
 

 

 

Studentkåren Malmös Miljöpolicy 

 

Studentkåren Malmö Besök    Telefon E-post 

  Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö                040–665 75 65 receptionen@malmostudenter.se 

        Postadress   Org.nr Webbplats 

                                                      205 06 Malmö   846502-0868  malmostudenter.se 

Studentkåren Malmös Miljöpolicy 
 
Bakgrund 
 
Problemen med miljöförstöring och klimatförändring är ett av de största hoten i världen. 
Studentkåren Malmö (Kåren) bör således ha sin egen miljöpolicy, som genomförs, revideras och 
uppdateras vid behov. Detta policydokument syftar till att förtydliga Kårens principer och mål 
för miljön. Det är viktigt att denna policy kommuniceras till och är tillgänglig för alla som är 
verksamma inom organisationen och dess föreningar. 
 
Visionen för miljöpolicyn är att främja aktiviteter som syftar till att minska miljöpåverkan från 
alla delar av Kårens verksamhet. Målet är att främja progressiv miljövänlighet i hela universitetet 
och att främja individuella åtgärder bland studenterna. 
 
Syftet med Studentkåren Malmös miljöpolicy är att fastställa att Kårens verksamhet fungerar på 
ett sätt som försöker begränsa sin negativa miljöpåverkan. Lärosäten och studentkårer bör alltid 
arbeta för en bättre morgondag. Policyn är uppdelad i två delar: hållbara inköp och ökad 
medvetenhet. 
 
Hållbara inköp 
 
Kåren ska i all sin verksamhet sträva efter hållbar konsumtion. Det betyder förbrukning som 
minimerar användningen av resurser och när det är möjligt bör de komma från hållbara källor. 
Kåren bör kritiskt diskutera klimatpåverkan vid nya upphandlingar och vidtagna åtgärder, om det 
finns miljöhänsyn. 
 

• Vatten, papper och energiförbrukning bör vara på en hållbar nivå. Dokument som 
behövs för möten bör vara tillgängligt i elektronisk form och endast i pappersform om en 
medlem begär det eller om det är nödvändigt av andra skäl. Användning av plast bör 
minimeras, och plast bör alltid återvinnas ordentligt om möjligt. 
 

• Alla inköp ska göras med tanke på hållbarhet - förebyggande, minskning, återvinning och 
återanvändning av produkter. Livslängd, kvalitet, pris och miljövänlighet ska alltid 
diskuteras vid nya inköp. 
 

• Studentkåren Malmö ska alltid arbeta för en så kallad "vego-norm", vilket innebär att vi 
antar att alla är vegetarianer tills så bevisats annorlunda. Det betyder att eventuell 
köttkonsumtion måste anmälas för varje evenemang, vi väljer alltid restauranger som har 
goda vegetariska alternativ och att alla event i största möjliga mån alltid vegetariska. När 
det är möjligt bör livsmedel som produceras lokalt och / eller rättvis handel alltid väljas i 
första hand. 

 

• Studentkåren Malmö bör alltid använda den grönaste möjliga energin som finns inom 
budgeten. Skulle Studentkåren Malmö investera pengar måste investeringarna 
överensstämma med målen i denna policy. 
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• Avfall ska återvinnas och sorteras ordentligt och engångsartiklar ska användas så lite som 
möjligt. 

 

• Studentkåren Malmö ska alltid försöka välja det minst förorenande alternativet när det 
gäller resor – inrikesresor får aldrig ske med flyg. 

 
Öka medvetenheten 
 
Studentkåren Malmö ska sträva efter att öka medvetenheten om miljöfrågor i olika sammanhang. 
 

• Studentkårens styrelse ansvarar för genomförandet av miljöpolicyn. Studentkåren ska utse 
någon i styrelsen som är kontaktperson för miljöfrågor. 
 

• Alla Kårens föreningar ska informeras om policyn, och de ska kunna söka hjälp och stöd 
för att kunna följa den från Kårens styrelse. Föreningar uppmuntras att vara så 
miljövänliga som möjligt och uppmuntras även att främja miljömedvetenhet bland sina 
medlemmar. 

 

• Studentkåren Malmö bör ta politiska ståndpunkter mot universitetet, staden och SFS om 
de fattar beslut eller främjar beslut som inte är miljövänligt, och när det finns chans och 
kapacitet ska Studentkåren Malmö också samarbeta med olika sektorer för att främja 
miljövänlighet. Studentkåren Malmö bör uppmuntra och stödja olika sektorer som strävar 
efter mer miljövänlighet. 

 

• Studentkåren Malmö bör främja miljövänlighet bland studenterna och, när det är möjligt, 
stödja studenterna att ta mer miljövänliga beslut. 
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