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Unionens hållbarhetspolicy  
Unionens policyer omvandlar våra värderingar till övergripande förhållnings-
sätt i centrala frågor. Alla som arbetar för och företräder Unionen har ett an-
svar att ta del av och följa dessa. 

Unionen är en organisation som verkar för ett bättre samhälle genom att 
ständigt värdera vår påverkan på samhället. Grunden i vårt arbete, att på-
verka arbetsmarknaden i en positiv riktning och att stötta och stärka indivi-
der i deras arbetsliv, är vårt främsta bidrag till en hållbar samhällsutveckling.  

Vi ska minska vår negativa påverkan inom alla områden där vi har möjlighet 
och bidra till en hållbar värld för kommande generationer. För att uppnå det 
behöver Unionen arbeta med samtliga hållbarhetsområden; ekonomiska, so-
ciala och miljömässiga. 

Därför ska Unionen 

Ekonomisk hållbarhet  

• Agera aktsamt och ansvarsfullt med förbundets tillgångar samt verka 
för effektivt nyttjande av resurser.   

Social hållbarhet  

• Bidra till ett hållbart arbetsliv genom att vi dagligen tar ansvar för 
samhällets sociala utveckling. Som arbetsgivare månar vi om medar-
betarnas schyssta villkor. Vi ställer också krav på våra leverantörers 
villkor för sina anställda.  

Ekologisk hållbarhet  

• Verka för att våra resurser används på ett miljömässigt klokt sätt. Vi 
arbetar med att kontinuerligt dokumentera och följa upp vår egen 
miljöpåverkan för att kunna vidta åtgärder. Vi ställer också krav på 
våra leverantörers miljöarbete.  

Därför ska alla som arbetar för och företräder Unionen 
• Agera aktsamt och ansvarsfullt med förbundets tillgångar samt verka 

för effektivt nyttjande av resurser.   
• Utveckla sin medvetenhet kring hållbarhetsfrågor utifrån sitt upp-

drag.   
• Ta hänsyn till miljöpåverkan i sitt arbete.  
• Uppdatera sig om gällande riktlinjer och instruktioner som rör områ-

det hållbarhet.  
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