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Målområde

Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Materialanvändning

Fatta beslut om
att återanvända
kontorsmateriel
såsom pärmar,
mappar,
plastfickor och
liknande.
Fatta beslut om
att lämna
överblivna
möbler till SU:s
återvinning samt
hämta/köpa
därifrån i första
hand.
Införa närvarostyrd belysning i
undervisningssalar, toaletter
och personalrum.

Miljörepresentant
/vaktmästare

Ökat ansvar
för alla
medarbetare.
Inga
ekonomiska
resurser.

2016-12-31

Lägre inköpskostnad
2017 jämfört med 2015.

Spara pengar och
naturresurser.

Miljörepresentant
/vaktmästare

Transport till
och från
återvinningsplatsen.

2016-12-31

Lägre inköpskostnad
2017 jämfört med 2015.

Spara pengar och
naturresurser.

Miljörepresentant

Inköpskostnad

2016-12-31

Minskad elförbrukning
2017 jämfört med 2015.

Förbrukad kWh per
helårsanställd samt
helårsstudent och år.
Förbrukad kWh per
helårsanställd samt
helårsstudent och år.

Undersöka om
det finns
möjlighet för

Miljörepresentant

Inköpskostnad
och fysiskt
utrymme.

2016-04-30

Minskad avfallsmängd
av brännbart och metall
2017 jämfört med 2015.

Antal kg brännbart
avfall per
helårsanställd (HA)

Materialanvändning

Energianvändning

Avfallshantering

Åtgärdat

Klart 2016-03-18.
Behållare placerad i
återvinningsrummet.
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medarbetare att
lämna pantflaskor
och burkar.
Införa
återvinningsbehållare om så
är fallet.

Resor och
transporter

Ta fram en
mötespolicy för
hur man ska
bedöma vilka
möten som kräver
resor. Inreda ett
rum för
webbmöten.

Miljörepresentant
/prefekt

Kostnad för
möbler och
utrustning.

2016-12-31

Minskat antal resor och
lägre utsläppsmängd
2017 jämfört med 2015.

Inköp och
upphandling

Ställa miljökrav
vid inköp utanför
de upphandlade
kanalerna.

Administrativ
chef

Eventuellt
högre kostnad
för dessa
produkter/

2016-12-31

Anbudsförfrågningar
och avtal innehåller
miljökrav.

och
helårsstudent (HS)
jämfört med
Mängd farligt avfall i
kg
Mängd återvunnet
avfall
(förpackningar,
returpapper
etc.) jämfört med
2009
Mängd elavfall i kg
jämfört
med 2009.
Utsläpp av koldioxid
i kg totalt
(T) och
helårsanställd (HA)
per
år för flygresor (<50
mil och >50 mil),
tågresor, bussresor
respektive bilresor.
Ekonomiskt värde av
registrerade
anskaffningar med
miljökrav av det
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tjänster.

Kompetensutveckling för
personal

Kompetensutveckling för
personal

Uppdatera
information på
hemsidan.
Ta upp
miljöpolicy och
miljöledningssystem vid
personalmöte.
Ta fram rutiner
och beredskap för
nödsituationer
(främst i
laboratorium).

Miljörepresentant

Arbetstid

2016-05-31

Information finns och
personalen känner till
vad som gäller. Följs
upp via enkät.

Miljörepresentant
och föreståndare
för Gösta Ekman
Laboratoriet

Kurskostnad,
arbetstid

2016-09-30

Information finns,
dokumentation finns
och personalen känner
till vid som gäller. Följs
upp via enkät.

totala värdet
registrerade
anskaffningar
Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet

