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SRAT:s hållbarhetspolicy 
SRAT har en hållbarhetspolicy med riktlinjer och mål för hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetspolicyn riktar sig till anställda på kansliet men också till 
förbundsstyrelse samt omfattar evenemang arrangerade av SRAT. 
SRAT ser sig som en naturlig hållbarhetsaktör där kärnan av verksamheten 
strävar mot en ökad ekonomisk och social hållbarhet för sina medlemmar och 
samhället i stort. SRAT:s arbete syftar till att skapa hållbara arbetsliv där man 
får en god ekonomisk utväxling av sin investering i utbildning samt en sund 
arbetsmiljö på inkluderande arbetsplatser som möjliggör ett långt och 
utvecklande arbetsliv. SRAT erkänner samtidigt klimatförändringens 
utmaningar och värderar ökade kostnader gentemot klimatutsläpp och 
miljöförstöring. Vidare ser SRAT att effekter av klimatförändringarna kan 
komma att påverka våra medlemsgrupper negativt med potentiellt ökad 
press på samhällsviktiga funktioner likväl som en ökad ohälsa.  

• SRAT ska agera i enlighet med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen 
som där uttrycks. 

• SRAT ska arbeta för att integrera miljö- och klimathänsyn, kvalitet och 
kostnadseffektivitet som en naturlig del i verksamheten. 

• SRAT ska kontinuerligt se över sitt hållbarhetsarbete och till detta 
kopplade policies. I det arbetet ska medarbetarnas engagemang och 
kunskap i hållbarhetsfrågor tillvaratas.  

• SRAT ska främja resurseffektivitet och minska klimatpåverkan genom 
att resa i enlighet med sin resepolicy. 

Övergripande mål 
• SRAT ska använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt för att 

fullgöra sitt uppdrag och ha en ständig ambition att minska denna 
användning. 

• SRAT ska mäta och utvärdera hållbarhetsaspekter inom ramen för sin 
verksamhet. 

• Förtroendemän och medarbetare ska känna till SRAT:s 
hållbarhetsarbete och agera i enlighet med denna policy.   

SRAT:s verksamhet ska vara så hållbar som möjligt genom att 
• all vår verksamhet ska präglas av ett aktivt hållbarhetstänkande,  
• minimera användning och spridning av för naturen skadliga ämnen,   
• hushålla med råvaror och försöka minska avfallsmängden genom 

källsortering, återvinning och återanvändning så långt det är möjligt, 
• sträva efter kontinuerliga förbättringar inom hållbarhetsområdet samt 

att, 
• sträva efter att leverantörer av tjänster eller varor omfattas av 

kollektivavtal,  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
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• alla anställda görs delaktiga i hållbarhetsarbetet, 
• tjänsteresor och övrig verksamhet ska planeras utifrån en 

hållbarhetsaspekt i enlighet med SRAT:s resepolicy, 
• SRAT genom sin placeringspolicy ska verka för att förbundets 

finansiella tillgångar investeras ansvarsfullt och hållbart samt  
• i utåtriktad verksamhet, exempelvis rådgivning, 

kollektivavtalstecknande och påverkansarbete, ska hållbarhetsaspekter 
beaktas. 

 
Antagen av förbundsstyrelsen 2020-09-08 
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