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__________________________________________________________________________ 
Om dokumentet 

Detta policydokument utgör SöderS – Södertörns högskolas studentkårs officiella 
ställningstaganden rörande miljöfrågor och fungerar även som ett styrdokument för SöderS 
arbete. Detta dokument rör framför allt SöderS centralt, men bör även följas av föreningar 
och verksamheter i de fall då pengar från SöderS ingår i finansieringen. Dokumentet är 
underordnat SöderS stadgar och beslut i SöderS fullmäktige. 

SöderS ska ha miljö- och rättviseaspekter i åtanke i hela sin verksamhet. Denna policy 
lägger riktlinjer för att SöderS ska hålla höga ambitioner för en hållbar verksamhet. 

__________________________________________________________________________ 

1. Inköp 

• Vid inköp ska rättvisemärkta, miljömärkta och ekologiska varor inhandlas när 
möjligheten finns och om budget för inköp tillåter. 

• Rengöringsmedel och liknande som används bör vara miljömärkta i de fall 
miljömärkta produkter finns på marknaden. 

• Vatten på flaska och burk bör ej införskaffas. 

• Mjölk ska alltid vara ekologiskt producerad. 

• Kaffe ska vara ekologiskt och rättvisemärkt. 

2. Resor 

• Vid resor kopplade till kåruppdrag bör det miljövänligaste alternativet väljas. Det 
får dock vägas mot pris- och tidsaspekt. 

 
3. Energi 

• Vid utskrifter ska svartvitt och dubbelsidigt skrivas ut i första hand. 
• Allt material så som papper, plast, metall med mera ska sopsorteras och 

återvinnas. 
• Apparater såsom datorer, lampor med mera ska stängas av vid dagens slut i 

möjligaste mån. 
 
4. Samarbete med företag och organisationer 

SöderS ska eftersträva att samarbeta med företag vars verksamhet ger ett positivt 
bidrag till samhällsutvecklingen samt undvika företag vars verksamhet, produkter och 
tjänster uppenbart skadar människan och miljön. 
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Presidiet beslutar om samarbeten mellan SöderS och utomstående 
organisationer/företag. Om presidiet är osäker på om samarbete eller om presidiets 
beslut möter kritik ska det lyftas i styrelsen. 
 
Om samarbete av misstag skett med verksamhet som inte lever upp till ovan angivna 
riktlinjer och etiska kriterier skall engagemanget upphöra så snart det är praktiskt 
genomförbart. Detsamma gäller om en samarbetspartner går från att vara godkänd 
enligt ovanstående till att ej falla inom ramen för vad som anses etiskt korrekt, 
exempelvis vid förvärv och fusioner. 


