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Miljömål  Aktiviteter  Ansvarig Resurser 
 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 
 

Åtgärdat 

Pappers-
förbrukning 
får ej 
överstiga 
2018 års 
förbrukning. 
 

Informera 
medarbetare om 
2018 men även 
tidigare års 
förbrukning så 
att de ser 
trenden. 
 

Miljö-
representant  

3 - 4 tim/år 2019-12-31 Få info om 
förbrukning på 
Printomat (få info 
från IT-avd). 
 
Gå igenom fakturor 
för att räkna antal 
inköpta pappersark 
(få info från 
inköpare). 
 
Informera 
medarbetare om 
antalet ark tidigare år 
samt för 2019 – 
synliggör trenden. 

Antal förbrukade 
ark per person 
2018 jämfört med 
2019. 

 

Uppmuntra 
medarbetare 
så att antalet 
flygmil per 
person inte 
ökar jämfört 
med 2018. 
 
 

Informera och 
påminna 
medarbetare om 
målet samt om 
möjligheten att 
välja mer 
miljövänliga 
resmedel eller 
resfria möten 
via exvis. 
telefon och 
Skype. 
 

Miljö-
representant 
 
Administratör 

1 tim/mån. 
 
 
 

2019-12-31 Gå igenom resor i 
början på 2020 
(tillhandahas från 
Miljökoordinator) 
och räkna ut antal 
flygmil/person. 
 
Undersök i början av 
2020 även hur 
trenden ser ut 
gällande tågresor, 
både inom landet, 
utanför Sverige samt 
med Arlanda Express, 
för att kunna 

Minskade utsläpp 
CO2 per person 
och år. 

 



kartlägga resandet i 
stort på IIES och hur 
trenderna ser ut. Gå 
igenom fakturor 
tillhandahållna av 
administratör. 
 
Informera med-
arbetare om trenden. 

Öka 
källsortering 
av glas.  

Flytta kärl för 
källsortering av 
glas från 
förrådet till 
skåp i köket och 
skylta på 
skåpsdörren, för 
att underlätta 
för medarbetare 
att källsortera 
glas. 
 
Informera 
medarbetare om 
målet och 
flytten av kärl. 
  

Miljö-
representant 
 
Administratör 

10 tim/år 2019-12-31 Undersök hur mycket 
glas som källsorteras 
när kärl står i köket.  
Titta i skåpet och i 
hushållsavfallet ca 
varannan vecka. Vid 
bortforsling av 
källsorterat glas till 
SU:s återvinnings-
station av ansvarig 
administratör, räkna 
antalet glasartiklar 
som bortforslas. 
 
Informera 
medarbetare om 
resultatet och trenden. 

Ökad källsortering 
av glas. 

 

 


