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Ultuna Studentkårs Hållbarhetspolicy 
Bakgrund 

Problemen med miljöförstöring och klimatförändring är ett av de största hoten i världen. 

Ultuna studentkår bör således ha sin egen hållbarhetspolicy som revideras och uppdateras vid 

behov. Denna policy kommuniceras och är tillgänglig för alla som är verksamma inom 

verksamhetens olika utskott, alla fristående föreningar samt medlemmar. 

Syfte 

Ultuna Studentkår (ULS) ska arbeta för att bidra till hållbar utveckling genom att arbeta för att 

minska negativ miljöpåverkan från organisationens verksamhet. Ultuna Studentkår ska 

kontinuerligt arbeta för att minska negativ miljöbelastning som organisationen orsakar och 

uppmärksamma aktuella miljöfrågor. 

Omfattning   

Denna hållbarhetspolicy gäller för Ultuna studentkår och alla dess utskott, föreningar och 

medlemmar. Hållbarhetspolicyn omfattar all verksamhet inom ULS. 

Verksamheten  

För att uppnå målen med hållbarhetspolicyn finns flera fokusområden där alla områden har långsiktiga 

mål och konkreta mål.  

Övergripande arbete 

Långsiktig målsättning:  

att  ULS ska ha en identitet som förknippas med ett aktivt arbete för hållbar utveckling.  

att ULS ska aktivt arbeta för att informera och engagera studenter i miljöfrågor och uppmuntra 

studenter till miljömedvetenhet i och utanför organisationen.  

att ULS miljöarbete ska ständigt förbättras. 

Konkreta mål: 
att gällande miljölagstiftning ska ses som minimikrav för ULS. 
att evenemang arrangeras för att lyfta olika miljöfrågor. 
att tydligt visa upp ULS miljöarbete. 
att utvärdera, följa upp arbete och komma med förslag på utveckling av hållbarhetspolicyn. 
att verka för att öka miljömedvetenheten inom SLU och på campus. 

 

Energi 

Långsiktig målsättning:  

att minska förbrukningen av energi och välja förnybara energikällor i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Konkreta mål: 
att prioritera förnybara energikällor när det gäller uppvärmning m.m. 
att  alternativa transportsätt till bil uppmuntras vid resor inom Kårens regi, vid bilresor 
uppmuntras samåkning i så stor grad som möjligt. Vid längre resor ska tåg, buss eller båt väljas 
framför flyg 
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Avfall och matsvinn 

Långsiktig målsättning:  

att minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden. 

att matsvinnet på ULS minskar kontinuerligt. 

Konkreta mål: 
att  avfall sorteras i följande kategorier: plast, metall, organiskt avfall, papper, kartong, glas 

och pant för att bidra till återanvändning och återvinning av avfall i första hand. 
att  mat till pubar köps in centralt för att minska matsvinn. Genom att maten köps in 

centralt fås en bättre kontroll över vilka matvaror som finns och resterna från ett tillfälle 
kan användas till kommande evenemang. 

Mat 

Långsiktig målsättning:  

att medvetna val gällande mat görs på ULS och ett påverkansarbete sker för att 

andra mataktörer på campus ska göra medvetna val.  

att  ULS arbetar för att informera och engagera studenter i matfrågor och uppmuntrar studenter till 

medvetenhet vid konsumtion i och utanför organisationen. 

Konkreta mål: 

att  Svenskt kött serveras på ULS tillställningar i så stor utsträckning som möjligt  

att  vegetariska alternativ finns alltid och vegetariska rätter ska alltid finnas på listan med 

pubmat för att bidra till minskad köttkonsumtion (bidra till att en mindre mängd kött 

konsumeras och att köttet som serveras är av hög kvalitet). 

att  ULS arbetar för att påverka mataktörerna på campus att gå över till att endast använda 

Svenskt kött. 

          att till ULS tillställningar köpa in mat i enlighet med säsong i så stor utsträckning som möjligt 

att sträva efter att de livsmedel som köps in i samband med ULS kåraktiviteter och på 

ULS tillställningar i så stor utsträckning som möjligt är av svenskt ursprung. 

att vid inköp av importerade livsmedel såsom till exempel kaffe och te ska så långt det är 

möjligt, ta hänsyn till miljöpåverkan i andra länder och certifierade varor väljas när det 

finns. 

att tydlig information om varför ULS gör dessa ställningstaganden för matservering. 

Förbrukningsvaror 

Långsiktig målsättning:  

att användandet av förbrukningsvaror hålls låg.  

att hållbara alternativ som leder till att användningen av förbrukningsvaror, papper och andra 

artiklar minskas ska prioriteras. 

Konkreta mål: 

att pappersutskrifter uppmuntras till att hållas låga. 

att utskrifter av papper minimeras genom att lägga ut handlingar på ULS hemsida innan 

 möten. 

att  avier skickas delvis ut genom epost för att minska utskrifter. 

att medlemskorten laddas som standard ner i mobilen för att minska produktionen av plastkort. 

att  engångsartiklar undviks i normalfall, används endast när andra alternativ inte finns. 

att  alla utskottströjor skall vara återanvändbara och utan namn, endast utskottsnamnet.  

 

 



Uppdaterad: 2022-10-28 

Av: Felix Enderborg 

 

 

Uppföljning 

att Kårhusmästare och Hållbarhetsutskottet är ansvariga för att policyn årligen kontrolleras och 

uppdateras vid behov. 

att Samtliga utskott planerar minst ett hållbarhetsmål i sin verksamhetsplan. 

att Styrelserepresentant och Hållbarhetsutskottet årligen utvärderar miljömålen i 

verksamhetsberättelsen. 


