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Miljömål  Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtgärdat 

 

 

Informera och 

synliggöra 

bättre det 

pågående 

miljöarbetet  

 

Informera 

systematiskt om 

miljöarbete 

under 

Institutionskonf

erens, 

ämneskonferens 

och 

personalmöte. 

Informera om 

rutinerna. 

Uppdatera vår 

interna 

miljösida. 

David, Albin, 

Mickaëlle 

8 timmar 2016-12-31 Följa upp med en 

enkät om hur många 

bland personalen som 

har kännedom om 

miljöarbetet, om 

rutinerna och om de 

använder dem. 

 

Programpunkter 

avsedda för 

miljöarbete på 

varje konferens. 

 

Mäta hur många 

bland personalen 

har kännedom om 

rutinerna och 

använder dem. 

 

 

Involvera 

medarbetarna 

om 

miljöhandling

splanen och 

Be personalen 

att inkomma 

med förslag 

utifrån de 

utvalda 

David, 

Mickaëlle 

5 timmar 

 

2016-12-31  

Dokumentation 

rapporteras i 

minnesanteckningar 

från lärarkonferensen 

Information 

skickas via mejl 

och förslagen 

dokumenteras 

skriftligt. 
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miljöarbete  miljömålen.  

Implementera 

de förslagen i 

miljöarbetet 

under året 2016 

 

Informera om 

SAMIR. 

 

Arbeta med 

specifika 

miljöfrågor vid 

lärarkonferens 

för Romklass.  

 

 

 

(22 april) 

Kontinuerlig 

uppdatering av hur 

miljöhandlingsplanen 

verkställs.  

Antalet inkomna 

förslag. 

 

Pedagogisk 

utveckling för 

Utbildning för 

hållbar 

Reflektera över 

våra befintliga 

kurser så att 

miljöfrågorna 

Mickaëlle  16 timmar 2016-31-12 Dokumentera alla 

förslag inför det 

pedagogiska 

utvecklingsarbetet 

Antalet ändringar i 

kursbeskrivningar, 

kurslitteratur och 

eventuellt antalet 
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Åtgärdat 

 

utveckling tas tillvara i vår 

utbildning. Se 

över 

terminsplanerin

g, kurslitteratur 

och möjlighet 

att skapa nya 

kurser 

relaterade till 

miljöfrågor. 

Prioriteringsfrå

ga för 

pedagogiskt 

utvecklingsarbe

te under hösten 

2016  

som börjar hösten 

2016. 

En särskild punkt i 

lärarkonferens för 

Romklass (22 april) 

avsedd för detta 

ändamål. 

Kontrollera 

planeringen för 

kurserna 

(kursbeskrivning och 

kurslitteratur) inom 

kurserna och 

kontrollera eventuella 

nya kursplaner 

nya kursplaner. 
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Minska 

användningen 

av 

kopieringspap

per med 10% 

jämfört med 

2015. 

 

Utreda den 

aktuella 

användningen 

av 

kopieringspapp

er per person på 

institutionen (ta 

fram statistik 

och rapport via 

SafeCom). 

Sätta en  kvot 

(baserad på vår 

statistik) via 

SafeCom-

systemet för att 

begränsa antalet 

A4-ark per 

person  

Mickaëlle, 

David 

Albin 

24 timmar 

 

2016-12-31 Kontrollera antal 

kopieringspapper 

beställt på SU butiken 

2016   

Antal A4-ark per 

person( 

heltidanställda, 

deltid lön & tim, 

gäst) 

Romklass 

2014:205 

kartonger 

2015: 139 

kartonger 

Minskning med  

32 % 

 

 

Antalet resfria -Informera och David/Albin 36 timmar 2016-12-31 Ta fram en enkät om Mäta och jämföra  
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möten ska öka 

med minst 5 

%  och 

utsläppen av 

koldioxid från 

flygresor skall 

inte öka 

jämfört med 

2012 per 

Helårsanställd  

 

utbilda  

personalen om 

den nya 

infrastrukturen: 

IP video-

konferens 
anläggning). 

-skicka 

information till 

alla om 

möjligheterna. 

Mickaëlle  användning av resfria 

möten för forskarna i 

slutet av 2016 och 

jämföra med 2015 

 

med 20145. 

1) Antal 

användare 

av j IP 

video-

konferens 

jämfört 

med antal 

användare 

från 2015 

2) Antal 

resfria 

möten 

jämfört 

med 2015 

3) Kg CO2 

per 

helårsanstä

lld. 

 

Verka för att Kontakta Mickaëlle, 8 timmar 2016-31-08 Kontrollera att B4 har Miljöindikatorn  
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källsorteringss
tationer 
placeras ut på 
B4 

 

Sektionen för 
inköp och 
logistik  

 

 

Karin och 

Albin/David 

fått en miljöstation  

 

finns inte. 

 

 


