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Hållbarhetspolicy 

Räddningstjänsten Syd verkar inom sitt uppdrag för att förebygga och minska skador på 

människors liv och hälsa, egendom och miljö. Denna samhällsservice ska gagna invånarna efter 

behov och på lika villkor i enlighet med ett hållbarhetsperspektiv. I utförandet av uppdraget 

ansvarar organisationen för att i sig vara hållbar. Denna hållbarhetspolicy är Räddningstjänsten 

Syds samlade styrdokument för hållbarhetsarbete inom ansvarsområdet vilket konkretiseras 

ytterligare i relaterade styrande dokument som återfinns på intranätet. En stor del av innehållet 

regleras separat och i varierad omfattning i olika lagar. 

Hållbarhetspolicyn baseras på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål och 

tillvägagångssätt har anpassats till organisationen. I samband med framtagandet av policyn 

gjordes en kartläggning – Räddningstjänsten Syds koppling till de globala hållbarhetsmålen. I 

denna finns beskrivet hur Räddningstjänsten Syd både genom sitt uppdrag, men också utifrån 

strategiska val och handlingar i utförandet av uppdraget kan bidra till betydande positiv påverkan 

för att uppnå respektive mål inom Agenda 2030. 

Hållbarhetspolicyn beslutas av direktionen, granskas årligen och revideras vid behov. Policyn ska 

vara kommunicerad till anställda och finnas tillgänglig för allmänheten på hemsidan. Mål för 

hållbarhetsarbetet fastställs årligen i verksamhetsplanen och följs upp i årsredovisningen. 

 

Räddningstjänsten Syd ska beakta hållbarhet ur ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till det 

bästa för så väl organisationen som globala skyddsvärden. Detta helhetsperspektiv ska 

tillämpas vid planering, beslutsfattande och genomförande med mål att 

• minimera användandet av naturresurser och effektivisera den resursanvändning som är 

nödvändig. 

• minimera föroreningar, utsläpp av växthusgaser och kemikalier. 

• minimera energiförbrukning och använda fossilfri energi 

• minimera avfall och matsvinn. 

• vara en inkluderande och tillgänglig (fysiskt så väl som i digitala kanaler och tjänster) 

organisation som bedriver likartad räddningstjänst för alla. 

• vara en jämlik organisation med lika rättigheter och möjligheter att utföra och utvecklas i 

sitt arbete. 

• förhindra ohälsa, sjukdomar, skador, dödsfall, våld och brottslighet. 

 

Räddningstjänsten Syd uppnår ovanstående genom att 

• följa gällande lagar och regler, men hantera dessa som minimikrav och ansvarsfullt beakta 

hållbarhet i varje enskild handling/enskilt beslut. 

• ha tillgängliga riktlinjer och rutiner gällande hållbarhet samt en systematik för att se till att 

dessa efterlevs, är uppdaterade och i enlighet med lagstiftning. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
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• beakta hållbarhet vid inköp, avtal, upphandling, finansiella placeringar, 

verksamhetsförändring och nybyggnad. Hållbarhetsåtgärder ses som långsiktiga 

investeringar där initiala kostnadsökningar på sikt ger vinst. 

• alla inom förbundet ansvarar för att bidra till en hållbar organisation. Utbildning, 

informations- och kunskapsspridning sker kontinuerligt för att alla ska kunna göra 

välavvägda bedömningar och agera hållbart utan detaljstyrning. 

• vara en transparent och lyhörd organisation där innovationer och initiativ från 

medarbetare uppmuntras, tillvaratas och utvecklas. 

• interorganisatoriska och internationella samarbeten, kunskapsutbyten och innovationer 

uppmuntras, tillvaratas och utvecklas. 


