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Miljöpolicy för Folkuniversitetet
Vår miljöpolicy har två inriktningar – den ena avser vårt externa arbete 

som vänder sig till en bred allmänhet som fritt och frivilligt söker kunskap.  
Den andra avser vårt interna arbete och vänder sig till samtliga våra  

medarbetare och förtroendevalda i deras dagliga arbete.

KonKreta åtgärder

I regionala handlingsplaner fastställer vi i organisationen konkreta åtgärder för att minska negativ miljö-
påverkan. Handlingsplanerna omfattar bland annat följande punkter:

•	 Miljöledningssystem
•	 Miljövänliga	transportalternativ	inom	tjänstens	ramar
•	 Medveten	och	miljöanpassad	energiförbrukning
•	 Medveten	och	miljöanpassad	pappersförbrukning
•	 Medveten	och	miljöanpassad	kemikaliehantering
•	 Medveten	och	miljöanpassad	återvinnings-	och	avfallshantering

Folkuniversitetet

FolKuniversitetets verKsamhet sKa bidra till positiv miljöpåverKan

Det gör vi inom ramen för vår folkbildnings- och vuxenutbildningsverksamhet. Genom föreläsningar,  
studiecirklar och längre utbildningar ska vi förmedla kunskap, aktuell forskningsinformation och enga-
gemang inom området miljö och hållbar utveckling till kursdeltagare, gymnasieelever och allmänhet. Vi 
skapar fora för debatt och reflektion kring dessa frågor i syfte att höja människors kunskaper och vill också 
verka för ändrade attityder och förhållningssätt liksom för ökad medvetenhet om allas ansvar.

I Folkuniversitetet ansluter vi oss till EU:s klimatmål och ser det som en prioriterad uppgift att genom 
vår bildningsverksamhet föra ut kunskap om klimatmålen till en bred allmänhet.  

FolKuniversitetet Följer gällande miljölagstiFtning 
Folkuniversitetet följer gällande miljölagstiftning liksom övriga miljökrav som Folkuniversitetet berörs av.

FolKuniversitetet sKa ha engagerad och medveten personal
Folkuniversitetet ska kontinuerligt och systematiskt informera och utbilda medarbetare inom området miljö 
och hållbar utveckling. Därigenom vill vi säkerställa ett aktivt och engagerat arbete för miljö och hållbar 
utveckling i såväl intern som extern verksamhet. 

miljöhänsyn sKa vägas in i alla beslut
Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut oavsett om det rör utbildning, administration, förvaltning eller tekniska 
funktioner.

ständig Förbättring 
För ett framgångsrikt miljöarbete är alla bidrag, både från lärare, kursdeltagare och administratörer, viktiga 
och nödvändiga. Alla medarbetare från stiftelseledning till lärare och kursadministratör ska ständigt sträva 
efter: 

•	 att	minska	verksamhetens	negativa	miljöpåverkan	
•	 att	förbättra	vårt	arbete	för	hållbar	utveckling


