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Miljöpolicy för Kakservice AB 

Kakservice ger ideella organisationer1 möjligheten att tjäna ihop pengar till sina skolresor, 

klassresor, träningsläger och cuper, genom att sälja kakor, godis och knäckebröd. 

För att bidra till en hållbar utveckling, dvs en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov2, ska 

verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön3. Kakservice ska sträva efter 

att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen4 och de globala 

hållbarhetsmålen5 nås. 

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra 

egna medarbetare, leverantörer, kontaktpersoner eller den ideella organisationens deltagare.  

Kakservice ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning 

för att kunna nå företagets mål.  

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva 

efter ständig förbättring, liksom att arbeta förebyggande. 

Policyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt 

en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska 

säkerställa att målen uppnås. En årlig genomgång av miljömålen görs av företagets ledning. 

                                                 

1 Klasser, föreningar och lag. 

2  "Hållbar utveckling" (på engelska "Sustainable development"), ett begrepp som lanserades 1987 av FN:s världs-

kommission för miljö och utveckling (den sk Brundtlandkommissionen) i rapporten "Our Common Future".  

Det innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. Begreppet betonar sambandet mellan social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomisk utveckling, en rik kultur och social välfärd måste gå hand i hand med skydd av miljön och hushållning med 

naturresurserna.  Begreppet hållbar utveckling är grunden och det övergripande målet i den svenska miljöbalken liksom i 

EU:s och FN:s miljöarbete. 

3  Med "påverkan på miljön" avser vi utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av 

energislag och energianvändning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.  

4  www.miljomal.se  

5 FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) www.globalamalen.se eller 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  

 

http://www.kakservice.se/Referenser/Tjana-pengar-till-klassen
http://www.kakservice.se/Referenser/Tjana-pengar-till-laget
http://www.miljomal.se/
http://www.globalamalen.se/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Riktlinjer/strategier för miljöarbetet inom Kakservice 

Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit 

nedanstående riktlinjer/strategier. 

 

• Internt förhållningssätt 

 Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.  

 Vi ska i alla våra beslut väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.  

 Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt. 

• Medarbetare 

 Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos våra medarbetare samt göra dem 

medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla 

medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna. 

• Kontaktpersoner, den ideella organisationens deltagare och slutkunder 

 Vi ska möta och helst överträffa kontaktpersonernas, den ideella organisationens 

deltagares och slutkundernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete. 

 Vi ska skapa förutsättningar för kontaktpersonerna, den ideella organisationens 

deltagare och slutkunderna att medverka i miljöarbetet. 

 Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetandet hos kontaktpersonerna, den ideella 

organisationens deltagare och slutkunderna samt göra dem medvetna om sitt 

miljöansvar.  

• Intressenter 

 Vi ska samarbeta med miljömedvetna leverantörer samt ställa motsvarande krav på 

dem som vi ställer på vår egen verksamhet. 

 Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och 

organisationer i strävan för en hållbar utveckling. 

 Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt 

vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.  


