
 POLICY 

2014-05-14 

Fullmäktige 

 1 av 2   

 

Chalmers Studentkårs Miljöpolicy 
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som via 
Chalmers Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Policyn omfattar all 
verksamhet samt alla arrangemang som anordnas inom Chalmers Studentkår. 

För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet ”Chalmers Studentkårs 
definitioner”. 

Bakgrund  
Chalmers Studentkår är en organisation med många olika verksamheter som har olika stor påverkan 
på miljön. Chalmers Studentkår arbetar aktivt med miljöfrågor eftersom Chalmers Studentkår anser 
att det är ett sätt att bidra till ett hållbart samhälle samt skapa långsiktig nytta för medlemmarna. Det 
är också viktigt att Chalmers Studentkår föregår med gott exempel och arbetar reflekterande med 
miljöarbetet inom verksamheten för att minska miljöpåverkan. 

Chalmers Studentkår ska visa goda exempel för engagerade medlemmar inom Chalmers Studentkår 
och på ett aktivt sätt få studenter att reflektera över sin miljöpåverkan vid engagemang eller 
deltagande i verksamhet inom Chalmers Studentkår. 

Vision för miljöarbete  
Alla medlemmar ska kunna känna sig stolta över att Chalmers Studentkår agerar ansvarsfullt i 
miljöfrågor. 

Miljöarbetesområden 

Inköp 
Chalmers Studentkår ska sträva efter etiska och miljömässiga inköp av varor och tjänster. 
Chalmers Studentkår ska ta ansvar för indirekta konsekvenser av sina inköp och strävar därför efter 
att alla inköp ska genomföras med hänsyn till etiska aspekter och miljöaspekter. Detta gäller alla 
typer av inköp och investeringar. 

Kommunikation 
Chalmers Studentkår ska tydligt kommunicera sitt miljöarbete till alla medlemmar och andra intressenter. 
Kommunikation av miljöarbetet är viktigt för att Chalmers Studentkår ska visa vad som arbetas med 
samt för att medlemmar och andra intressenter ska vara medvetna om arbetet. Kommunikation är 
nyckelfaktorn för att också kunna sprida goda exempel på arbete som görs inom hållbarhet och 
inspirera teknologer till att verka gemensamt för ett hållbart samhälle.  

Påverkan 
I de sammanhang där Chalmers Studentkår representerar studenterna skall kåren driva hållbarhetsfrågor. 
Chalmers Studentkår är genom sitt starka varumärke och långa tradition av systematiskt 
påverkansarbete inflytelserik i många sammanhang. Chalmers Studentkår ska använda detta 
inflytande till att verka för ett hållbart samhälle, och uppmuntra de organisationer där Chalmers 
Studentkår driver påverkansarbete till att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. 
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Transport och Logistik 
Chalmers Studentkår ska sträva efter ett hållbart transportanvändande. 
Med ett hållbart transportanvändande menas att sträva efter att minimera miljöpåverkan av 
varutransport och resor. Detta innebär att Chalmers Studentkårsträvar efter att minska sträckan och 
antalet resor och transporter. Ett hållbart transportanvändande innebär också att när transport måste 
ske skall det alternativ väljas som har minsta klimatpåverkan utifrån givet behov. 

Underhåll och avfallshantering 

De varor som passerar Chalmers Studentkårs verksamhet skall hanteras på bästa möjliga sätt. 
Chalmers Studentkår ska bidra till ett hållbart resursanvändande och strävar därför efter att minimera 
mängden avfall. Detta dels genom effektiva lösningar och dels genom gott underhåll som ökar 
livslängden hos såväl lokaler och inventarier som annat verksamhetsmaterial. Därtill strävar 
Chalmers Studentkår efter att säkerställa att maximal andel av avfallet går till återvinning. 

Ägaransvar 
Chalmers Studentkår skall som aktiva ägare se till att Chalmers Studentkårs företagsgrupp ligger i 
framkant miljö- och hållbarhetsmässigt. 
Chalmers Studentkårs företagsgrupp har verksamheter som till viss del har stor miljöpåverkan och 
potential till miljövinster. Därför skall Chalmers Studentkår genom ägardirektiv till sina företag ställa 
krav på ett prioriterat miljö- och hållbarhetsarbete som ständigt förbättras. 

Arbetssätt och uppföljning 
Kårstyrelsen skall utifrån denna policy fastslå riktlinjer för varje miljöarbetsområde. Riktlinjerna ska 
styra det konkreta arbetet med miljöarbetet och dessa ska årligen följas upp och uppdateras för att 
Chalmers Studentkårs miljöarbetet ska vara i framkant. Därtill skall Chalmers Studentkår stötta 
studentinitiativ som strävar mot ett hållbart samhälle samt underlätta och uppmuntra vidare 
engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor för de teknologer som önskar utnyttja sin studietid till 
sådant engagemang. 


