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THS POLICY FÖR KLIMAT OCH MILJÖ 

Formalia 

Bakgrund 
Att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och begränsa klimatförändringarna är ett gemensamt ansvar 
för alla samhällets individer och aktörer. Tekniska Högskolans Studentkår (THS), bedriver flera 
verksamheter med varierande klimatavtryck, och har genom sin position som representant för alla KTH:s 
studenter ett avsevärt inflytande i olika sammanhang. Det är därför viktigt att THS tar sitt klimatansvar på 
allvar, och agerar på ett sätt som tillför långsiktig nytta för sina medlemmar. 

Syfte 
Syftet med Policyn för klimat och miljö är att förenkla miljöarbetet inom THS genom att upprätthålla en 
tydlig riktning och nivå för THS klimatansvar. 

Grundläggande principer 

THS eget klimatavtryck 
● Inom och mellan THS olika verksamheter ska det finnas möjlighet att dela på materiella 

tillgångar och därmed minska nykonsumtion. 
● Användning av engångsartiklar och utdelningsmaterial ska undvikas i största möjliga mån. 
● Sortering av avfall för att möjliggöra återvinning ska utföras i största möjliga mån. 
● Mat med lågt klimatavtryck ska premieras i alla delar av THS verksamhet. Om kött erbjuds, 

ska det alltid vara som ett aktivt val. 

● Miljövänliga färdalternativ bör väljas om det inte orsakar signifikanta ekonomiska eller 
administrativa problem. 

● Energieffektivisering av lokaler, värme och utrustning ska tas i hänsyn när möjligt. 

Påverkansarbete 
Utåt bör THS föregå med gott exempel och använda sitt inflytande för att arbeta mot ett mer hållbart 
samhälle samt uppmuntra de organisationer där THS driver påverkansarbete till att aktivt arbeta med 
hållbarhetsfrågor.  

Gentemot KTH ska THS främst verka för att lärosätet utvecklar hållbarhetsperspektivet i samtliga 
program och ger studenterna effektiva och relevanta verktyg för att bemöta framtidens klimatutmaningar. 
THS ska även ta ställning för att KTH som organisation minimerar sitt eget klimatavtryck. 

Kommunikation 
THS ska kommunicera det miljöarbete som utförs av organisationen så att både medlemmar och 
omvärlden kan ta del av informationen. Kommunikationens syfte ska vara att belysa de framsteg som görs 
och inspirera andra till handling. 

Ett avsnitt av THS Verksamhetsberättelse ska ägnas åt att redogöra för klimatarbetet inom organisationen 
samt de framsteg eller utmaningar som uppstått på området. 
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Ansvar och uppföljning 
Ordförande eller annan ansvarig inom sektion, förening, eller annan grupp på THS ansvarar för att policyn 
följs i sin organisation.  

THS Kårstyrelse ska genom ägar- och verksamhetsdirektiv ställa krav på att THS bolag, kansli och 
restaurangverksamhet prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete och tar ovannämnda principer i 
beaktning. 

THS Centralt ska stötta sektioner och kårföreningar i deras miljöarbete samt främja samordning och 
kunskapsutbyte inom organisationen. Inom THS Centralt ska en instans med uttalat ansvar för 
klimatfrågor finnas. 

 


