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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 
Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 
Åtgärdat 

Avfallshantering 
 

Återvinnings-
station i 
lunchrummet 
(införs nov/dec 
2017) 

M Ehnhage 
V Andersson 

 2018-12-31 Följ upp hur 
personalen använder 
stationen, kontakta 
lokalvården för 
information om 
kvantitet som slängs 

Mängd 
återvinningsbart 
material som 
kastas i 
återvinnings-
stationen 

 

 Samverkan om 
matsvinnet och 
förpackningar 

M Ehnhage  2018-12-31 Samarbete med 
övriga institutioner i 
Kräftriket kring 
restaurangerna i 
området 

Utökat lokalt 
miljösamarbete 
och möjligheter till 
sortering av avfall, 
minskad 
användning av 
plastförpackningar 

 

Miljöanpassade 
möten och 
transport 
 

Minska andel 
flygresor – öka 
andel tågresor 

M Ehnhage 
V Andersson 
A Tiscornia 

 2018-12-31 Informera personalen. 
Stäm av 
genomförande mot 
bokningar i BCD/ 
övriga fakturor 

Andel av resor som 
görs via tåg 
jämfört med flyg 

 

 
 

Resfria möten M Ehnhage 
A Tiscornia 

 2018-12-31 Informera om 
möjligheterna att 
hålla resfria möten. 
Stäm av 

Andel av möten 
som hålls på 
distans jämfört 
med icke-distans 
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genomförande mot 
bokningar i BCD/ 
övriga fakturor 

Mer effektivt 
resursutnyttjande 
 

Flytta samman 
personal och 
undervisnings-
lokaler till ett 
hus istället för 
nuvarande två 

M Ehnhage 
A Tiscornia 
J Fresk 

 2018-12-31 Planera flytten av 
personal, se över alla 
utrymmen och hur de 
kan utnyttjas 
optimalt, inklusive 
beläggning av 
undervisningslokaler 

Antal personer som 
flyttat från hus 1 
till hus 4, antal 
personer som delar 
tjänsterum, andel 
salar som utnyttjas 
fullt ut för 
undervisning 

 

 
 

Återanvänd 
möbler, t.ex. 
skrivbord och 
stolar 

M Ehnhage 
A Tiscornia 
V Andersson 

 2018-12-31 Inventera behov av 
nya möbler i relation 
till innehav, och 
omfördela om så är 
möjligt och praktiskt 

Antal nyinköpta 
möbler jämfört 
med tidigare år 

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 


