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Örebro studentkårs miljöpolicy 
 

Inledning: För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår sträva efter att 

ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja 

miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna 

om den. Örebro studentkår har därav valt att ta fram en miljöpolicy. 

 

Bakgrund: Örebro studentkår står för att jobba mot en hållbar utveckling och en miljövänlig 

tillvaro inom verksamheten. Vi jobbar med hållbar utveckling inom flera olika områden och 

anser att det är en viktig fråga. Vi anser även att detta är en viktig fråga för universitetet och 

därför är denna typ av påverkan också en del i vårt vardagliga arbete gentemot universitetet. 

Utöver detta anser vi även mer specifikt att miljöarbetet blir en aktuell fråga för att vi ska föra vår 

organisation framåt och hitta klimatsmarta alternativ för en bättre framtid. 

 

Syfte: I och med att inrätta denna typ av policy menar vi att skapa kontinuitet i vårt arbete 

inom miljöfrågor. Detta först och främst för att verksamheten internt ska kunna förhålla sig till 

en policy för att skapa ett bredare miljötänk inom organisationen. Utöver kontinuitet ska policyn 

leda till att vi förbättrar och utvecklar vår organisations sätt att se på miljöproblematiken. En 

gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka 

anseendet för Örebro studentkår i stort.   

 

 

● Örebro studentkår ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till 

miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet. 

● Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de 

sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten. 

● Örebro studentkår ska sträva efter en minskad pappersförbrukning, förbättrade 

möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och 

kurser där ämnet är relevant. 

● Örebro studentkår ska jobba för att kollektivtrafik eller cykel/gång ska vara ett bra 

alternativ för färdmedel bland studenter. Detta genom att fortsätta jobba för bra 

förbindelser och studentpriser inom kollektivtrafiken.  

● Örebro studentkår ska ha vegetarisk kost som norm och därför servera detta vid tillfällen 

där mat erbjuds. 

● För milersättning av Örebro studentkår ska val av fordon tas i beaktning enligt  ekonomi 

och miljö. 

● Örebro studentkår ska verka för att hållbar utveckling ska innefattas i alla utbildningar 

gentemot universitetet. 

● Örebro studentkår ska sträva mot att det ska finnas goda möjligheter att källsortera på 

samtliga campus. 
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