
1/4 
 

Policy 

2022-12-20 

Diarienummer: 2022/2888 

 

Miljöpolicy 
Publicerad: 2022-12-20 

Beslutsfattare: Anders Fällström. 

Ansvarig funktion: Universitetsledningens stab 

Handläggare: Eva Somero Sörenesn 

Beslutsdatum: 2022-12-20 

Giltighetstid: Tillsvidare 

Senaste översyn: -- 

Sammanfattning: Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till enhållbar 
utveckling och till att de nationellamiljökvalitetsmålen nås. Miljöpolicyn 
beskriver förhållningssätt och inriktning för organisationen avseende 
miljöarbetet. Miljöpolicyn är en del i miljöledningssystemet för 
Mittuniversitetet.  

Tidigare versioner: Dnr MIUN 2014/339 2014-03-11 

 



Policy 

2022-12-20 

Diarienummer: 2022/2888 

2/4 
 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ........................................................................................................................ 3 

Miljöpolicy ...................................................................................................................... 3 
 

 



Policy 

2022-12-20 

Diarienummer: 2022/2888 

3/4 
 

Bakgrund 
Enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) ska en 
myndighet ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i 
myndighetens verksamhet. Miljöledningssystemet ska innebära att 
myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten. 
Denna uppdaterade policy ligger i linje med gällande förordningar och 
Mittuniversitetets klimatstrategi (MIUN 2021/2189) samt Mittuniversitetets 
strategi för perioden 2018-2023 (MIUN 2018/1006). Miljöpolicy är en del i 
Mittuniversitetets miljöledningsarbete tillsammans med Mittuniversitetets 
klimatstrategi. 

Policyn tar hänsyn till universitetets samtliga, såväl positiva som negativa, 
betydande miljöaspekter. Policyn ska också ge vägledning när det gäller 
miljöarbetet. 

Miljöpolicy 
Syftet med Mittuniversitetets miljöpolicy är att deklarera universitetets 
miljöambitioner och utgöra grunden för Mittuniversitetets miljöarbete. 
Med begreppet miljö menas omgivning eller omgivande faktorer. 

Mittuniversitets grundläggande akademiska uppdrag är att utveckla och 
sprida ny kunskap. Enligt högskolelagen är universitetets uppdrag är att 
erbjuda utbildning och forskning av högsta kvalitet. Universitetets 
miljöpolicy utgår från dessa målsättningar och uttrycker universitetets vilja 
och ambitioner med miljöarbetet utifrån miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling. Mittuniversitetets miljömål framgår av 
Mittuniversitetets Klimatstrategi. 

Mittuniversitetet ska kontinuerligt förbättra miljöarbetet genom att: 

• verksamheten ska genomsyras av miljöengagemang och anpassas så 
att miljöbelastningen och klimatpåverkan minimeras. Användningen 
av miljöskadliga ämnen och icke-förnybara resurser ska begränsas. 
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• utbildningarna ger studenterna möjlighet att medverka till en hållbar 
utveckling 

• forskningen bidrar till långsiktiga lösningar av dagens och 
framtidens utmaningar 

• arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens 
negativa miljöpåverkan samt stödja och öka verksamhetens positiva 
miljöpåverkan. 

• vid samverkan med övriga samhället verkar Mittuniversitetet för 
ökad kunskap och miljömedvetenhet. 

• öppet redovisa arbetet. 

• samverka med det omgivande samhället genom att delta i 
samhällsdebatten för att sprida kunskaper och goda exempel om, och 
för, hållbar utveckling samt för att få inspiration och nya idéer. 

Arbetet med att efterleva policyn är integrerad i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen. 
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