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UMEÅ UNIVERSITET
Rektor

Miljöledningssystemet vid universitetet
Universitetet inför miljöledningssystemet i enlighet med ISO 14001 som är en
internationell standard. En viktig del i det systematiska miljöarbetet är att få ett
klargörande om de ansvarsförhållanden som ska gälla i organisationen.
Miljöarbetet ska följa linjeansvaret. Detta ska sedan göras känt i organisationen
och dokumenteras. En tidsplan bör upprättas för när miljöledningssystemet ska
vara infört.
Universitetsledningens representanter för miljöarbetet
Universitetets ledning har 1996-03-11 beslutat om att ge uppdrag till prefekter,
föreståndare och chefer att införa miljöledningssystemet på respektive
institutioner och andra verksamhetsområden, vilka även fått uppdraget att utse
miljörepresentanter som ska stödja dem i detta arbete. Ledningens centrala
representant har ännu inte utsetts, vilken ska ansvara för att miljöarbetet
genomförs enligt de krav som ISO 14001 ställer samt förse universitetets ledning
med information om hur miljöarbetet fungerar vid ledningens genomgång. Att
arbeta efter ISO 14001 har beslutats av rektor 1996-11-12. Arbetsuppgifterna ska
vara definierade för befattning, inte person. Representanterna ska ha nödvändig
kunskap och kompetens i miljöarbetet samt befogenheter för sitt uppdrag.
Det är viktigt att även fakulteterna får ett ansvar för miljöarbetet.
Miljöledningsgrupp behövs för att löpande följa upp, planera och diskutera
miljöledningsarbetet.
Beskrivning av organisation och ansvar för miljöledning
1. Universitetets styrelse fattar de övergripande miljöbesluten.
2. Rektor fattar beslut vad avser miljöverksamheter som rör hela
universitetet och är ytterst ansvarig för universitetets miljöarbete. Genom
delegering av uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållandet i
miljöfrågor.
3. Miljöledningsgrupp utses av rektor. Gruppen ska ha uppdraget att driva
det löpande miljöledningsarbetet såsom t ex strategiska frågor och
styrning av miljöarbetet i stort. Gruppen ska även stämma av det löpande
miljöarbetet och identifiera avvikelser. Gruppen bör bestå av
representanter från fakulteterna samt centrala funktioner,
miljösamordnaren samt studeranderepresentant. Miljösamordnaren
sammanställer beslutsunderlag samt rapporterar till CSG.
4. Dekanus på respektive fakultetsnämnd svarar för miljöarbetet inom sina
respektive fakulteter.
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5. Prefekter, chefer och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt
miljöarbete på sina respektive institutioner/motsv enligt
universitetsstyrelsens beslut 1996-03-11. Prefekten ska också ansvara för
att institutionen arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt
tillse att erforderliga tillstånd finns, som krävs för vissa verksamheter.
6. Miljörepresentanterna på institutionerna ska utses av respektive
prefekt/motsv enligt universitetsstyrelsens beslut 1996-03-11.
Miljörepresentanterna ska stödja prefekterna med miljöledningsarbetet på
respektive institution, vilket innefattar miljöutredningar, identifiering av
miljöaspekter, miljömål, miljöprogram och miljörevisioner etc enligt ISO
14001.
7. Det åligger miljösamordnaren att vara kontaktperson gentemot
myndigheter i övergripande miljöfrågor på universitetet.
Miljösamordnaren har till uppgift att på central nivå stödja
universitetsledningen i miljöarbetet. Miljösamordnaren skall bevaka att
centrala miljömål regelbundet revideras och uppdateras.
Miljösamordnaren skall vidare vara behjälplig med information och
riktlinjer samt utbildningsinsatser vid institutioners arbete med
miljöutredningar, identifiering av miljöaspekter, miljömål, miljöprogram
och miljörevisioner.
Beslut
Med anledning av ovanstående beslutas härmed
att miljöarbetet, beträffande organisation och ansvar, ska ske enligt de sju
punkterna ovan. Ytterligare fördelning av arbetsuppgifter och upprättande av
rutiner avgörande för miljöledningssystemet bör ske successivt vid införandet av
miljöledningssystemet
att utse universitetets miljösamordnare som ledningens centrala representant
att uppdra till miljösamordnaren att upprätta en miljöledningshandbok, som
dokumenterar och förtydligar universitetets arbete enligt ISO 14001
att miljöledningssystemet ska vara infört vid universitetet senast vid utgången av
år 2002
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad, rektor i närvaro av prorektor
professor Gunnel Gustavsson och universitetsdirektör Jan-Erik Ögren efter
föredragning av miljösamordnare Marie Adsten

Inge-Bert Täljedal
Marie Adsten
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