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Hållbarhets- och miljöpolicy 
 

Syfte 
Syftet med denna policy är att ge vägledning till hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas 
samt vilka värderingar Gästrike Räddningstjänst står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en 
tydlig koppling till visionen: ”För din trygghet och ett hållbart samhälle”. 
 

Bakgrund 
Gästrike Räddningstjänst ska bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva 
verksamheten på ett sätt som upprätthåller förbundets värderingar samt visar respekt 
för människor, samhälle och miljö/naturresurser.  
 
Med hållbarhet avses tre aspekter: den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten 
och den ekologiska aspekten. Den sociala hållbarheten innefattar bland annat 
mänskliga rättigheter. Den ekonomiska hållbarheten innefattar bland annat en sund 
ekonomi. Den ekologiska hållbarheten innefattar bland annat att minska negativ 
påverkan på miljö och klimat. 
 
Gästrike Räddningstjänst ska möta och överträffa medborgarnas förväntningar på 
förbundet genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika 
intressenter och bidrar till en hållbar utveckling. 
 

Huvudprinciper 
Gästrike Räddningstjänst har definierat följande huvudprinciper inom 
hållbarhetsområdet: 
• Ansvar, innebär att ta till sig kunskap samt tillämpa den. 
• Transparens, innebär öppenhet och vid behov ta hjälp och stöd. 
• Etik, innebär en god moral och lojalitet inom området. 
• Respekt för medborgarnas intresse, innebär lyhördhet. 
• Respekt för rättsstatens principer, innebär att följa lagar och direktiv. 
• Respekt för internationella uppförandenormer, innebär att följa till exempel EU-

direktiv. 
• Respekt för de mänskliga rättigheterna, innebär att följa och vara ett föredöme inom 

de mänskliga rättigheterna. 
• Utbytesprincipen, innebär att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer 

miljöanpassad.  
• Försiktighetsprincipen, innebär att val av verksamheter som innebär stora risker och 

kretsloppsprincipen ska följas.  
• Avfallshierarkin (avfallstrappan) innebär att vi EU:s ramdirektiv för avfall, de 

föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya 
föroreningar skall förebyggas. 
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Social hållbarhet 
 

Samhällsansvar 
Gästrike Räddningstjänst ska vara en god samhällsaktör som respekterar mänskliga 
rättigheter. Förbundet ska sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande 
oberoende om det är för medarbetare, ägare, medborgare eller andra intressenter. 
Förbundet ska vara aktiv inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och 
ungdom i syfte att bidra till ett tryggare samhälle.  
 
Gästrike Räddningstjänst ska vara en inkluderande räddningstjänst för alla, såväl 
medarbetare som medborgare. Genom en arbetsmiljö som tar till vara på människors 
olikheter utvecklas verksamheten för att bättre möta omvärlden och därigenom bidra till 
ett tryggt och hållbart samhälle. 
 

Medarbetare  
Gästrike Räddningstjänst ska säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt en trygg och säker arbetsplats för medarbetarna. Förbundet ska verka för en god 
balans mellan arbete och privatliv för medarbetarna. Förbundet ska även uppmuntra 
medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad. 
 
Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och 
mångfald skall finnas. Dessutom ska processer skapas där medarbetares idéer och 
initiativförmåga stimuleras. 
 

Kvalitetsansvar  
En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla förbundets relationer med 
medborgare. Avvikelsehanteringen ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. 
Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall 
prioriteras. 
 

Ekonomisk hållbarhet 
 

Ekonomiskt ansvar 
För Gästrike Räddningstjänst är det en grundläggande princip att bedriva en 
ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Gästrike 
Räddningstjänst undviker ekonomiska beslut som innebär risker för förbundets 
långsiktiga överlevnad. Förbundet värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla 
samarbetsrelationer. Förbundet motverkar aktivt alla former av mutor, bestickningar 
och korruption. Förbundet skall inte lämna direkta eller indirekta bidrag till politiska 
partier eller politiska organisationer. 
 

Lagstiftningsansvar 
Gästrike Räddningstjänst ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner 
inom de områden förbundet agerar på samt efterfölja miljölagstiftning, avtal, 
säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser. 
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Ekologisk hållbarhet 

 

Miljöansvar 
Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, 
naturresurser, flora, människa och samspelet mellan dessa. Verksamheten ska präglas 
av ett förebyggande och återkommande miljöarbete. Detta ska ses som en ständigt 
pågående förbättringsprocess.  
 
Gästrike Räddningstjänst ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och 
hälsorelaterade risker från verksamheten. I första hand genom att förebygga uppkomst 
av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan.  
Faktorer såsom energiförbrukning, vattenförbrukning, avfallshantering, släckskum skall 
stå i centrum. 
 

Klimatpåverkan 
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, 
både när det gäller den inre som den yttre miljön. Resor och transporter ska i 
möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan. 
Gästrike Räddningstjänst ska ha ett modernt och energisnålt tekniktänk där all 
förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare 
teknik. Digitala möten bör ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir 
lidande. Användning av skum får endast användas vid livräddande insats, se separat 
riktlinje. 
 

Resursanvändning 
Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål 
produktframställning. Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, 
ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Avfallsfrågan ska hanteras i linje 
med den så kallade avfallshierarkin, avfallstrappan. Kemikalier ska i möjligaste mån 
undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga 
kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga. 
 

 

Löpande miljöarbete 
Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras så att det tydligt går att följa upp. Tydliga 
riktlinjer och rutiner ska finnas för att samtliga medarbetare ska kunna kan fatta så 
miljövänliga beslut som möjligt. Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn 
till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället. 

 

Minimera 
 

Återanvända 
 

Återvinna  

Utvinna  
energi 
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Medarbetarna ska vara miljökunniga och ha en kontinuerligt pågående 
kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur räddningstjänstens verksamhet 
påverkar hållbarhet- och miljön. 
 

Leverantörsansvar 
Förbundet skall formulera miljökrav som skall gälla för den egna verksamheten samt 
påverka leverantörer till ett aktivt miljöarbete genom att ha det som ett skall-krav i alla 
upphandlingar. 
 

Uppföljning och rapportering 
Gästrike Räddningstjänsts förbundsledning ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen. 
I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. Mål skall årligen 
sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för 
förbättringsarbetet. 
 
Förbundets chefer ansvarar för att alla medarbetare inom förbundet är förtrogna med 
förbundets Hållbarhets- och miljöpolicypolicy, men det ligger på individens ansvar att 
följa den. Alla medarbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och 
upprätthålla en hållbar verksamhet. 


