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Folkhälsans miljöpolicy 
 

Godkänd av Samfundets Folkhälsans styrelse 22.8.2011 

Folkhälsans miljöpolicy uttrycker vårt förhållningssätt till miljöfrågor 

inom Folkhälsans alla verksamheter. Varje Folkhälsananställd tillämpar 

de här principerna i sitt dagliga arbete. 

Miljöpolicyn sammanfattar de principer enligt vilka vi bär vårt ansvar för 

miljön. I alla våra förehavanden beaktar vi miljöaspekter och bär vårt 

ansvar för att miljöbelastningarna minskar. Vi tar miljöfrågor i 

beaktande i samband med intern utbildning och kommunikation. 

Folkhälsan har genom ett flertal verksamhetsformer även en fostrande 

roll där miljöfrågor beaktas. 

Folkhälsans miljöpolicy utgör en del av vår verksamhetsutveckling som 

syftar till att fokusera på våra strategiska målsättningar och att 

optimera våra processer. Prioriteringarna inom vårt miljöarbete baserar 

sig på en analys av olika verksamheters och funktioners 

miljöbelastningar, och hur den kan minskas. Miljöbelastningen 

analyseras alltid i förhållande till den nytta verksamheten genererar, 

och så att även indirekt miljöbelastning tas i beaktande. Utgående från 

detta ställer vi upp miljömål som dels är övergripande, dels enhetsvisa. 

Miljötänkandet inom Folkhälsan är en grundläggande ideologi och en 

väsentlig del av Folkhälsans hälsofrämjande synsätt och är ofta 

samstämmigt med de ekonomiska intressena. 

Tyngdpunktsområdena för vårt miljöarbete är: 

Fastighetsunderhåll omfattande återvinning och sortering av avfall, 

hushållandet med energi och vatten samt övriga naturresurser. 

Resandets miljöbelastning minimeras genom att bl.a. utnyttja olika 

tekniska lösningar för kommunikation på distans samt genom att 

beakta olika fortskaffningsmedels miljöpåverkan. 
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Inom kosthållen använder vi oss, i mån av möjlighet, av närproducerade 

och säsongsbundna råvaror, minimerar svinnet och främjar 

användningen av livsmedel som kan produceras resurssnålt. 

Vid beställning av varor lägger vi stor vikt vid logistiken och optimerar 

varuleveransernas storlek och frekvens. 

För att fortlöpande minska miljöbelastningen utvecklar vi mätare och 

handlingsplaner så att vi kan följa upp verkställigheten av åtgärder och 

vår miljöbelastning för de områden vi valt att prioritera. Som ett led i 

arbetet är också satsningar som ökar personalens och ledningens 

miljömedvetenhet viktiga. 


