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Miljömål

Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Pappersförbrukning
får ej
överstiga
2017 års
förbrukning.

Informera
medarbetare om
2017 men även
tidigare års
förbrukning så
att de ser
trenden.

Miljörepresentant

3 - 4 tim/år

2018-12-31

Få info om
förbrukning på
Printomat (info från
IT-avd).

Antal förbrukade
ark per person
2017 jämfört med
2018.

Öka
medarbetares
och
intressenters
kunskaper om
det lokala
miljöarbetet.

Upprätta
rutiner, policys
och andra
dokument som
ska finnas
lättillgängliga
på webben.
Gör IIES
miljöarbete mer
synligt på webb
för att på så vis
även underlätta
för
informationen

Gå igenom fakturor
för att räkna antal
inköpta pappersark
(info från inköpare).

Miljörepresentant

Ca 6 tim/per
vecka tom
2018-06-01

För upprättande
av dokument:
2018-05-01
För information
på webb:
2018-06-01

Informera
medarbetare om
antalet ark tidigare år
samt för 2018 –
trenden ska
synliggöras.
Se till så att
dokument finns
tillgängliga.
Informera via möten
och utskick var dessa
dokument finns samt
vilken information de
innehåller.
Information postas
kontinuerligt på
hemsida när relevant.

Mätning kan ej
göras. Men om
information och
rutiner
dokumenteras och
görs tillgängliga
bör framtida
miljömål påverkas
positivt.
Miljöarbetet blir
mer systematiskt.

Åtgärdat

Uppmuntra
medarbetare
så att antalet
flygmil per
person inte
ökar jämfört
med 2017.

Lämna över
miljöarbete
till
vikarierande
miljörepresentant

att nå gäster,
presumtiva
doktorander och
andra
intressenter.
Informera
medarbetare om
målet samt om
möjligheten att
välja mer
miljövänliga
resmedel eller
resfria möten
via exvis.
telefon och
Skype.

Miljörepresentant

1 tim/mån.

2018-12-31

ITsystemansvarig

Medarbetare
ska ha
webbkamera
och/eller
headset på sina
kontor för att
ytterligare
uppmuntra till
resfria möten.
MiljöDå ordinarie
representant
miljörepresentant går
på föräldraledighet efter
sommaren
behöver det
säkerställas att
miljöarbetet
lämnas över i
gott skick för att
kunna uppnå de
mål som har

Gå igenom resor i
början på 2019
(tillhandahas från
Miljökoordinator)
och räkna ut antal
flygmil/person.

Minskade utsläpp
CO2 per person
och år.

(Informera medarbetare om hur
trenden ser ut.)
Undersök antal
installerade
webbkameror och
headset på enskilda
kontor (gäller
anställda forskare).
Hur stor andel har
dessa på sina kontor?

1 tim/v.

2018-08-31

Dokumenterade
instruktioner finns
tillgängliga för
vikarie.
Rutiner och policys
finns tillgängliga på
IIES hemsida.
Lämna efter förslag
på nya miljömål för
2019 för att
underlätta

Merparten av
miljömålen för
2018 nås.

satts i planen.
Befintlig miljörepresentant
utformar tydliga
instruktioner för
vikarie och
säkerställer att
all information
är uppdaterad
och
lättillgänglig.

utformandet av ny
MH-plan.
Anmäla vikarie till
SU:s utbildning för
miljörepresentanter.

