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Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Kompetensutveckli
ng, internt  

Medvetandegöra 
institutionens 
miljöpåverkan 
och miljöarbete 
bland medarbetare 
 

1.Tydliggöra vilka Globala hållbarhetsmål 
institutionen verkar för genom att presentera detta 
på miljöwebben (i förlängning arbeta för att nå fler 
mål) 
a) Sätta upp posters på IPD/visa på tv-apparater i 
lokalerna som visar detta 
 
2.Stående aktivitet: Sammanställ och informera om 
institutionens miljörutiner på miljögruppens 
hemsida för studenter och personal att ta del av 
 
3.Utveckla informationsmaterial till nyanställda 
 
4.Stående aktivitet: Skicka Miljönyhetsbrev via e-
postverktyg 2-3 ggr/termin 
 

Miljörepresentant/
miljögrupp 

Kommunikatör 
Webbredaktör 
E-postverktyg 
Tryckkostnader 

Omätbart/sakna
s resurser att 
mäta 
 
 
Indirekt kan ett 
större fokus på 
att 
medvetandegöra 
institutionens 
miljöarbete leda 
till ökat intresse 
för miljöfrågor 

1. Kontinuerligt 
2. Kontinuerligt 
3. Maj 2023 
4. Kontinuerligt 
 
 

 Skapa större 
deltagande bland 
medarbetare i 
miljöarbetet 
 

1. Anordna workshops med miljörelaterade 
aktiviteter som informerar/utbildar deltagare i 
hållbara beteenden 
2. Stående aktivitet: Skicka Miljönyhetsbrev via e-
postverktyg 2-3 ggr/termin 
3. Stående aktivitet: Informationsstund vid 
torsdagsfika 
 

Miljörepresentant/
Miljögruppen 

Kommunikatör 
Cateringbeställnin
g 
Miljökunniga 

Målet i sig 
påverkar inte 
miljöindikatorer
na 
 
Indirekt kan ett 
ökat deltagande 
i institutionens 

1.December 
2023 
2. Kontinuerligt 
3. December 
2023 
4. Under 
Institutionsdag 
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4.Miljöquiz eller annan aktivitet som informerar om 
miljömål/arbete 
 
5.Planera en miljöeftermiddag för 2023 – Informera 
om miljöarbete/hur minskar vi institutionens 
miljöpåverkan 
 
6. Bjud in personer med spetskompetens inom miljö 
till IPD att informera/föreläsa om miljöfrågor 
 

miljöarbete leda 
till ökat intresse 
för miljöfrågor 
 
Workshops kan 
påverka att 
deltagarna får 
ökad 
information och 
ändrar 
beteenden till 
fördel för 
miljön.  

5. December 
2023/ 
Institutionsdag 
6. December 
2023 
 
 

Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Studentdelaktighet 

Gör studenter 
delaktiga i 
institutionens 
miljöarbete  
 

Bjud in studentrepresentanter att delta i 
miljögruppsmöten 1-2 möten/läsår  
 

Miljögruppen 
 

Kontaktperson för 
studentsamverkan 
på IPD  
 

Omätbart/sakna
s resurser att 
mäta 
 
Indirekt kan en 
inkludering av 
studenter i 
institutionens 
miljöarbete leda 
till ökat intresse 
för miljöfrågor  

December 2023 
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Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Pappershantering 

Minska 
användning av 
kopieringspapper 
 

Informera och tipsa i nyhetsbrev och på 
miljöwebben om vad medarbetare kan göra för att 
minska sina utskrifter 
 

Miljörepresentant/ 
Miljögrupp 
Prefekt 

 Minskad 
användning av 
kopieringspappe
r utifrån 2019 
års siffror 

Kontinuerligt 

Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Källsortering 

1.Underlätta för 
hantering av 
avfall 
2.Inför kompost 
3. Bättre 
källsortering i 
personalkök 

1.Stående aktivitet: Kontinuerligt se över att kärl 
finns för olika återvinningsmöjligheter och att 
information finns tillgänglig för vad som kan gå i 
återvinningskärl. 
2. Kontakt med Fastighetsbolag för möjlighet att 
kompostera matavfall 
3.Se över möjlighet till mindre sopkärl för restavfall 
4.Undersök möjlighet att minska användandet av 
soppåsar genom att minska sopkärl på kontoren 
efter kontakt med lokalvårdare 

