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KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

Kompetens
Samtliga anställda
Samtliga nyanställda skall i samband med den arbetsplatsintroduktion som sker vid respektive
institution informeras om;
• KIs riktlinjer för miljö och hållbar utveckling, det vill säga miljö- och hållbarhetsarbetet
prioriterade områden och övergripande målsättningar.
• Gällande verksamhetsregler inom KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling som
berör det egna arbetet, samt hur de appliceras i praktiken på respektive institution, samt
• Var man hittar gällande riktlinjer och verksamhetsregler samt annan information som rör KIs
miljö- och hållbarhetsarbete.
Genomgången arbetsplatsintroduktion ska dokumenteras i form av till exempel en beskrivning av
utbildningens innehåll samt deltagarlistor, och arkiveras enligt institutionens gällande rutiner.
Nyckelbefattningar
Biträdande universitetsdirektör ska genomgå en övergripande utbildning i miljöledning samt ISO
14001.
Miljösamordnaren eller motsvarande vid universitetsförvaltningen ska genomgå utbildning i miljöoch hållbarhetsfrågor som inkluderar minst två dagars utbildning i miljölagstiftning, alternativt ha
minst 5 års arbetslivserfarenhet från arbete omfattande miljö- och hållbarhetsfrågor,
myndighetskontakter och miljölagstiftning.
Ansvariga för lokalplanering vid universitetsförvaltningen ska genomgå minst en till två dagars
utbildning kring energieffektiva, miljöanpassade och hälsosamma lokaler.
Ansvariga för upphandling vid universitetsförvaltningen ska genomgå minst en till två dagars
utbildning kring hur man kan ställa miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling.
Interna miljörevisorer ska genomgå minst två dagars utbildning som omfattar en genomgång av ISO
14001 samt miljörevisionsteknik.
Institutionernas representanter bjuds in till nätverksträffar 1-3 gånger per år för erfarenhetsutbyte,
inspiration och/eller utbildning.
Institutionernas kemikalieansvariga bjuds årligen in till en utbildning om hur kemikalier ska
registreras och inventeras i KIs kemikalieregister KLARA.
Institutionernas inköpsansvariga bjuds regelbundet in till interna utbildningar kring miljöansvar och
socialt ansvar vid inköp.
Forskare, forskarstuderande och laborativ personal bjuds vid flera tillfällen per år in till utbildningar
kring laboratoriesäkerhet.
Genomgången utbildning av nyckelbefattningar dokumenteras i form av utbildningsbevis,
närvarolistor eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet dokumenteras i form av anställningsbevis eller
motsvarande från tidigare anställningar (dokumentation sker i samband med anställning).

