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1 INLEDNING 
OMFATTNING, BAKGRUND OCH SYFTE 

Denna policy beskriver grundläggande riktlinjer för hur HSB Skåne (organisationsnummer 

745000–2253) hanterar nedan angivna områden: 

• Miljö- och kvalitetsarbete 

Miljö- och kvalitetspolicyn utgör det högst styrande dokumentet i miljö- och 

kvalitetsledningssystemet och ska vara anpassad för organisationens syfte. Den ska innehålla 

åtaganden om att uppfylla bindande krav och arbeta för en ständig förbättring. Miljö- och 

kvalitetspolicyn ska årligen antas av HSB Skånes styrelse och finnas tillgänglig för 

organisationens intressenter. 

 

2 ALLMÄNT 

HSB Skåne är ett medlemsägt företag som med långsiktiga kundrelationer och lokal närvaro ska 

vara det första valet inom nyproduktion, boende och fastighetsförvaltning i 17 av Skånes 

kommuner. Det ska uppnås genom skapande av ett attraktivt och hållbart boende. 

 

3 MILJÖ OCH KVALITET 

HSB Skånes arbete sker i enlighet med vår verksamhetsidé, vår vision samt våra 

kärnvärderingar som vi  förkortar ETHOS; engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 

samverkan. Vi ska erbjuda våra medlemmar, kunder och boende trygga funktionslösningar för 

att därmed skapa det  goda boendet för de som bor i de hus vi bygger och förvaltar. 

Vi ska sträva efter att miljöhänsyn tas och att god kvalitet upprätthålls i hela vår verksamhet. 

Vi ska utgå från en helhetssyn på människan, boendet och miljön. 

Vi ska verka för att uppfylla kraven enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. 

Vi ska successivt öka miljö- och kvalitetskraven på våra leverantörer genom väl formulerade 

kriterier vid upphandling. 

Vi ska genom ett aktivt arbete med energieffektiviserande åtgärder i egenägda fastigheter 

och löpande uppdatering av maskin- och fordonspark minska utsläppen av växthusgaser. 

Vi ska löpande byta ut allmänbelysning i ägda fastigheter till LED. 

Vi ska tillse att boende i ägda fastigheter källsorterar och återvinner samtliga 

avfallsfraktioner som finns  tillgängliga på den lokala orten, om möjlighet finns. 

Vi ska ta hänsyn till miljön vid val av kemiska produkter, minska användningen och löpande 

arbeta med utfasning och substitution av farliga kemiska produkter. 

Vi ska genom test av nya metoder, till exempel hetvatten, sträva efter att minimera användandet 

av kemiska bekämpningsmedel. 

Vi ska utgå från våra betydande miljöaspekter när vi sätter miljömål. 
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4 ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL 

HSB Skåne har tillsammans med hela HSB-organisationen förbundit sig att minska 

klimatpåverkan från verksamheten. Mellan år 2008 och 2023 (då HSB fyller 100 år) ska 

utsläppen (kgCO2e/Atemp) minska med 75 %. Eftersom HSB Skåne redan har uppnått 

målet om en minskning av koldioxidutsläppen med 75 % har vi satt ett nytt mål: att till 

2023 minska koldioxidutsläppen med 90 % (jämförelseår 2008). Vidare fattades nya 

klimatmål av förbundsstyrelsen i september 2021. Det nya målet är att HSB ska ha 

netto-noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan år 2040. De beslutade delmålen 

är: -25% 2025; -50% 2030; -75% 2035, jämfört med basår 2020. HSB Skåne har 

beslutat att anta de nya målen.  

 

5 INTRESSENTER 

Det är intressenterna som bedömer kvaliteten på vårt arbete vilket förutsätter en kontinuerlig 

dialog med kunder, medlemmar, leverantörer och övriga intressenter. 

 

6 MEDARBETAREN 

Det är medarbetarnas arbete som skapar nöjda medlemmar, kunder och boende vilket förutsätter 

kunskap och kompetens, engagemang och eget ansvar samt delaktighet i HSB Skånes miljö- 

och kvalitetsarbete. 

 

7 BINDANDE KRAV 

Vi ska i all vår verksamhet vara uppmärksamma på samt följa tillämplig lagstiftning och 

övriga bindande krav som berör oss. Vi bevakar ny och förändrad lagstiftning samt ska genom 

dialog    med våra intressenter hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar. 

 

8 FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Vi ska i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete gällande miljö och kvalitet 

samt    förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. 

Vi ska löpande underhålla, uppdatera och förbättra vårt miljö- och kvalitetsledningssystem för 

att uppnå bättre miljö- och kvalitetsprestanda. 

 

9 RESURSER 

Vi ska hushålla med resurser samt använda miljöanpassade material och metoder. 
 

10 RESULTAT AV MILJÖ- OCH KVALITETSMÅL 

Vi ska årligen redovisa resultatet av våra miljö- och kvalitetsmål. 


