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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 
 

Slutdatum  Uppföljning 
 

Miljöindikator 
 

Åtgärdat 

Öka medvetenheten och 

delaktighet i SUs och ÖCs 

interna miljöarbete 

- Bilägga 
miljöhandlingsplanen till VP. 
Inkluderar uppföljning 
halvårsvis med hela 
personalen. 

- Vid minst 3 personalmöten 
föra diskussioner i syfte vad 
kan ÖC göra för en bättre 
miljö och bättre miljöarbete 
vid SU  

Tina/Eva/ 
Stina 

Inom rådande 
arbetsbeskrivning 

202012  ”Idébank” från personalen 
inför kommande planer 
samt att sprida till resten 
av SU. 

 

Miljösäkra förvaring och 

hantering av oljor, 

spillolja och bränsle. 

- Frigöra yta i garaget 
- Samla allt i garaget. 
- Köpa in två nya spilltråg 
- Köpa in utrustning för lyft av 

spilloljefat 

Eva  Inom rådande 
arbetsbeskrivning 
Kostnad spilltråg 
ca, 25 000 kr 
Kostnad fatlyft: ca 
15 000 kr 

202003  Säkrare hantering och 
försäkran om att 
kontaminering vid 
eventuellt läckage av 
behållare inte händer. 

 

Säker bunkring av Electra Utrusta Electra med ”Villakoppling” 
vid påfyllningsenheten för diesel. 

Thomas Inom rådande 
arbetsbeskrivning 
Kostnad 
villakoppling: ca 
2000 kr 

202003  Inget utsläpp vid påfyllning  
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Anskaffning med 
miljötänk 
”SU ska i sin anskaffning arbeta 
för att minimera negativ 
miljöpåverkan samt för att varor 
och tjänster ska produceras 
under goda sociala förhållanden” 

Uppdatera vår skriftliga rutin för 
upphandling där vi tydliggör hur vi 
ställer miljökrav vid ny anskaffning 

Stina Inom rådande 
arbetsbeskrivning 

202006  Antalet informerade inom 
ÖC 

 

Förenkla resfria möten - Implementera SUs verktyg, 
zoom 

- Utbildning i zoom för alla 
- Inköp av 2x Logitech Group 

konferens kamera +2 
mikrofoner  

- 2x TV 65”  

Marc Inom rådande 
arbetsbeskrivning 
Kostnad 2x 
kamera + 
mikrofon: ca 
18000kr 
Kostnad 2xTV 65” 
ca 32 000 kr 

202004  Flera resfria möten  

 

 
 


