- Våra leverantörer skall på samma sätt arbeta med socialt ansvarstagande. Finner vi 
att en leverantör ej respekterar detta skall vi hitta en alternativ försörjning för dessa 
produkter. 

- Vi arbetar endast med etablerade leverantörer inom Europa och Nordamerika som 
lever upp till EUs krav genom CE-märkning, RoHS efterlevnad samt Eco 
Designdirektiven.  

- SLC skall engagera sig socialt i utvalda frågor. Ett exempel är vårt långvariga stöd till 
UNHCR, Ecpat och Röda Korset. 

 
Etik 

- Vi skall sälja produkter och lösningar som vi kan stå för och som bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle. LED armaturer och styrsystem för belysning är goda 
exempel på detta. 

- Vi och våra leverantörer skall respektera mänskliga rättigheter i alla led 
- Våra produkter skall alltid vara säkra att använda och hantera. När de tas ur drift skall 

de kunna återvinnas eller kasseras på ett säkert och tydligt kommuniceras sätt. Detta 
säkerställs främst genom vårt medlemskap i Förpackningsinsamlingen och Elkretsen. 

 
Miljö 

- SLC arbetar kontinuerligt för att våra produkter skall bidra till en mer energisnål och 
miljömässigt säkrare värld. Det gör vi genom att alltid tänka på miljöaspekten när vi 
tar fram belysningslösningar till våra kunder och att tydligt redovisa dessa aspekter 
för kunden. 

- SLC har ett tydligt internt miljöarbete som framgår av vår Hållbarhetspolicy. 
 
 
 