Miljögruppen/Va
ktmästare 

Lokalvårdare 
Byte av sopkärl 
Sopkärl avsett för 
sortering av 
matavfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökning av 
källsortering, 
minskad 
incidens av 
felsortering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Kontinuerligt 
2. December 
2023 
3. April 2023 
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Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Energiförbrukning 

Minska 
energiförbrukning
en 

1.Stående aktivitet: Kontinuerlig vara i kontakt med 
fastighetsägare för att vara uppdaterad på vilka 
energiförbättringar som kan göras 
a) Bevaka byte av armaturer och ljuskällor mot 
energisnåla lyskällor 
 
2.Stående aktivitet: 
Uppmana att stänga av datorer vid slutet av 
dagen/inför helg 
 

Miljögruppen/Va
ktmästare 

Klimatberäknings
verktyget 
IT-ansvarig 

En mätbar 
minskning av 
energi-
förbrukningen i 
jämförelse med 
2019 

1. Kontinuerligt 
a) December 
2023 
2. Kontinuerligt 

 

Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

Inköp 
 

Minskad negativ 
miljöpåverkan vid 
Inköp och 
upphandling 

1. Följ upp hur ration ser ut mellan vegetariskt/kött 
efter implementering av vegetarisk kost på IPD  
2.Se över möjlighet att sälja miljömässigt bättre 
produkter i studentkaféet 
3. Informera inköpsansvariga samt konferensbokare 
särskilt om IPDs miljöpolicys 
 

Miljörepresentant/
Miljögrupp 
Prefekt 

Inköpsansvarig 
Ekonomiansvarig 
Resebokare 
Konferensbokare 
Klimatberäknings
verktyget 

Ökat inköp av 
miljövänliga 
varor och 
tjänster i 
jämförelse med 
tidigare år. 
Minskat 
koldioxidavtryc
k genom 
miljömässigt 
bättre val samt 

1. December 
2023 
2. December 
2023 
3.April 
2023/Kontinuerl
igt 
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bidra till social 
hållbarhet 
(exempelvis 
Fairtrade) vid 
bokningar/bestäl
lningar av 
konferenser/mat 
 

Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 
 

Slutdatum 

 
Tjänsteresor 

Minskat utsläpp 
av koldioxid från 
tjänsteresor med 
flyg 

1.Kartläggning av tjänsteresor på IPD 
 a) Ta hjälp av ett uträknande måldokument som 
synliggör utsläpp av co2 för medarbetare 
2. Tydliggör vilka regler som gäller i den centrala 
resepolicyn/riktlinjer vid bokning av resor 
3. Informera om resepolicy/villkor via nyhetsbrev, 
miljöwebb, intranät och till nyanställda 
4. IPD står för extra kostnad vid hotellövernattning 
om detta tillkommer vid val av tåg före flyg 
5. IPD främjar tågresande genom att finansiera 
extra kostnader som kan tillkomma vid tågresa 
framför flyg för de med mindre forskningsmedel 
 
 

Miljörepresentant/ 
Miljögrupp 
Prefekt 

Konferensbokare 
Ekonomiansvarig 
Inköpsansvarig 
Klimatberäknings
verktyget 

Minskat utsläpp 
av koldioxid 
från tjänsteresor 
jämfört med 
referensåret 
2019 

1.December 
2023 
a) Internat 
2. Maj 2023 
3.Kontinuerligt 
4-5 Tillsvidare 

Område Mål Aktivitet Ansvarig Resurser 
 

Indikator (om 
möjligt) 

Slutdatum 
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Översyn 
 

Ha en översyn av 
institutionens 
miljöpåverkan 
och prioritera 
utifrån den 

Analysera data från Klimatberäkningsverktyg, 
resebolag m.fl. och prioritera framtida miljömål 
utifrån störst miljöpåverkan  
 
 

Miljörepresentant/ 
Miljögruppen 

Klimatberäknings
verktyget 

Målet i sig 
påverkar inte 
miljöindikatorer
na 

Kontinuerligt 

 


