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Miljöbrevet september 2016 

I veckan kom den externa revisionsrapporten i vilken det framgår miljöledningssystemets 
styrkor och svagheter. Tyvärr fick vi en avvikelse som jag ser som är ett förtydligande av en 
gammal avvikelse från certifieringsrevisionen. Det som den externa miljörevisorn har sett är 
att vissa institutioner och avdelningar inte avsätter tillräckligt med resurser för miljöarbetet. 
Vidare att verksamheterna ägnar begränsat med tid åt miljöarbetet och har bristfälliga 
miljömål och handlingsplaner med låg ambitionsnivå. Universitetet har till den 4 november att 
korrigera avvikelsen. Troligtvis kommer vi att behöva identifiera hur mycket resurser som 
institutioner och avdelningar avsätter för miljöarbetet och analysera målarbetet samt 
presentera en åtgärdsplan.  

Miljösamordnarna och jag har hunnit träffats två gånger sedan förra miljöbrevet. Som jag 
skrev tidigare arbetar vi med att planera områdenas miljöarbete. Vi arbetar för att ändra 
årshjulet för uppföljning och planering av miljöarbetet att passa verksamhetsplaneringens 
årshjul. Vidare att tydliggöra roller och ansvar för det systematiska miljöarbetet. 

En del förslag till förbättringar för cykelpendlare till och från universitetet har lämnats. 
Tacksam om ni kunde uppmuntra medarbetare till att skicka in fler förslag i SAMIR, 
www.su.se/samir. Ser att det finns potential att förbättra bland annat säkerheten för 
cykelparkering på vissa områden på Frescati. Vidare att det kan sättas ut fler cykelställ vid 
vissa ingångar utmed Södra huset, exempelvis saknas cykelställ vid Hus B.  

Som några av er kanske märkt pågår ett matsvinnsprojekt ”Make a difference” på Lantis för 
att minska matavfallet och göra en insats för miljön. Förra veckan hade de med hjälp av 
matgäster minskat mängden matavfall med 209 kg i jämförelse med föregående vecka. 
Minskningen motsvarar133 portioner mat. Varje år slänger en svensk ca 100 kg ätbar mat.Var 
med och stöd Lantis att minska matsvinnet!  

 

Glöm inte bort att titta på kalendariet om vad som är på gång! Nästa aktivitet är utbildningen 
om vilka miljölagar du behöver känna till som miljörepresentant den 29 september. Anmäl er 
senast den 20/9 på miljo@su.se.  

Ha en fortsatt trevlig september! 


