
EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

SÅ JOBBAR KÅREN MED



VAD ÄR EKOLOGISK HÅLLBARHET? 

Ekologisk hållbarhet handlar 
om att bevara de tjänster som 
ekosystemen förser samhället med. 
Ekosystemstjänsterna kan delas in i 
fyra områden:

 » försörjande

 » reglerande

 » kulturella 

 » stödjande

Genom att sträva mot en ekologiskt 
hållbar organisation kan vi bidra till 
att bevara ekosystemtjänsterna.

http://1 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/


VARFÖR?

Det ökade intresset från våra 
medlemmar ligger bland annat 
bakom strategin. Enskilda studenters 
påtryckningar mot högskolan gjorde 
att även högskolan började prioritera 
dessa frågor. Ambitionen är att verka 
för att studentkårens alla delar ska 
ha så liten negativ påverkan på miljön 
som möjligt.

VAD GÖR STRATEGIN?

Syftet med strategin är att ange 
prioriteringar för studentkårens 
arbete med ekologisk hållbarhet. Den 
ska kunna användas för att vägleda 
och säkerställa kontinuitet i arbetet.



STÄLLNINGSTAGANDEN

Dessa ställningstaganden avser 
studentkårs verksamheter, allt från 
restauranger och studentbostäder till 
teknologsektioner.



HAR KÅRMEDLEMMAR VARIT  
INBLANDADE I ARBETET?

Underlaget kommer från ett 
formulär där alla medlemmar haft 
möjlighet att ge förslag, eventet 
Student voice och en workshop på en 
hållbarhetsdag under hösten 2019.



HÅLLBAR KONSUMTION

 » Mer klimatmässigt hållbar 
mat

 » Utsläpp av växthusgaser ska 
klimatkompenseras

 » Vid inköp av mat ska biologisk 
mångfald beaktas

 » Vid inköp ska vi verka för att 
inga onödiga förpackningar 
används

 » Vid inköp av varor och 
tjänster ska höga kemikalie- 
och miljökrav uppfyllas

 » Kårens fordon ska drivas och 
underhållas på hållbara sätt

 » Inköp av samma slag 
samordnas för att minska 
transporter

 » Alla resor i kårens regi är 
välmotiverade och tar hänsyn 
till klimatpåverkan

 » Alla produkter som kan 
återbrukas ska återbrukas



HÅLLBAR HANTERING  
AV AVFALL

 » Matsvinnet2 från kårens 
verksamheter ska minimeras 
och matavfallet3 ska 
återvinnas

 » Allt material som kan 
återvinnas ska återvinnas

 » Alla medlemmar ska känna 
att de har tillräcklig kunskap 
för att kunna hantera sitt 
avfall på ett hållbart sätt

 » Alla medlemmar kan med 
lätthet sortera och hantera 
sitt avfall inom alla kårens 
verksamheter

 » Den totala mängden avfall ska 
minimeras

2 Matsvinn är ätbar mat som slängs i onödan
3 Matavfall är sådant som inte kan ätas, utan är en biprodukt 
av maten, t ex ben från en köttbit



HÅLLBAR CAMPUSMILJÖ

 » Våra campus ska bidra till 
en rik biologisk mångfald

 » Alternativ för resor mellan 
bostad och campus samt 
mellan campus ska vara 
hållbara

 » På campus finns goda 
möjligheter att samverka 
globalt utan att resa

 » Alla nya byggnader ska 
uppnå miljöbyggnad guld

 » Grönområden och gröna 
stråk ska bevaras, skapas 
och utvecklas med 
innovativa metoder



HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA

 » Vi kommunicerar 
hållbarhetsarbetet till 
medlemmar

 » Vi hjälper medlemmarna fatta 
välinformerade beslut kring 
hållbarhetsfrågor

 » Alla medlemmar ska ha 
möjlighet att vara delaktiga 
i arbetet för en hållbar 
studentkår


