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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtgärdat 

Få en översyn 

av 

institutionens 

miljöpåverkan 

Samla in data över 

miljöindikatorer 

från SU centralt och 

från institutionen 

Miljögruppen/

Miljörepresent

ant 

8 timmar Maj 2021 Rapport från 

miljörepresentant 

september 2021 

Målet i sig påverkar inte 

miljöindikatorerna 

 

Kompetensutv

eckling för 

personal 

Nyhetsbrev via mejl 

 

Informationsstund 

vid torsdagsfika 

 

Miljöquiz på 

institutionsdag 

 

Föra diskussion om 

hur vi kan använda 

de erfarenheter vi 

fått av 

distansarbete, 

distansmöten och 

distansundervisning 

för att minska 

institutionens 

miljöpåverkan 

 

Miljögruppen 24 timmar Oktober 2021 Enkätundersökning 

om miljöarbetet till 

alla anställda 

september 2021 

 

Rapport från 

miljörepresentant 

oktober 2021 

Anställdas enkätsvar 

anger att de fått ett ökat 

engagemang och 

kännedom om 

miljöarbetet 
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Sammanställa och 

informera om 

institutionens 

miljörutiner 

 

Uppdatera 

miljögruppens 

hemsida 

Skapa 

informationsmateria

l till nyanställda 

Avfallshanteri

ng 

Sätta ut 

källsorteringskärl 

för studenterna 

 

 

 

 

 

 

 

Klargöra vad som 

kan gå i 

pappersåtervinninge

n 

Miljögruppen/

Vaktmästare 

4 timmar 

 

Möjligen 

ökad 

lokalvårds

kostnad 

 

 

 

 

2 timmar 

 

 

 

Fyra månader 

efter 

distansundervisni

ng slutar 

 

 

 

 

 

 

April 2021 

 

 

 

Rapport från 

vaktmästare och 

lokalvård om hur 

kärlen används 

utifrån 

stickkontroller, sju 

månader efter 

distansundervisning 

slutar 

 

Rapport från 

vaktmästare 

november 2021 om 

vad som hamnar i 

Ökning av källsortering, 

minskning av 

användningen av 

kopieringspapper utifrån 

2018 års siffror 
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Skapa möjligheter 

till fortsatt låg 

användning av 

kopieringspapper 

även efter Corona 

 

 

 

 

4 timmar 

 

 

 

 

Tre månader efter 

distansarbete 

p.g.a. Corona 

upphör 

kärlen för 

pappersåtervinning 

utifrån stickkontroller 

 

Rapport från 

miljögruppen åtta 

månader efter 

distansarbete p.g.a. 

Corona upphör 

Energianvänd

ning 

Se över om 

rörelsestyrda 

lampor kan 

installeras i fler 

lokaler 

 

Kontakta 

fastighetsägaren för 

att se vilka 

energiförbättringar 

som kan 

introduceras 

Miljögruppen/

Vaktmästare 

6 timmar 

 

Kostnader

na oklara 

Maj 2021 Rapport från 

vaktmästare 

september 2021 

Möjligen en mätbar 

minskning av energi-

förbrukningen, men 

Corona-situationen gör 

det svårt att jämföra med 

tidigare år 

 

Inköp och 

upphandling 

Skapa en 

miljöpolicy för de 

institutionsgemensa

mma konferenserna 

Miljögruppen, 

prefekt, 

konferensboka

re 

6 timmar 

 

Kostnader

na oklara 

September 2021 Rapport från 

miljögruppen efter att 

två konferenser 

genomförts. Troligen 

Ett ökat fokus på 

miljöaspekter när 

konferenser bokas, 

utifrån samtal med 
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och 

tillställningarna. Låt 

medarbetarna 

kommentera ett 

utkast 

 

Låt policyn för de 

institutionsgemensa

mma konferenserna 

fungera som best 

practices för 

konferenser 

institutionens 

medarbetare 

anordnar 

under 2022 med 

tanke på Corona-

situationen 

konferensbokare 

Inköp och 

upphandling 

Skapa en 

inköpspolicy där 

miljövänliga varor 

och tjänster ska 

vara första 

alternativet och 

kombinera den med 

miljöpolicyn för 

konferenser 

 

Miljögruppen, 

inköpsansvarig

a 

8 timmar September 2021 Rapport från 

miljögruppen januari 

2022 

En ökning av antal 

miljövänliga varor och 

tjänster institutionen 

köper in, utifrån samtal 

med inköpsansvariga 
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Se över produkterna 

som säljs i 

studentkaféet 


