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Hållbarhetspolicy för 
Städbranschen Sverige

Med ett hållbart samhälle menar vi 
ett samhälle som
• Bevarar miljö och livsbetingelser för kom-

mande generationer 
•  Är sparsamt med värdefulla knappa resur-

ser för kommande generationer 
• Ger rättvisa och goda livsvillkor för dagens 

människor. 
Städbranschen Sverige har som policy att 
främja utveckling mot ett sådant hållbart 
samhälle genom att informera och uppmunt-
ra medlemsföretag att verka i önskad rikt-
ning. Utbyte av information och erfarenheter 
är en central del av Städbranschen Sveriges 
verksamhet. På så vis kan vi förmedla kun-
skap om önskvärda och oönskade verksam-

heter och produkter.

Exempel gällande miljö och 
livsbetingelser.
Medlemmarna i städbranschen Sverige er-
bjuder och använder kemikalier i sin verksam-
het. Kemikalieanvändning utan säker han-
tering kan ha stora och långvariga effekter 
på miljö, artbeständighet, vattendrag samt 
människohälsa. Städbranschen Sverige vill 
verka för ansvarsfull, säker och sparsam 
användning. Att främja övergång till nedbryt-
bara medel och att verka för att erfarenhet 
av sådan kemikalieanvändning sprids inom 

städbranschen. 

Exempel gällande sparsamhet 
med resurser.
Städning innebär i sig att lokaler och inred-
ning vårdas och på så vis sparas resurser 

för samhället. Vi vill i Städbranschen Sverige 
sprida kunskap om hur lokaler och inredning 
kan städas, underhållas och renoveras genom 
att använda material och energi sparsamt, 
främja cirkulära flöden samt främja övergång 
till förnybara material och energislag, till 
gagn för ett uthålligt samhälle. Städning och 
transporter i samband med städning förbru-
kar resurser. Vi vill verka för att kunskap om 
processer, arbetsplanering val av material och 
transportmedel sprids till och mellan städ-

branschens aktörer.

Exempel gällande rättvisa och goda 
livsvillkor.
Produkter som används inom städbranschen 
och råvaror till dessa produkter kan vara 
producerade i länder med svåra och orättvisa 
livsbetingelser. 
 I Städbranschen Sverige vill vi verka för att 
de varor som används är tillverkade ansvars-
fullt och med hänsyn till mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt- samt hälsa och säkerhet för 
arbetstagare i produktionen av dessa. Det fö-
rekommer att städarbete utförs inom Sverige 
under arbetsvillkor som inte är rättvisa eller 
människovärdiga. 
 Städbranschen Sverige har en uttalad am-
bition att verka för goda och hållbara villkor 
för städarbete. Arbetet för detta drivs som 
en speciell aktivitet, såväl genom FairPlay 
Städ som genom Städbranschen Sverige 
Auktorisation, och är en uttalad del av vårt 
arbete i riktning mot ett uthålligt samhälle.

Städbranschen Sverige är en samarbetsorganisation mellan aktörer i den 
svenska städbranschen. Var för sig och tillsammans har Städbranschen Sveriges 
medlemmar stort bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Som orga-
nisation har Städbranschen Sverige (ingen myndighet) att direkt ansvara för 
enskilda medlemmars agerande i miljö- och hållbarhetsfrågor, men vår ambi-
tion är att verka för ett ansvarsfullt agerande genom information och utbyte av 
erfarenhet, som leder till en hållbarhetsinriktad städbransch.


