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Policy och rutiner
Miljöpolicy
Inom PO Skånes verksamhet ska vi medverka till Förenta nationernas agenda 2030 och
Sveriges miljömål genom att bidra med löften till kommande generationer.
I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala
mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en handlingsplan
för människorna, planetens och vårt välstånd. De tre dimensionerna av hållbar utveckling den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga.
Som en följd av agenda 2030 har Sveriges riksdag beslutat om Sveriges miljömål som konkret
visar konkret vad det är Sverige ska göra nationellt och internationellt för att bidra till att
genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Sveriges miljömål innehåller 16 kvalitetsmål. Dessa kvalitetsmål är: begränsad
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker
strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav
i balans, myllrande våtmarker, levande skogar, rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god
bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
Generationsmålet som är det övergripande målet och visar inriktningen och ger vägledning
om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en
generation för att nå miljömålen.
PO Skånes miljöarbete och miljömål innebär att vi på ett aktivt ska verka för att bedriva
verksamheten på ett sådant att vi söker minska verksamhetens klimatpåverkan och
användning av jordens resurser. Vi ska medverka till att aktivt delta i den omställning som
behövs för att kunna lämna en god miljö till kommande generationer.
Genomförande
Ytterst är verksamhetschefen ansvarig för att leda miljöarbetet. I övrigt är alla anställda
ansvariga för att bidra, delta och medverka i omställningsarbetet mot minskad miljöpåverkan.
Rutiner
Detta innebär att:
• vi följer och tar till oss ny kunskap om miljö- och klimatfrågor med målet att lära mer
om påverkan, hur verksamheter kan bidra och verka för omställning
• vi arbetar med att identifiera områden för minskad miljöpåverkan och ta ställning till
vad vi kan göra för att förbättra
• vi tar hänsyn till användning av resurser som energiförbrukning och avfallshantering
• att vi överväger hela livscykeln för produkter och tjänster
• att vi planerar och genomför förändringar inom verksamheten för att minska
miljöpåverkan

Åtgärder under året 2017
• Beslut om att ett av våra återkommande möte ska genomföras som telefonmöte med
syfte att minska våra transporter.
• Beslut om att inte använda engångsprodukter tex. plastbestick.
Åtgärder under året 2018
• 1 dieselbil utbytt mot elhybrid
• 4 bensinbilar utbytta mot elhybrider
• Byte till ECO-skrivare i samband med inköp av nya skrivare
• Beslut om att inte köpa kött för verksamhetens medel. Detta gäller alla möten, som
arbetsplatsträffar, utbildningsdagar, planeringsdagar (med ett undantag, det årliga
julbordet).
• Beslut att inte köpa vatten på flaska.
Andra identifierade områden för fortsatt minskad miljöpåverkan
• pappersanvändning
• konsumtion av datorer, skrivare och mobiltelefoner
• konsumtion av kontorsmaterial
• plastandvändning och källsortering i samband med catering
• biltransporter.

