
Dokumentet antaget av 
Svf:s styrelse 2012-04-16,  

Reviderat 
2013-12-02, 2014-12-01, 2015-11-30, 2016-11-28, 2017-11-27 

 
 
 
 

 
POLICYDOKUMENT MILJÖ OCH RESOR 

för Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
 

 

Verksamheten på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) innefattar undervisning för vuxna, på olika nivåer och 

inom olika områden, samt arrangemang av korta kurser och konferenser. I verksamheten ingår även en KRAV-

certifierad restaurang, internat, fastighets- och teknikunderhåll samt administration.  

Huvudman för Svf är Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia. 

Vi anser att vår verksamhet påverkar den miljö vi lever i och är beroende av.  

Vi vill därför att den sker med bästa möjliga hänsyn till miljön. 

Svf ska  

 följa eller överträffa de krav på miljöhänsyn som finns i lagar och förordningar, 

 arbeta efter en helhetssyn på miljön, lokalt, regionalt och globalt samt minimera vår negativa påverkan på 

den, 

 sträva efter att hushålla med energi och materiella resurser, 

 se miljöproblemen som påverkbara, och se optimistiskt på vårt miljöarbete. Vi ser vår insats som en del av det 

globala miljöarbetet, bland annat manifesterad i Agenda 2030, 

 integrera miljötänkande och miljöarbete i undervisningen på alla linjer, 

 fortlöpande informera och utbilda personal inom alla verksamhetsområden, 

 fortlöpande informera kursdeltagare på långa kurser om de miljöåtgärder vi vidtar samt vara lyhörda för 

förslag till mijöförbättrande åtgärder, 

 ha en miljörelaterad resepolicy och 

 aktivt arbeta med en konkret miljöplan som årligen ska uppdateras och utvärderas och i övrigt uppfylla de 

mål finns uppställda i miljödiplomeringen och KRAV-certifieringen. 

Eftersom restaurangen är KRAV-certifierad ska Svf tillse 

 att rödlistade fiskarter enligt Världsnaturfonden inte serveras, 

 att tillse att inga livsmedel serveras som är märkta att de är framställda med GMO (Genetiskt Modifierade 

Organismer), 

 att källsortering och återvinning av avfall genomförs, 

 att systematiskt arbete med att minska antalet tillsatser i maten genomförs och 

 att systematiskt arbete för att öka andelen KRAV-certifierade råvaror genomförs. 

 

Miljöarbetet på Svf drivs av skolans miljöråd, där personal från olika verksamheter (utses av skolrådet) samt 

kursdeltagare (utses av studeranderådet) ska vara representerade. Alla intresserade därutöver är välkomna att 

delta i miljörådet och dess arbete. 
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RESEPOLICY 
för Södra Vätterbygdens Folkhögskola 

Strävan på Svf skall alltid vara att resa så energisnålt som möjligt. Detta gäller både resor till och från arbetet och 

resor i tjänsten. 

Transportsättet för resor till och från arbetet beslutas självklart av den anställde, men Svf skall uppmuntra till att 

minimera användning av bil. Detta kan ske på åtminstone två sätt: 

 Uppmuntra personal och studerande till samåkning där så är möjligt. 

 Uppmuntra personal och studerande att använda cykel. 

För resor i tjänsten måste resans längd och tidsåtgång vägas in. I möjligaste mån bör dock prioriteringen vara 

enligt nedan, där förstavalet står först: 

 Tåg (i synnerhet beträffande resor till och från södra och mellersta Sverige) 

 Buss  

 Samåkning i bil 

 Flyg (för längre utrikesresor är detta av tidsskäl oftast det enda möjliga). 

Inom en radie på 50-70 mil bör flyg inte användas om andra allmänna kommunikationer är tillgängliga. Inom 

denna radie finns det ofta andra kollektiva färdsätt som är lika snabba eller nästan lika snabba.  

Om bil måste användas inom detta område måste man samåka för att kunna använda skolans bil eller få ut 

reseersättning. Samåkning innebär att det finns minst två personer i bilen och/eller skrymmande material från 

skolan, exempelvis utställningsmaterial. Väsentliga olägenheter måste föreligga för att undantag ska accepteras. 

Då flygresor genomförs låta gruppen ta ställning till om klimatkompensation är möjlig, antingen genom 

ekonomiska medel eller praktisk handling. 

Övriga faktorer att väga in, förutom miljö, vid beställning av resa är: 

 Pris 

 Kvalitet 

 Tidsåtgång 

Om inget av kriterierna är avsevärt starkare än miljökriteriet, så väljs alltid miljöalternativet. 
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