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Social hållbarhet
Socionomkonsult CLK är en enskild firma utan anställda ansvarar Catrin för sin
sociala hållbarhet. Socionomkonsult CLK engagerar sig i frågor som rör
människans välmående och de mänskliga rättigheterna, dels genom sociala medier
och lyfta upp viktiga aspekter, delta i reflektioner och ett nätverk på AVKI AB. Sedan
oktober 2020 har Socionomkonsult CLK varit en del av ett samhällsprojekt, Face of
Gällivare. Projektet arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och
attitydförändring i Gällivare kommun, och Socionomkonsult CLK har i projektet
varit utbildare gentemot andra företag och organisationer i dessa frågor. 

Ekonomisk hållbarhet
Socionomkonsult avväger i första hand inköp med lokala handlare inom Gällivare
kommun, därefter inom Norrbotten, sedan Sverige och därefter är det Europa. Det
är för att främja den cirkulära ekonomin inom landsbygden. 
- Undantag om kvalitén inte kan leva upp till förväntningarna, kan det göra att
annan leverantör på längre avstånd förfrågas. 
- Undantag om en avsevärd högre prissättning finns på orten och en längre finns
utanför, och det inte är ekonomiskt hållbart att genomföra affären kommer annan
leverantör längre ned i skalan användas. 

Miljömässig hållbarhet
Har tillgång till ett gemensamt kontor som ger ett samnyttjandeskap på
kontorstillbehör t.ex. skrivare. Inför resor ska i första hand digitala lösningar
övervägas. Socionomkonsult CLK har även möjlighet att vid behov använda en
laddhybridbil för resor. Vid längre resor ska kollektivtrafik användas i första hand,
om det däremot inte är tidseffektivt eller ekonomiskt försvarbart får andra
alternativ övervägas. 

Vid fotografering skickas filerna digitalt. 
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Annan policy som kund ska förvänta sig: 
Sekretess gäller vid tjänster mot organisationer samt under samtalsterapi. 
- Undantag, om det framkommer att barn riskerar att fara illa, kommer detta
anmälas till socialnämnden. 
- Undantag, om det framkommer att brott planeras eller har begåtts kommer detta
anmälas till polisen. 

TELEFON NUMMER
076 80 59 700

EMAIL
SocionomkonsultCLK@gmail.com

WEBSITE
www.skclk.com
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