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1.Information 

och kunskap: 
Informera med-
arbetare om 
SU:s 
miljöarbete och 
miljörutiner vid 
Institutionen för 
socialt arbete. 

1. Kommunicera 
SU:s miljöpolicy 
och miljömål via 
e- post och 
nyhetsbrev och på 
vår hemsida. 

 
2. Förbättra och 
systematisera den 
miljörelaterade 
informationen som 
ges vid intromöte 
till nyanställda vid 
institutionen. 
Miljörepresentant 
är med på intro-
möte för nyan-
ställda. 

 
3. Informera 
nya studenter om 
SUs miljöpolicy 
och om institut-
ionens miljöruti-
ner. 

Miljö- repre-
sentant/ Pre-
fekt/Stf.pre 
fekt 

 
 

Administrativ 
chef/Miljö- 
representant 
Personalansva 
rig 

 
 
 

Kursansvarig/ 
Miljörepresentant 

Arbetstid för 
att samman-
ställa och ge 
information. 

20211231 Se till att inform-
ationen finns på 
hemsidan Följ upp 
utskick 

1. Antal anställda 
som fått information 
om miljöpolicy och 
miljörutiner. 
Aktuell och tillgäng-
lig info utlagt på 
hemsida. 
Nyhetsbrev utsänt 2 
gånger per år. 
2. Informations-
broschyren med 
SU:s miljöpolicy 
och miljörutiner vid 
institutionen är 
framtagen. Alla ny-
anställda har fått 
den. 
3. Rutin för in-
formation till nya 
studenter reviderad 
med avseende på 
miljöarbete och miljö-
rutiner vid institutionen. 
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2. Öka med-
vetenhet och 
delaktighet hos 
institutionens 
medarbetare i 
SU:s miljö-
arbete. 

1. Upprätta en 
arbetsbeskrivning 
för rollen som 
miljörepresentant. 
2.Uppmuntra 
medarbetare att 
använda SAMIR 
både för rapporte-
ring av miljöav-
vikelser och för 
förbättringsförslag. 
3. Uppmuntra 
medarbetare att 
delta och kompe-
tensutveckl a sig 
inom miljöområ-
det på 
SU:s interna 
kurser. 

Administrativ chef, 
Miljörepresentant, 
Prefekt /Stf.prefekt 

 
Miljörepresentant, 
Administrativ chef, 
Prefekt/Stf.prefekt 

 
 
 
 

Miljörepresentant, 
Administrativ chef, 
Prefekt/Stf.prefekt 

Arbetstid för 
att samman-
ställa och ge 
information. 

20211231 Stäms av i 
ledningens 
genomgång 

Arbetsbeskriv-
ning upprättad 
och godkänd. 
 

1. Följa upp an-
mälningar som 
gjorts i SAMIR. 

 
 

2. Följa upp antal 
deltagare. Mini-
mum 2 deltagare. 
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3. Alla inköp av 
kontorsmaterial 
och livsmedel till 
institutionen ska 
göras med hänsyn 
till hållbar ut-
veckling. 

1. Genomgång 
av institution-
ens inköp i 
syfte att öka 
andelen miljö-
vänlig kon-
torsmaterial 
samt andelen 
ekologiska och 
Fairtrade- cer-
tifierade livs-
medel. 

 
2. Ta fram lat-
hund för inköp av 
livsmedel. 

 
3. Informera in-
köpare om in-
stitutionens nya 
riktlinjer för in-
köp. 

Miljö- representant 
Prefekt/ 
Inköpsansvarig 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miljörepresentant 
/Administrativ 
chef/Prefekt/Stf.p 
refekt 

 
 
Prefekt/ Ad-
ministrativ 
chef 

Arbetstid 
för att 
samman-
ställa och ge 
information. 

20211231 Kvartalsvis 
genomgång av 
andelen miljö-
vänlig kon-
torsmaterial 
samt andelen 
ekologiska och 
Fairtrade- cer-
tifierade livs-
medel 

1.Andelen 
miljövänliga 
respektive 
eko/Fairtrade- 
certifierade 
produkter. 
Målnivå minst 50 %. 
Ökad hållbar kon-
sumtion 
Minskat antal en-
gångsartiklar i 
plast-för att minska 
avfallet. 

 
2. Lathund finns på 
plats och är kom-
municerad till per-
sonal. 

 
3. Inköparna är in-
formerade om nya 
riktlinjer och följer 
dem. 
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4.Bevaka 
miljö-
aspekter i 
samband 
med flytt till 
Albano. 

1.Löpande 
kontakt 
med central 
förvaltning. 
 
2. Säkerställa 
återbruk av 
möbler och 
kontorsmaterial. 

 
3. Eftersträva 
att miljö-
vänlig flytt-
firma anlitas. 

 
4. Informera 
och under-
lätta för per-
sonalen att 
sortera avfall 
i samband 
med flytt. 

Administrati v 
chef/Stf. prefekt 

 
Miljö- repre-
sentant/ Ad-
ministrativ 
chef 

 
Prefekt Ad-
ministrativ 
chef/Stf. 
prefekt 

 
 

Prefekt/Stf.pre 
fekt 
Administrativ 
chef/Miljö-
representant 

Tid för 
förbere-
delser 
och 
genom-
förande  
Samarbet e 
med 
fastighets
avdelning
en och 
gods 

20211231 Stäms av i 
ledningens 
genomgång 

1.Kontakt med central 
förvaltning genomförd. 

 
2. Miljövänlig flytt 
genomförd 

 
3. Möbler och 
kontorsmaterial blir 
återanvända. 

 
 
 
 

4.Personalen har 
kunnat hantera avfall 
inför flytten enligt 
SU:s miljöpolicy. 

 

 


