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Remiss gällande förslag till Miljöplan vid Uppsala
universitet

Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS) blev 2020-06-22 anmodade att inkomma
med synpunkter på förslag till Miljöplan vid Uppsala universitet (UFV 2020/1258). UUFS vill
inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter i frågan.

Inledningsvis anser vi att planen bör sträva efter mer ambitiösa mål. Vi ser gärna att planen
arbetar för att uppnå målet om nettonollutsläpp. För att forskningen och varningen från våra
forskare inom detta område ska tas på allvar av omvärlden måste även universitetet vara i
framkant och visa att man tar klimathotet på högsta allvar. Universitetet måste vara mer
ambitiösa och mer drivande för att ge legitimitet till den forskning som bedrivs inom området.

Genomförande
En central del av Miljöplanen är genomförandet och utvärderingen. Hur Miljöplanens mål ska
implementeras i verksamheten samt utvärderas anser vi behöver konkretiseras för att inte
Miljöplanen ska bli ett tandlöst dokument. Vidare behövs en tydlig ansvarsfördelning och tydliga
konsekvenser för vad som händer om planen inte följs. I sin nuvarande form är Miljöplanen allt
för otydligt gällande vilken eller vilka funktioner inom universitetet som har ansvaret för att
Miljöplanen genomförs vilket riskerar att ineffektivisera arbetet.

Coronapandemin har visat på två viktiga lärdomar som är viktiga att ha i åtanke när det gäller
omställningsarbetet. Först och främst att snabba omställningar är möjliga när en situation
bedöms vara en kris. I dessa situationer har universitetet tydligt visat på enorm kraft att ställa om
så länge behovet blir tydligt nog. Den andra lärdomen är att Uppsala universitets decentraliserade
struktur riskerar att leda till att åtgärder skiljer sig markant mellan olika fakulteter och
institutioner, något som behöver förhindras proaktivt när det kommer till omställningsarbetet
inom ramen för denna Miljöplan.

Vi anser att planens formulering i sista stycket under punkten Genomförande (sida 4) har en viss
problematik. Det är rimligt att förvänta sig viss utveckling i samhället men resultatet och dess
effektivitet kan inte förutses. Vi efterfrågar mer förklaring av den årliga revideringens omfattning



REMISS
2020-10-23

och praktiska betydelse. Det bör inte finnas möjligheter att sänka målen för att ny teknik och
kunskap kan möjliggöra snabbare framgångar. Det bör också förtydligas om målen får sänkas i
en revidering eller ej.

I miljöarbetet vill vi understryka vikten av transparens, i form av mätmetod och mål likväl som
hur vi faktiskt ligger till. För personal, studenter och omvärlden måste metoderna för att mäta
och följa miljö- och klimatpåverkan i verksamheten vara transparenta men framförallt
lättillgängliga för personer som inte är insatta i området. Det bör även vara tydligt vilka
utgångsvärden som används och på vilken nivå utsläppen kommer mätas eller uppskattas.

Utöver det ska visualiseringen av omställningsarbetet utvecklas för att vara effektivt för samtliga
medarbetare och studenter vid universitetet. Vi önskar att Miljöplanen utökas med målet att
anställda och studenter aktivt informeras om hur hållbarhetsarbetet fortgår genom publika
resultatmätningar, interaktiva skyltar om daglig energianvändning eller liknande på samtliga
campusområden.

Konkretisera målen
Miljöplanen innehåller flera mål som syftar till att starta upp ett arbete eller utveckla arbetet inom
olika områden. Vi vill se skarpare formuleringar som tydliggör vad man vill uppnå istället för
formuleringar såsom “ställ krav på nuvarande och kommande resebyrå…” (s. 6 Miljöplan för
Uppsala universitet) föreslås ett mer konkret mål för vad dessa åtgärder ska vara och vad de ska
uppnå. Ett annat exempel är användningen av fossil plast som enligt förslag ska minimeras där
vill vi istället se målet att helt sluta med användningen.

