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Bakgrund
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre 
dimensioner som samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekon-
omisk hållbarhet. Inom Hyresgästföreningens verksamhet är social hållbarhet och även ekonomisk 
hållbarhet grundläggande, medan den ekologiska hållbarheten inte tagits i beaktande i samma ut-
sträckning.

Som organisation bör vi ligga i framkant i vårt miljötänk då vi är en tongivande organisation i 
svensk politik och samhällsbyggnad. Vi bör ha en uttalad officiell hållning inom miljöfrågor, vara 
pålästa och även själva lyfta dessa frågor på agendan. Utöver detta bör vi på vår arbetsplats tillämpa 
ett arbetssätt som har minsta möjliga negativa påverkan på miljö och klimat.   
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Miljöpolicy
Hyresgästföreningens miljöpolicy visar vårt förhållningssätt till frågor som rör miljö- och hållbar-
het. Miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet, både internt och 
externt. Vi ska ta hänsyn till miljöaspekten i allt vi gör. Vi ska prioritera samarbeten med lever-
antörer som är lika angelägna om miljön som vi är, och använda vårt inflytande till en ökad med-
vetenhet och en minskad negativ påverkan på miljö och klimat. 

Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta upp nya mål 
för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi följer gällande miljölagstiftning samt andra 
krav och vi är inspirerade av de globala miljömålen, som vi vill bidra till. 

Miljöpolicyn är en avsiktsförklaring som visar ambition och åtaganden för Hyresgästföreningens 
miljö- och klimatarbete. Denna policy gäller samtliga verksamheter, medarbetare och förtroende-
valda inom Hyresgästföreningen, samt är vägledande för val av externa leverantörer. Policyn ska 
tillämpas på alla nivåer i organisationen. 

Hyresgästföreningens verksamhet omfattar både indirekt och direkt miljöpåverkan. Genom våra 
policys och vårt samhälleliga arbete påverkar vi miljön indirekt. Genom vår kontorsverksamhet och 
våra resor påverkar vi miljön direkt. Vi ska ständigt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan 
från driften av verksamheten genom kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och 
andra resurser. Detta gör vi genom att:

 •  Ha en uttalad officiell hållning inom miljöfrågor, vara pålästa och även själva lyfta  
dessa frågor på agendan.

 •  Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

 •  Sätta uppföljningsbara och mätbara miljömål på nationell och regional nivå som  
följs upp regelbundet.

 •   Utbilda alla medarbetare i grundläggande miljöfrågor. Samtliga medarbetare i verksamheten 
ska även ha vetskap om föreningens miljöpolicy och handlingsplan.

 •  Minska miljöpåverkan från resor, konferenser, materialanvändning och energi genom att 
välja moderna och miljöanpassade produkter (även mat), transportsätt och arbetssätt med 
låg miljöpåverkan. Även arbeta med tekniska lösningar och beteendeförändringar 
i syfte att minska vår energianvändning.

 •  Tillämpa reducera-återanvänd-återvinn på den materiella delen av vår verksamhet.

 •  Ställa och följa upp miljökrav vid inköp och upphandlingar där det är relevant.

 •  Se över våra investeringar så att de går i linje med social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

 •  Klimatkompensera på ett dokumenterat effektivt vis där vi inte kan undvika miljöpåverkan.

Kontakt: Emmy Lennevald, Miljöstrateg 
emmy.lennevald@hyresgastforeningen.se


