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Miljöpolicy 
Studentkåren Malmös Miljöpolicy - antagen --- maj 2009 

Detta policydokument ska verka som stöd och vägledning i Studentkåren Malmös arbete. Studentkåren 
Malmös största och viktigaste uppgifter är att bedriva utbildningsbevakning samt att värna om 
studentinflytandet på Malmö högskola. Att ha en miljöpolicy är ett steg mot att förändra beteenden och 
attityder för en bättre och mer hållbar miljö. Dokumentet förklarar Studentkåren Malmös principer och mål 
I miljöarbetet. Det är därför viktigt att miljöpolicyn kommuniceras till, och är tillgänglig för, alla som arbetar 
för eller på uppdrag av organisationen. Dokumentet bör kontinuerligt granskas och uppdateras för att spegla 
aktuella förhållanden och kunskaper. 

Syfte 
Syftet med policyn är att skapa en plattform som miljöarbetet kan utgå ifrån. Genom rutiner och strukturer 
ska miljövänligt arbete underlättas och miljöovänligt arbete begränsas. Policyn sätter riktningen för kårens 
miljöarbete. 

I likhet med andra för kåren allmängiltiga frågor bör miljöansvaret finnas där inflytande respektive 
handhavande finns. Det kan vara bra att utse en person med särskilt fokus på miljöfrågorna i sin helhet - 
men det viktiga är att miljöarbetet finns i och sida vid sida med det övriga arbetet. 

Övergripande 
Kåren ska arbeta för att ständigt minska den miljöbelastning verksamheten medför. Kårens miljöarbete ska 
kännetecknas av en helhetssyn, långsiktighet och livscykeltänkande för processer, produkter och tjänster. 

Kåren ska efter bästa förmåga upplysa och stödja sina medarbetare i miljöarbete och miljötänkande. 

Kåren ska i relevanta sammanhang verka för att sprida ett miljömedvetande inom såväl den interna 
organisationen som övriga delar av högskolan samt vid externa kontakter. 

Uppföljning och revidering 
Miljöpolicyn ska introduceras till varje ny styrelse och ligga till grund för en miljödiskussion i slutet av varje 
kalenderår. Denna ska innehålla konkreta arbetsalternativ och förslag på förändringar. Inför nästkommande 
verksamhetsår ska senaste miljödiskussion samt det löpande miljöarbetet redovisas för tillträdande styrelse. 

Att skapa rutiner och få dem integrerade i verksamheten är ett långsiktigt mål. Konkret ansvarar kårstyrelsen 
för att möjliggöra och medverka till att miljöpolicyn efter bästa förmåga efterlevs i verksamheten. 

Riktlinjer 
För att begränsa det miljöovänliga och förenkla det miljövänliga arbetet är det viktigt med såväl konkreta 
som realistiska riktlinjer att jobba efter. 

Kårens aktiva samt personal ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap för att bedriva ett gott 
miljöarbete i enlighet med miljöpolicyn. Miljövänliga initiativ och kreativa lösningar som bidrar till att 
miljöproblemen minskar ska uppmuntras. Kåren ska synliggöra sitt miljöarbete som en del av det interna 
arbetet för sina medlemmar, studenterna. 
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Kårens köp av varor och tjänster bör i största möjliga mån bygga på samanvändning. Valet av varor och 
tjänster ska dessutom präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet, resurseffektivitet, hållbarhet och 
miljöpåverkan. 

Kåren ska uppmuntra och underlätta för miljövänliga transporter och resor. En längre restid med tåg eller 
buss än med flyg eller personbil kan vara befogad ur ett ekonomiskt såväl som miljöperspektiv. 

Informationsmaterial ska tas fram effektivt och genomtänkt utifrån materialåtgång. Ett långsiktigt mål är att 
papperslösa system ska bli den huvudsakliga källan för information och att andelen tryckmaterial successivt 
minskar. 

Kåren ska i sin verksamhet sträva efter ”reduce, reuse, recycle”. Vilket innebär att man i första hand bör 
minska resursanvändandet, i andra hand återanvända material och i tredje återvinna det. Kåren bör ha ett 
system för källsortering som ständigt utvecklas och förbättras i samklang med verksamheten och övriga 
samhället. 

Kåren ska hushålla med energi, vatten och råvaror samt i möjligaste mån använda sig av förnyelsebara 
energikällor och sträva efter en effektiv användning av sina lokaler. 

Kåren ska ha som mål att i alla samarbeten sträva efter att driva och implementera sin egen policys mål i den 
gemensamma aktiviteten. I sitt arbete ska kåren påverka och ställa krav på leverantörer och andra 
samarbetspartners i miljöfrågor. 