Scope 3-utsläppen behöver lyftas tydligare och åtgärder för att komma åt dem behöver
konkretiseras; ett exempel där är bostadsfrågan. Om det inte finns bostäder tillgängliga för
studenter och personal i närheten av arbetsplatsen skapar detta oundvikligen mer utsläpp kopplat
till transporter.

Vidare vill vi även se att förbrukningsvaror tas upp under “Catering och Mat” med mer specifika
och direkta åtgärder för att minska användningen. Under “Catering och Mat” vill vi även att
studentperspektivet lyfts in, eftersom de nya målen risker att göra maten på restaurangerna
dyrare, vilket gör den mindre tillgänglig för studenterna.
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Kärnverksamheten
Omfattningen av Miljöplanen bör inkludera samtliga av universitetets verksamhetsområden.
Fastän forskning och utbildning är universitetets kärnverksamhet och står för stora delar av den
klimatpåverkan som kan knytas till Scope 1 inkluderas den inte i Miljöplanen. Vi ser inte att detta
ansvar kan delegeras ner i organisationen då kompetensen och resurserna för att utforma
Miljöplaner finns centralt.

För att kärnverksamheterna i form av forskning och utbildning ska kunna ställa om snabbt nog
måste den få ett stöd från universitetet i stort. Därmed behövs ett tillägg i Miljöplanen om
insatser som fyller detta behov. Detta kan vara exempelvis i form av digital kurslitteratur och
utvecklandet av digitala verktyg och universitetsövergripande samordning av åtgärder. Ett
exempel på en åtgärd inom kärnverksamheten är att sluta öronmärka respengar i
forskningsbidrag. Budgeteras för mycket pengar här kan detta leda till onödiga resor.

Hållbara investeringar och tillgångar
För att Uppsala universitet ska kunna axla den ledarskapsroll som man har ambition att kliva in i
behöver detta speglas i universitetets målsättningar och policy som berör finansiella tillgångar.
Med detta inkluderas framförallt UU Holding AB:s innehav och investeringar men även de
tillgångar som inkluderas i fonder, stiftelser och dylikt inom Akademiförvaltningen. Andra
världsledande universitet såsom Oxford university, Cambridge university och University of
California kan agera benchmark-aktörer här då de redan har utvecklat arbeten och ambitiösa mål
gällande avyttring av ohållbart innehav.

Att bibehålla investeringar som underminerar den hållbarhetsforskning som skapas av Uppsala
universitets forskare och studenter är inte en gångbar väg framåt. Universitet har här en chans att
på finansiell väg nyttja sina tillgångar för att tvinga till minskade utsläpp av växthusgaser. Ett
verktyg som redan visat sig påverka fossila företag såsom Exxon och BP.

Digitala anpassningar
Övergripande gällande tjänsteresor anser vi att de lärdomar om digital undervisning och möten
som uppkommit under Covid-19 pandemin bör leda till en omvärdering om hur mycket vi
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egentligen kan minska tjänsteresor. Det bör alltså sättas upp mer ambitiösa mål än de föreslagna
på denna punkt.

Vidare vill vi även lyfta vikten av att investera i digitala verktyg och utrustning i lokalerna för att
förbättra möjligheterna till att utföra konferenser, undervisning, och möten digitalt. Universitetet
bör också se över hur formerna för konferenser, undervisning och möten kan anpassas för att
underlätta digitalt deltagande. Vi ser även att det bör ställas krav på att möjligheten att delta
digitalt ska finnas framförallt med hänsyn till Campus Gotland.

Planens relation till andra värden
Under Energianvändning föreslås att universitetet ska utreda möjligheten att koncentrera
tillgängliga arbetsplatser/studieytor till ett begränsat antal byggnader och campusområden under
lov och semestertider. Vi välkomnar initiativ om bättre och effektivare användning av lokaler. Vi
vill dock understryka vikten av att en sådan satsning måste ta hänsyn till studenters behov av
studieplatser. Att det finns ett tillräckligt utbud av studieplatser anser vi som avgörande för en
god studiemiljö vid universitetet.


