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Miljöbrevet januari 2017 

God fortsättning och hoppas att ni alla har haft en bra ledighet. Året började med några 
förändringar inom förvaltningens organisation. Tekniska avdelningen har avvecklats och 
dessa sektioner har flyttats över antingen till Fastighetsavdelningen eller till 
Samverkansavdelning. Jag har tillhör Fastighetsavdelningen. Det har också genomförts några 
förändringar inom miljöorganisationen. Istället för att ha en miljösamordnare på fakultetsnivå 
har vi från årsskiftet en miljösamordnare på områdesnivå. Miljösamordnare på 
Naturvetenskapliga området är Paul Glantz och miljösamordnare på Området för 
Humanvetenskaper är Daniela Nordgren, som är ny. Tjänsterna är på 15 procent respektive 25 
procent av heltid. 

När det gäller det systematiska miljöarbetet kommer vi att fokusera på att förbereda 
universitetets omcertifiering som sker den 15 till 18 maj. En del miljödokument kommer att 
revideras och viktiga processer för miljöarbetet och hur de samverkar kommer att 
åskådliggöras. I slutet av mars kommer ni få information om vilka av universitetets 
institutioner (motsvarande) som den externa miljörevisorn vill träffa.  

Vi kommer att hålla internutbildning och anordna träffar för er miljörepresentanter. Vi börjar 
med dialogmötena i januari där ni kommer att kunna diskutera innehållet i era lokala 
miljöhandlingsplaner med andra miljörepresentanter. I kalendariet på Miljöwebben hittar ni 
datum för när dialogmötena hålls. Anmälan görs till miljo@su.se.  

Ett nytt IT-system för SAMIR, Säkerhet, Arbetsmiljö och MiljöInRapportering, ska införas. 
Arbetet med kravställande är gjort och val av leverantör ska ske. Syftet är att det ska bli 
enklare att följa sitt ärende och hantera inkomna förslag på miljöförbättringar på 
institutionsnivå, idag går förslagen via miljösamordnarna eller mig.  

Den 20 februari är det senaste datum för att skicka in era lokala miljöhandlingsplaner till 
funktionsadressen miljo@su.se. Anvisningarna för framtagande av lokala 
miljöhandlingsplaner bifogas i mejlet. Ni hittar dem annars på Miljöwebben under 
sidan ”Dokument”. Om ni har frågor om era lokala miljöhandlingsplaner skicka dem till 
miljösamordnarna på Områdesnivå, paul.glantz@aces.su.se eller daniela.nordgren@su.se. 
Förvaltningens miljörepresentanter skickar frågorna till mig. 

Kom ihåg att svara på enkäten ”Uppföljning av lokalt miljöarbete 2016”. Era enkätsvar utgör 
viktigt underlag för miljöredovisningen till Naturvårdsverket och för universitetsledningen. 
Sista dag för att besvara enkäten är den 3 februari.  

Ha en fortsatt bra januarimånad! 


