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MILJÖPOLICY FÖR GYMNASTIK- OCH
IDROTTSHÖGSKOLAN
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH ska utveckla verksamheten på ett sätt som bidrar
till en ekologiskt hållbar utveckling. GIH har en miljöpolicy som ligger till grund för
miljömål och handlingsplan och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en
miljöutredning genomföras minst vart femte år. Miljöutredningen ska innehålla uppgifter
om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten. Myndigheter är
skyldiga att ha en miljöpolicy, miljömål och handlingsplan för hur målen saka nås.
Högskolorna ska utöver det i sin verksamhet bland annat främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö (Högskolelagen 1 kap, §5).
GIH har ett tydligt uppdrag att begränsa klimatpåverkan, främst genom effektivare
energianvändning och genom användning av ny modern teknik. Detta då de globala
halterna av växthusgaser ökar, främst på grund av utsläpp från användning av fossilt
bränsle, huvudsakligen i el- och värmeproduktion, industriprocesser och transporter.
GIH vill därmed bidra till att minska utsläppen, vilket kräver allas engagemang och på
sikt stora samhällsförändringar i både handling, utveckling och användning av ny modern
teknik.

Miljöpolicy
–

GIH ska arbeta för en ekologisk hållbar utveckling inom alla sina
verksamhetsområden. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den
negativa påverkan på miljön ständigt minskar.

–

GIH:s miljöarbete har målsättningen att skapa en atmosfär och miljö för personal
och studenter att fatta miljömedvetna beslut i högskolans arbete.

–

I GIH:s verksamhet och utvecklingsarbete ska vägas in alla miljöaspekter.
Kontinuerliga förbättringar ska vidtas enligt fastställda miljömål.

–

GIH ska minimera sin egen negativa miljöpåverkan genom förbättrade rutiner,
handlingsplaner, samt att förbättra den interna och externa informationen
angående vårt miljöarbete.

–

GIH ska miljöanpassa sina inköp och upphandlingar och förbättra dessa rutiner
för att på så sätt kunna välja miljöanpassade alternativ.

–

Utbildning och information om miljö och hållbar utveckling ska finnas med som
en del av GIH:s verksamhet.
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