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Miljöbrevet november 2016 

Idag mejlade jag universitetets förslag till korrigerande åtgärder för att hantera avvikelsen till 
den externa miljörevisorn. De korrigerande åtgärderna är utbildning för chefer/prefekter, 
tydliggörandet av resursbehov och att kommunicera betydelsen av ett systematiskt 
miljöarbete. Åtgärderna föreslogs av Miljörådet och universitetsledningen godkände dem. 
Inom en till två veckor kommer universitetet få återkoppling från miljörevisorn om åtgärderna 
är tillräckliga. 

När du ska planera nästa års miljöarbete är det några saker som du behöver göra. En sak är att 
ta reda på nuläget i det systematiska miljöarbetet. Det handlar bland annat om att ta reda på 
hur väl din verksamhet följer universitetets rutiner och policys för miljöarbetet. Vidare om 
eventuella miljöavvikelser är åtgärdade och om arbetet fungerar som det ska. Det handlar 
också om att ta reda på om verksamheten ska genomföra några aktiviteter nästa år där 
miljöhänsyn behöver tas. Det kan vara aktiviteter såsom en omorganisering av verksamheten, 
en flytt eller anordnande av konferens. Det handlar även om att ta reda på om någon av årets 
aktiviteter inte kommer kunna att genomföras och varför det är på det sättet. Den aktiviteten 
kan sedan föras över till nästa års miljöhandlingsplan. En annan viktigt sak i planeringsarbetet 
är att ha ett möte med din prefekt eller chef för att gå igenom nuläget i miljöarbetet samt 
diskutera resursbehov och vilka aktiviteter som kan vara bra att arbeta med under kommande 
år. Allt det här och mycket mer tar jag upp på internutbildningen i att planera nästa års 
miljöarbete. Nästa tillfälle är den 24:e november och du kan anmäla dig via miljo@su.se.  

En av universitetets miljömål för 2016 och 2017 är att i sin anskaffning arbeta för att 
minimera negativ miljöpåverkan samt för att varor och tjänster ska produceras under goda 
sociala förhållanden. En del i arbetet för att nå målet är utveckla och bredda informationen om 
att ställa miljömässiga och sociala krav vid upphandling. På Medarbetarwebben finns nu en 
vägledning om hållbar offentlig upphandling. Vägledningen har arbetats fram av 
Inköpssektionen på Ekonomiavdelningen och du hittar den under fliken Ekonomi och fliken 
Upphandlingshandboken. Tänk på att informera upphandlingssamordnaren på institutionen 
eller avdelningen om vägledningen.  

På miljöminglet den 29 november kommer Fredrik Norberg, VD på Hörs, att berätta om 
varför de arbetar med att minska matsvinnet. Innan presentationen ges tid för mingel och 
Miljörådet bjuder på fika. Anmäl dig senast den 22 november via e-post miljo@su.se. 

Önskar er alla en fortsatt trevlig november!  


