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1. Beskrivning

I denna miljöpolicy finns huvudinriktningen för universitetets anställda och studenter vad gäller 

beaktande av miljö och hållbar utveckling i verksamheten. Universitetet vill med denna policy 

ytterst bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.  

2. Bakgrund

Universitetets miljöpolicy reviderades senast år 2003. Policyn har nu revideras så att den ligger i 

linje med omvärldens förväntningar och krav samt universitetets vision där framtidsansvar och 

Agenda 2030 är en viktig del. Behovet av revidering har även framkommit i Internrevisionens 

granskning av universitetets miljöarbete utifrån kraven i miljöledningsförordning 2009:907 (FS 

1.4-636-18). I den uppdaterade policyn tas också hänsyn till universitetets samtliga, såväl positiva 

som negativa, betydande miljöaspekter (Miljöutredning 2019 FS. 1.6.2-1565-19). Policyn ska också 

ge vägledning när det gäller miljö- och hållbarhetsarbetet.   

Denna policy ersätter Miljöpolicy vid Umeå universitet (UMU 102-949-03) fastställd av 

Universitetsstyrelsen 7 april 2003 samt Policy för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-778-

14) beslutad av rektor den av 23 september 2014 avseende miljöaspekter kopplade till möten och

resor. Bestämmelserna om säkerhet, kostnad, ansvar m.m. vid resor och möten specificeras i en

särskild regel.

3. Miljöpolicy

Umeå universitet ska med proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det 

hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås genom att: 

• Bedriva utbildning på ett hållbart sätt som ger studenterna färdigheter och kompetens 

som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare avseende 

hållbar utveckling samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att 

sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.

• Bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och 
för, hållbar utveckling.

• Samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och 
goda exempel om, och för, hållbar utveckling. 

I vårt arbete för hållbar utveckling ingår även att verka inom de övriga områden där universitetets 

miljöpåverkan är betydande. Det innebär att vi ställer miljökrav vid inköp och upphandling där så 

är möjligt. Det innebär också att vi genom innovativa och klimatsmarta lösningar och 

delningstjänster effektiviserar energianvändningen och ökar nyttjandet av lokaler och andra 

ytor. Vidare arbetar vi alltid för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så sker

den i första hand med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffeektivt och 

miljövänligt sätt som möjligt. Genom att fasa ut och substituera miljö- och hälsofarliga 

kemikalier samt att återbruka inventarier och källsortera avfall verkar vi för giftfria kretslopp och 

minskad användning av naturresurser.  



Policy  

Universitetsstyrelsen 

Dnr: FS 1.1-2187-19 

Beslutsdatum 191212 

4. Uppföljning

Uppföljning sker genom att i den årliga miljöledningsrapporten för statliga myndigheter som 

Naturvårdsverket sammanställer rapportera status vad gäller miljöpåverkan och genomförande av 

möten och tjänsteresor, avfallshantering, energiförbrukning, miljökrav i upphandling och inköp. 

Universitetet följer även upp nivå av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen samt antal lärare 

som genomgått universitetets fortbildningskurs: Att utbilda för hållbar utveckling.  
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