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Miljöpolicy 
Skyddsvärnets Miljöpolicy är ett övergripande styrmedel för att arbeta med vårt miljöarbete i hela 
organisationen. I nästa led ansvarar varje enhet/verksamhet för att årligen sätta upp egna mål i 
enlighet med Skyddsvärnets Miljöpolicy. Målen skrivs in i den årliga Verksamhetsplanen under varje 
enhet/verksamhet och följs upp i samband med övriga mål inom organisationen. Målen bör vara 
SMARTa mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda). Skyddsvärnet vill 
arbeta för en långsiktig miljömässig, social och ekonomisk hållbar värld. Det innebär att vi strävar 
efter att minska vår klimat- och miljöpåverkan och istället öka vår återvinning och resurseffektivitet. 
 
Vår avsikt är att beakta miljön genom att ständigt arbeta med att minska vår klimat- och 
miljöpåverkan inom vår verksamhet. Vi övervakar och ser till att vi följer allt i enlighet med gällande 
miljölagstiftning och andra krav. Vi utför utvärderingar vid ledningens genomgång för att ständigt 
förbättra Skyddsvärnets ledningssystem för kvalitet- och miljö.  
 

Skyddsvärnet tar ansvar för vår direkta miljöpåverkan genom att: 
• Öka andelen sorterat avfall och hantera allt miljöfarligt avfall så att det minimerar risken för 

miljöpåverkan. Varje enhet bör ha en fungerande plan för avfallshantering. 
• Ha miljöcertifierade elavtal i alla våra lägenheter och lokaler. 
• Göra information om återvinning och miljöpåverkan tillgänglig för all personal samt alla våra 

boenden, deltagare och klienter. 
• Göra det enkelt för alla som vistas i våra lokaler att återvinna. 
• I första hand välja produkter och tjänster som är miljö- och/eller rättvisemärkta. Det innebär 

att vid inköp av varor och tjänster ska hänsyn tas till alternativ som är närodlade, 
närproducerade, ekologiska, miljö- och rättvisemärkta. 

• Minska andelen förbrukningsmaterial och sträva efter att istället återanvända/reparera. 
• Ha en resepolicy som minskar vår klimatpåverkan.  
• God planering minskar behovet av resor. Om möjlighet finns kan möten ersättas med 

telefonmöten, videolänk eller Skype. 
• Inrikes tjänsteresor sker i första hand med kollektiva medel såsom buss, tåg eller flyg. Resor 

med bil ska endast göras där det bedöms nödvändigt med avseende på behov (medhavt 
material, antal resande med mera) och tid. Resor med flyg ska endast göras där det bedöms 
nödvändigt med avseende på tid. 

• Vid taxiresor används miljötaxi och/eller taxibolag med kollektivavtal. 
• Vid användning av budfirmor bör dessa vara miljöcertifierade. 
• Vid inköp av nya bilar ska bilarna ha låg bränsleförbrukning och hög miljöprestanda samt ha 

alkolås. 
• Årlig uppföljning av hur vi reser. 

 
Beslutad i styrelsen den 20 oktober 2020 
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