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POLICY FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Bakgrund
Enligt Högskolelagen ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Beslut
Rektor beslutar om policy för miljö och hållbar utveckling enligt bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Rebecka Lettevall efter föredragning av
planeringsstrateg Catarina Ludwig. I handläggningen har även utredare Magdalena
Källström och miljösamordnare Tord Eriksson deltagit.
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POLICY FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik
och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska Södertörns
högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt, regionalt som globalt,
för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam
och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete, som
bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det miljöarbete som bedrivs vid
Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör
högskolan.
Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen systematiskt
förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva miljöpåverkan. Därtill
ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör verksamheten, såväl utbildning,
forskning som administration. Högskolan ska även genomföra regelbundna interna
miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål nås.
En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att
Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla en
medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter, samt
skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende dessa
frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer och
faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt samverkan
med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling. Den centrala
förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta resurseffektivt.
Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt prioritera
åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden. Därutöver
ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och energianvändning samt
minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.
Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för
att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.
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