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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtgärdat 

Miljöarbetet 

på IGV  

 

Inrätta en miljögrupp på IGV 

för att fördela miljöarbetet och 

ge miljörepresentanten stöd och 

inspiration. Miljögruppen 

föreslås bestå av 4-6 personer 

inkl. miljörepresentanten, ha 

återkommande möten och delta 

i genomförandet av 

miljöhandlingsplanen. 

Miljö-

representant 

24 timmar 

 

Baserat på 

4-5 möten 

per år. 

2021-12-31 

 

Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

  

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

IGV ska underlätta för anställda 

som vill minska sitt 

koldioxidavtryck genom att stå 

för merkostnader när anställda 

(och studenter på exkursioner) 

väljer tåg istället för flyg. 

Medel avsätts i budgeten för att 

täcka mellanskillnaden för 

dyrare tågbiljetter och/eller 

extra logi. Ersättning ska utgå 

enligt uppgifter vår resebyrå 

kan lämna om extra kostnad för 

tåg och logi jämfört med om 

man hade valt flyg. 

Prefekt och 

studierektorer 

med stöd av 

miljögruppen. 

 

100 000 kr  

 

Motsvarar 

att 10% av 

våra resor 

inom 

Europa 

görs med 

tåg 

(statistik 

från 

Miljö-

webben). 

2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Antal tågresor 

och resenärer 

som får 

ersättning. 
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Åtgärdat 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

Schemaläggning av kurser och 

andra aktiviteter i institutionens 

regi som innefattar resor ska 

göras så att det finns tid (och 

därmed möjlighet) att välja tåg 

vid resor inom Europa. 

Kurs-

ansvariga och 

personer som 

ansvarar för 

schema-

läggning av 

övriga 

aktiviteter. 

 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Antal tågresor 

och resenärer i 

samband med 

exkursioner och 

fältarbeten etc. 

 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

IGV ska uppmuntra sina 

anställda att förlägga 

exkursioner och annan 

verksamhet geografiskt 

närmare, förutsatt att kvaliteten 

på forskning och undervisning 

kan bibehållas. 

 

 

 

 

 

 

Exkursions-

ledare och 

personer som 

leder andra 

verksamheter. 

 

 

 

 

 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Färre och/eller 

kortare flygresor. 
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Åtgärdat 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

Se till att lättanvänd 

videokonferensutrustning och 

användarinstruktioner finns i 

alla mötesrum och 

undervisningslokaler som IGV 

ansvarar för.  

Ordna tillfällen att testa 

utrustningen för de som vill.  

Miljögruppen 

och IT-

ansvarig. 

2 dagar 

 

2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

 

 

Minskat resande 

till och från IGV.  

 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

Skaffa utrustning för att kunna 

streama föreläsningar och 

konferenser från två salar. 

Miljögruppen 

och IT-

ansvarig. 

? 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

 

 

Minskat resande 

till IGV. 
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Åtgärdat 

Avfalls-

hantering 

Utreda möjligheten till 

matavfallssortering i 

lunchrummet på S4.  

 

(Stockholms stad har beslutat 

om obligatorisk 

matavfallsinsamling från 2023 

för verksamheter som har 

pentryn/kök för sina anställda).  

 

Miljögruppen 2 dagar 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Minskad 

klimatpåverkan 

genom att 

matrester tas 

tillvara och 

återanvänds som 

biogas och 

gödsel. 

 

Måltider och 

catering 

 

För att minska miljöpåverkan 

vid arrangemang i 

institutionens regi bör 

måltidsbeställningar alltid göras 

med klimatavtryck och 

biologisk mångfald i åtanke. 

 

Information och råd om hur 

man kan välja ska läggas på vår 

hemsida under För 

medarbetare/Miljöinformation. 

 

Miljö-

representant 

samt 

prefekt och 

adm. chef. 

1 dag 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Minskad 

miljöpåverkan 

från livsmedel.  

Svårt att mäta, 

men den årliga 

miljöenkätens 

frågor om 

catering till 

möte/konferens 

kan visa på ev. 

förändringar. 
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Åtgärdat 

Miljö-

påverkan 

Byta ut icke ekologiskt te mot 

ekologiskt te i lunchrummet på 

S4. (Finns redan upphandlat på 

Selecta).  

Teerna ska vara märkta med 

KRAV eller EU-lövet, inte 

endast Rainforrest alliance som 

är en betydligt lägre kravnivå. 

Miljö-

representanter 

på IGV, NG 

och ACES 

gemensamt. 

4 timmar 2021-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2021. 

Uppföljningen 

delges 

institutionsstyrelsen 

som information vid 

ett möte under vt-21. 

Minskad 

användning av 

bekämpnings-

medel. 

 

 

 


