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Prioriteringar 2015

> Frågeformuläret för självutvärdering utvecklades ytterligare, och de resultat
som rör införandet och efterlevnaden av Securitas Riktlinjer för Värderingar
och Etik och hänförliga policyer och aktiviteter följdes upp. I de fall där
resultaten inte var tillfredsställande ombads länderna i fråga att ta fram
åtgärdsplaner. Sex landsbesök genomfördes

> Införandet av ett nytt lednings-,
risk- och regelefterlevnadssystem
för att hantera enterprise risk
management-processen, inklusive
frågeformulär för självutvärdering

> 38 länder har slutfört utbildningen för chefer och tjänstemän och totalt har
cirka 90 procent av alla chefer och tjänstemän genomgått kursen.
34 länder har utbildat över 50 procent av väktarna, totalt har närmare
70 procent av väktarna genomfört utbildningen

> Säkerställa att utbildningen genomförs
i samtliga länder

> Securitas Integrity Line infördes i ytterligare ett land, och har nu
implementerats i 50 länder

> Införa Securitas Integrity Line i de
tre återstående länderna
> Lansering av en e-utbildningskurs
i Securitas anti-korruptionspolicy

Medarbetarrelationer

Koldioxidutsläpp
Rapportering

Verksamhetsrutiner

> En medarbetarundersökning genomfördes i samtliga länder som ingår
i Security Services Europe

> Efter en analys av resultaten från
medarbetarundersökningen ska lokala
åtgärdsplaner tas fram och följas upp

> Tre möten hölls med UNI Global Union (UNI) och European Works
Council (EWC)

> Fortsatt konstruktiv dialog med UNI
och EWC

> De genomsnittliga koldioxidutsläppen minskade med 1,4 procent för
bilar och 2,7 procent för minibussar

> Ytterligare minska utsläppen från
de bilar och minibussar som företaget
äger eller leasar

> Nya möten hölls med intressenterna, däribland ett investerarmöte med
inriktning på hållbarhetsfrågor

> Fortsatt och förbättrad intressent
dialog

> En fullständig GRI G4-rapport togs fram

> Förbättra datakvaliteten för GRIrapporten ytterligare, och se till att alla
verksamhetsländer håller samma nivå

> Securitas erhöll 84 av 100 möjliga poäng i CDLI-avsnittet av CDP för 2014,
jämfört med 74 poäng år 2013. År 2014 förblev CPLI-nivån C (A är högsta
nivån)

> Använda resultaten i CDP för att
fortsätta minska utsläppen

> Fortsatt arbete med att förfina processerna för förvärvsgranskning för
förvärv och utredningar av fall där Koden inte efterlevs

> Vidareutveckla koncernens riktlinjer
för riskbedömning av leverantörer,
däribland en process för initial
granskning
> Uppdatera policyn för sund konkurrens
och introducera en e-utbildningskurs
om policyn

Internationell
uppförandekod

> Securitas ansökte om medlemskap i International Code of Conduct
Association (ICoCA) och har undertecknat the International Code of
Conduct for Private Security Providers
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