
 

Hållbarhets- och miljöpolicy för ASSITEJ Sverige  

ASSITEJ Sverige vill vara en del i arbetet för en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för vår 
värld och för en trygg och välfungerande framtid, i synnerhet för barn och unga. Vårt arbete i 
att göra så lite klimatpåverkan som möjligt ingår i det övergripande arbetet i att verka för de 
globala hållbarhetsmålen, upprättade av FN, för att jobba för social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.  

Alla som arbetar med ASSITEJ Sverige ska informeras om vår miljöpolicy och mål, och aktivt 
vara delaktig i att följa och utveckla den. Det betyder att klimatpåverkan alltid ska vara 
närvarande i diskussionen kring olika beslut och inköp som ASSITEJ Sverige gör.  

Vi har upprättat denna policy som vägledning för oss som arbetar med ASSITEJ Sverige och 
våra samarbetspartners. Förhoppningsvis kan denna miljöpolicy också påverka och inspirera 
andra organisationer inom vårt område.  

Transporter 
Vår största utmaning i att minska vårt klimatavtryck gäller transporter, i synnerhet att 
minska mängden flygresor och de utsläpp som de medför. Alla resor som medför en stor 
klimatpåverkan bör kunna motiveras och nödvändigheten för resan bör inventeras noggrant 
innan beslut fattas. Detta gäller också vid ersättning av resor för samarbetspartners.  

De som är anställda på, eller förtroendevalda för, ASSITEJ Sverige bör välja ett miljövänligt 
sätt att resa till och från ASSITEJ Sveriges möten etc. ASSITEJ Sverige bekostar i regel inte 
flygresor som kan ersättas av alternativa färdmedel där resan uppgår till mindre än 8 
timmar.  

Vi klimatkompenserar vårt avtryck i form av utsläppsrätter, även om detta inte ska utgöra 
det främsta hållbarhetsarbetet, utan snarare vara det sista steget i processen.  

Inköp 
ASSITEJ Sverige strävar efter att köpa produkter som sliter så lite som möjligt på miljön. Vi 
ska också undersöka nödvändigheten av de inköp som diskuteras, och köpa nya varor i så 
låg utsträckning som möjligt. Vi väljer miljömärkta och ekologiska varor i så stor 
utsträckning som möjligt.  
   
Mat 
ASSITEJ Sverige bör endast bekosta vegetarisk mat i sammanhang som rör vår verksamhet. 
Vi väljer miljömärkta och ekologiska matvaror i så stor utsträckning som möjligt. 



Lokaler & elförbrukning 
Den energiförbrukning som rör ASSITEJ Sveriges lokaler bör inventeras och utvärderas 
kontinuerligt i samarbete med hyresvärd. Vid hyra av tillfälliga lokaler bör dessa lokalers 
miljöpåverkan undersökas.  

Återvinning 
ASSITEJ sorterar avfallet som brukats av organisationen, både på kansliet och vid 
arrangemang i andra lokaler.  

Uppföljning av policy 
En gång om året ska ASSITEJ Sveriges hållbarhetsansvarige skriva en rapport som 
utvärderar det gångna årets hållbarhetsarbete och klimatpåverkan. Rapporten redovisas på 
årsmötet tillsammans med hållbarhetplan för kommande period. Den hållbarhetsansvarige 
väljs av kansliet.  

Hållbarhets- och miljöplan 2023 

Område / mål 

Påverkansarbete

Aktivitet 
Söka bidrag för en nordisk 
plattform, Nordic ACTS,  
för erfarenhetsutbyte kring 
hållbarhet 

Ansvar 

Niclas Malmcrona 
och Linnea Lidberg

Deadline 

Februari 2023

Påverkansarbete Söka bidrag för 
Performing Green – 
”Climate our most 
important story”.   
I samarbete med 
Folkteatern i Gävleborg 
planerar vi att arrangera 
en tredagars workshop för 
att samla regissörer och 
scenografer från de 
nordiska och baltiska 
länderna för att utforska 
möjligheterna att arbeta 
med hållbarhetsstrategier 
inom scenkonsten. 

Niclas Malmcrona Våren 2023

Kommunicera 
hållbarhet

Redovisa 
hållbarhetsarbete för 2022 
och gå igenom 
hållbarhetsplan för 
kommande period för 
medlemmar på årsmöte.  

Linnea Lidberg 20:e mars 2023



Område / mål 
Planering av 
hållbarhetssarbete

Aktivitet 
Samtal och diskussion om 
framtida 
hållbarhetsvisioner med 
styrelsen.

Ansvar 

Kansli

Deadline 
22:a April 2023

Påverkansarbete Klimatsalong på 
Scenkonstbiennalen.  

Linnea Lidberg Juni 2023

Begränsning av de 
egna utsläppen

Inventering och 
utvärdering av kansliets 
kontors klimatpåverkan 
tillsammans med 
hyresvärd och övriga 
hyresgäster september 
2023.

Linnea Lidberg September 2023

Påverkansarbete Genomföra Performing 
Green – ”Climate our most 
important story”. 

Niclas Malmcrona December 2023

Begränsning av de 
egna utsläppen

Beräkna klimatpåverkan 
av ASSITEJs resor under 
året

Linnea Lidberg Löpande 2023

Kommunicera 
hållbarhet

Informera om våra olika 
hållbarhetsinitiativ i 
sociala medier 
kontinuerligt. Löpande 
2023. Kommunicera 
hållbarhet.  

Zara Zimmerman Löpande 2023

Påverkansarbete Medverka i framtagandet 
av nordisk plattform, 
Nordic ACTS, för 
erfarenhetsutbyte kring 
hållbarhet.

Niclas Malmcrona & 
Linnea LIdbrg

2024

ASSITEJ Sverige 2023


