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Rektorsbeslut 
 
Nr 57/22 2022-04-11 Dnr C2022/394 

 

Ärende: Revidering av miljöpolicy  

 

Handläggare: Dan Guttke 

 

Bakgrund 

Miljöpolicy enligt förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter har under 

2021 bearbetats på lärosätet för att fastställas för en ny treårsperiod. Bearbetningen har skett 

genom remiss i två omgångar till fakulteterna, lärarutbildningsnämnden samt avdelningarna 

vid Centrala stödfunktioner. 

 

Miljöpolicyn är utgångspunkt för och styr inriktningen på miljömål och handlingsplan som 

arbetas fram och ska komplettera policyn.  

 

MBL-information:  Nej 

 

Beslut 

Rektor beslutar att fastställa miljöpolicy för Karlstads universitet. Miljöpolicyn ska ses över 

och eventuellt revideras inför utgången av år 2024.  

 

I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Dan Guttke varit föredragande. Thomas Blom, 

prorektor, Margareta Friman, prorektor, och Elvira Skoglund, studentkårens ordförande, har 

varit med om den slutliga handläggningen. 

 

 

Underskrivet original finns i diariet 

 

Johan Sterte 

  Dan Guttke 

 

 

Kopia av beslutet utsänt till: 

- Diariet 

- Fakulteterna 

- Lärarutbildningens kansli 

- Centrala stödfunktioner 
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Karlstads universitets miljöpolicy 

Miljöpolicyns syfte är att visa hur Karlstads universitet ska arbeta systematiskt för att minska 

negativ miljöpåverkan och öka positiv miljöpåverkan. Det arbetet sker i våra utbildnings- och 

forskningsverksamheter samt i våra administrativa stödfunktioner.  

 

Miljöpolicyn ger riktning åt lärosätets miljöledningsarbete och har främst fokus på en 

miljömässig hållbar utveckling. Miljöpolicyn beaktar även, till del, socialt- och ekonomiskt 

hållbar utveckling genom att förhålla sig till Agenda 2030 med FN:s tillhörande 17 globala 

mål. Andra utgångspunkter för miljöpolicyn är universitetets deltagande i Klimatramverket, 

målsättningar i Karlstads universitets vision och strategi samt Sveriges nationella miljömål.  

 

Karlstads universitet bidrar till en hållbar utveckling genom att:  

 

1. Förhålla sig till lagstiftning för området och systematiskt ta fram policys, 

handlingsplaner och rutiner.  

2. Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid beslutsfattande.  

3. Erbjuda medarbetarna kompetensutveckling inom hållbar utveckling.  

4. Studenter i utbildningsprogram får del av relevanta kunskaper om hållbar utveckling.   

5. Synliggöra den forskning som genomförs vid lärosätet om hållbar utveckling. 

6. Vid all upphandling och inköp som huvudregel ställa miljökrav och vid behov ställa 

krav på skäliga arbetsvillkor. 

7. Metodiskt arbeta med avfallshantering samt effektivisera materialåtervinning- och 

energiutnyttjande.  

8. Resa i tjänsten på ett sätt som minskar miljöpåverkan.  

 


