Miljöpolicy för Internetstiftelsen
Antagen av stiftelsens styrelse 2017-09-19. Senast fastställd av ledningsgruppen 202112-10.

Målgrupp
Alla medarbetare och konsulter.

Bakgrund
Miljö ingår som en viktig del av Internetstiftelsens position. Internetstiftelsen vill ta ett
övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår
negativa påverkan på miljön och tycker att det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig
del i det dagliga arbetet. En av framgångsfaktorerna i SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) ledningsmodell är Leder för hållbarhet.

Syfte
Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vad som styr vårt
miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på
miljön.

Policy
Internetstiftelsens miljöinsatser ska styras av en sammanvägning av vad som är
ekonomiskt rimligt samt tekniskt och ekologiskt motiverat. Varje aktivitets miljöpåverkan
ska beaktas vid beslutsfattande och Internetstiftelsen tillämpar försiktighetsprincipen.
Internetstiftelsen bedriver ett strukturerat miljöarbete och uppmuntrar medarbetarnas
agerande och engagemang i miljöfrågor.
Internetstiftelsen driver ett aktivt och utvecklande miljöarbete i enlighet med vår
hållbarhetsstrategi (fokuspyramiden) och för en nära dialog med medarbetare, kunder,
samarbetspartners och leverantörer.
Internetstiftelsen ska leva upp till och möta såväl kundernas som samhällets krav inom
miljöområdet samt följa relevanta lagar och förordningar.
Internetstiftelsen minskar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att:
• använda teknik för resfria möten
• välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt för resor och transporter
• minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp
• ha fortsatt låg användning av kontorsmaterial och förbrukningsartiklar
• ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster
• när det är möjligt köpa återbrukade varor och lämna/sälja vidare varor för återbruk t ex
möbler, mobiler, datorer, annan utrustning osv
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• bibehålla källsortering och ha fortsatt låga avfallsmängder från vår verksamhet
• säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av avfall

Ansvar
Alla chefer, medarbetare och konsulter ansvarar för att policyn efterlevs inom deras
respektive ansvarsområden.
Ledningsgruppen beslutar om policyn och vd är ytterst ansvarig för stiftelsens
miljöarbete. Sustainability and Quality Manager stöttar och hjälper till med det dagliga
arbetet tillsammans med ansvariga för hållbarhetsmålen och hållbarhetsgruppen.
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