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Anvisningar för hantering av miljöavvikelser och förbättringsförslag
Syftet med att rapportera miljöavvikelser eller lämna förslag till miljöförbättringar är att brister och fel
i universitetets miljöarbete ska bli hanterade. Alla medarbetare kan rapportera in miljöavvikelser eller
lämna förslag till miljöförbättringar i SAMIR.

Rapportera en miljöavvikelse eller lämna ett förbättringsförslag
Klicka in på SAMIR1. Länk finns på Miljöwebben, www.su.se/miljo
I SAMIR finns dels ett formulär för miljöavvikelser och dels ett för förbättringsförslag. I dessa
formulär finns ett antal obligatoriska uppgifter som ska fyllas i. Till båda formulären går det att bifoga
bilder och andra dokument.
I formuläret för miljöavvikelse är det viktigt att beskriva, så detaljerat som möjligt, vad som har hänt.
Om institutionen (motsvarande) redan har hanterat den aktuella miljöavvikelsen ska detta redovisas.
För att underlätta hanteringen av miljöavvikelsen kan gärna förslag på förbyggande åtgärder anges i
formuläret.
I formuläret för att lämna förbättringsförslag ska område för förslaget anges, exempelvis
energibesparing, och vem/vilka som kan hantera förslaget. Ge en tydlig beskrivning av förslaget och
hur det kan genomföras.

Det här är en miljöavvikelse
En miljöavvikelse kan vara ett avsteg från universitetets miljömål och miljö rutiner eller en
lagöverträdelse rörande yttre miljö. En avvikelse kan vara stor, mindre eller en observation.
Stor avvikelse kan vara en lagöverträdelse av allvarligare grad, helt avsaknad av miljörutiner eller
praktiskt miljöarbete. Mindre avvikelse kan vara när miljörutiner inte följs eller när något praktiskt
miljöarbete utförs felaktigt.
Observation är en mindre företeelse som inte är allvarlig nu men som bör åtgärdas för att den inte ska
bli en mindre eller större avvikelse.

1

SAMIR är universitetets elektroniska inrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
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Det här är ett förbättringsförslag inom miljöarbetet
Ett förbättringsförslag är ett förslag på en förbättring avseende universitetets miljöarbete men inte ett
avsteg från exempelvis en miljörutin. Det kan exempelvis vara ett förslag på att starta ett projekt att
hitta möjliga energibesparingsåtgärder tillsammans Akademiska Hus.

Tillbud eller miljöavvikelse
Gränsdragningen mellan frågor som rör arbetsmiljö och miljöområdet är inte alltid självklar. I många
fall tangerar dessa områden varandra, speciellt inom laborativ verksamhet.
För att veta att en situation är ett tillbud eller en miljöavvikelse utgå från följande resonemang:
Ett tillbud som inte leder till en arbetsskada eller innebär en försumbar risk för arbetsskada räknas som
en miljöavvikelse.

Ansvar och dokumentation av miljöavvikelser och förbättringsförslag
Ansvariga för miljöavvikelser eller förbättringsförslag ser till att åtgärder genomförs och
dokumenteras. Alla händelser ska föras in i åtgärdsregistret i SAMIR.
Om en miljöavvikelse inträffat på en institution (motsvarande) är prefekt ansvarig för att avvikelsen
hanteras. Har miljöavvikelsen inträffat på allmän yta exempelvis en miljöstation ser ansvarig för
universitetets avfallshantering till att avvikelsen hanteras. Detsamma gäller för förbättringsförslag
inom miljöarbetet.
Institutionen (motsvarande) ansvarar för att genomföra åtgärder för de miljöavvikelser och
förbättringsförslag som rör den egna verksamheten. Vidare ansvarar institutionen (motsvarande) för att
dokumentera vilka åtgärder som genomförts.
Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som genomförts och beslut som
tagits. Vidare ska den innehålla datum för beslut och åtgärder och vilka parter som varit involverade i
hanteringen av miljöavvikelsen eller förbättringsförslaget. Detta underlättar uppföljningen av
miljöavvikelser samt granskningen vid intern och extern miljörevision.
Dokumentationen av åtgärderna ska institutionen (motsvarande) skicka till miljösamordnaren.
Samordnaren i sin tur för in dokumentationen i åtgärdsregistret i SAMIR och avslutar, vid begäran
från institutionen (motsvarande), de aktuella ärendena.

Administratör och granskare av miljöavvikelser och förbättringsförslag
Miljösamordnaren är administratör för inrapporterade miljöavvikelser från sin fakultet (motsvarande).
Denne granskar miljöavvikelser, anger åtgärd för avvikelser och vem som ska vara internt ansvarig för
genomförandet. Miljösamordnaren följer även upp miljöavvikelserna och förbättringsförslag för att
säkerställa att hanteringen fungerar.
Miljökoordinator är administratör för inlämnade förbättringsförslag inom miljöarbetet. Denne granskar
förbättringsförslag, anger åtgärd och vem som ska vara internt ansvarig för genomförandet.

