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Miljöbrevet januari 2016 

Ett nytt år med massor av roliga nya utmaningar att se fram emot inom miljöarbetet. Är det 
någon av er som är intresserad av att bli miljösamordnare finns två vakanser lediga. 
Miljösamordnartjänsten för förvaltningen omfattar 15 procent av en heltid och Humanistiska 
fakulteten 25 procent. Hör av er till mig så kan jag berätta mer! 

I veckan fick jag reda på att plastkorten som används för bland annat printomaten uppfyller 
miljömässiga och sociala krav. Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning för statliga 
myndigheter ska man ställa miljökrav vid upphandling och avrop när så är möjligt. Ingrid E 
Berg, strategisk upphandlare på Inköpssektionen, håller på att arbeta fram en checklista som 
stöd för att uppnå regelkravet med miljömässiga hänsyn.   

Januari månad innebär uppföljning och kan redan nu se att källsorteringen av plast-
förpackningar har fungerat bra under 2014. Några av er har redan svarat på enkäten som ska 
ge Miljörådet en inblick i hur det lokala miljöarbetet fortlöpt. Svarstiden för enkäten är fram 
till 25 januari. 

Förutom uppföljning innebär januari kontroll av regelefterlevnad inom miljöarbetet. Från och 
med förra året behöver bara laborativ verksamhet svara på enkäten om efterlevnad av 
regelkrav för miljö. Den enkäten kommer att skickas ut i slutet av januari. Kontroll av 
kontorsverksamhetens efterlevnad sker numera i samband med uppföljningen av det lokala 
miljöarbetet. Tänk på att alla medarbetare har tillgång till universitetets miljölaglista på 
Notisum. För att komma åt listan, gå in på Notisums hemsida och klicka på ”Logga in” i 
högra hörnet.  

Arbetet med framtagande av lokala miljöhandlingsplaner börjar snart. Senaste besked från 
Planeringsavdelningen är att den centrala miljöhandlingsplanen för 2016 och 2017 samt 
miljöpolicyn ska fastställas av rektor i januari. Vid dialogmötena kommer jag att utgå från de 
föreslagna miljömålen och vi kommer att kunna resonera oss fram till möjliga 
förbättringsåtgärder för ert miljöarbete.  

På Miljöwebbens kalendarium finns nu information om årets internutbildningar. Första 
introduktionen i systematiskt miljöarbete är den 23 februari och kommer att ges vid tre 
tillfällen. Anmäl er via miljo@su.se om ni vill gå på introduktionen.  

Har ni frågor och funderingar om miljöarbetet, tveka inte att höra av er till mig eller någon av 
miljösamordnarna.  

Ha en fortsatt trevlig månad!  


