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Riktlinjer för miljöarbete vid UKÄ
Syfte med riktlinjen
Riktlinjerna syftar till att säkerställa att UKÄ:s miljöarbete överensstämmer med
miljöledningsförordningen 2009:907 och att arbetet är integrerat i myndighetens övergripande
ledningssystem.
Till grund för UKÄ:s miljöarbete ligger det svenska miljömålssystemet som består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål som beslutats av Sveriges riksdag 1999. Myndighetens arbete
ska också bidra till att de 17 globala målen i Agenda 2030 som antogs vid FN:s toppmöte 2015 nås.
UKÄ:s miljöledningsarbete ska vara integrerat med myndighetens övergripande ledningssystem
enligt myndighetsförordningen (2007:515)
Målet med miljöarbetet är att UKÄ kontinuerligt ska minska sin negativa och öka sin positiva
miljöpåverkan. Detta gäller såväl direkt som indirekt miljöpåverkan. Uppföljbara indikatorer ska
revideras vid behov i samband med periodiska miljörevisioner och miljöutredningar.
Medvetenhet och kunskap om miljöfrågor och myndighetens miljöledningsarbete ska regelbundet
förmedlas till ämbetets medarbetare genom bland annat utbildning och föreläsningar. Detta i syfte
att såväl främja att myndighetens målsättning uppfylls som att initiera nya tankesätt och handlingar
som främjar en hållbar utveckling.

Områden
UKÄ:s miljöarbete syfte är att bidra till en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och
kommande generationer genom en hållbar resursanvändning. Myndigheten har med stöd av tidigare
miljöutredning identifierat de områden där UKÄ troligen har störst direkt och indirekt
miljöpåverkan:


Resor och möten



Upphandling
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Avfallshantering



Indirekt påverkan på lärosäten och studenter genom information, dialog och uppföljning av
lärosätenas arbete med hållbar utveckling.

Indikatorer
Med den tidigare miljöutredningen som grund har indikatorer för ovanstående områden tagits fram:
Resor och möten

Indikatorer:
-

Antal resor med flyg under 60 mil

-

Antal resor med flyg över 60 mil

-

Antal resfria möten

-

Antal deltagare på resfria konferenser

Upphandling

Indikator:
-

UKÄ kan redogöra för vid vilka upphandlingar myndigheten inte ställt egna miljökrav och
varför detta inte gjorts.

Avfallshantering

Indikatorer:
-

Andel restavfall av total avfallsmängd

-

Total avfallsmängd

Indirekt påverkan

Indikatorer:
-

UKÄ har samlad information på webben om hur myndighetens resultat relaterar till hållbar
utveckling.

-

UKÄ har följt upp hur lärosätena arbetar med hållbar utveckling.
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Miljöutredning
En miljöutredning genomförs vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år.
Utredningen ska ligga till grund för miljöarbetets inriktning och utformning. I samband med att
miljöutredningen fastställs ska dessa riktlinjer ses över och vid behov ska målsättning och
indikatorer revideras.

Miljörevision
Enligt miljöledningsförordningen 2009:907 ska en intern miljörevision genomföras varje år.
Revisionen ska kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument
för myndighetens miljöledning och miljöarbete. Revisionen ska ske i samband med en av de
ordinarie tertialuppföjningarna. I samband med revisionen ska myndighetens miljömål och
indikatorer ses över och vid behov revideras.

Handlingsplan/checklista
Med miljörevisionen som grund fastställs en handlingsplan för miljöarbete. I planen fastställs de
aktiviteter som ska utföras samt nivån på de indikatorer som beskrivs ovan. Vidare fastställs
ansvarig handläggare/chef för respektive indikator/nyckeltal.

Beslut
Dessa interna riktlinjer beslutades 26 april 2021 och gäller från samma dag. I och med
detta upphör miljöpolicy för Universitetskanslersämbetet Dnr. 115-120-19 och
Miljöhandlingsplan 2020-2021 Dnr. 115-92-20 att gälla. Riktlinjerna ansluter till Riktlinjer
för tjänsteresor Dnr. 112–00169-21.
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