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Målområde

Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Åtgärdat

Underlätta resfria
möten och på så
sätt minska
koldioxidutsläpp

Worskhops i
programmet Zoom
så att tröskeln att
använda sig av ett
bra program för
resfria möten blir
lägre

Rolf Jacobson
och
miljöberednin
gen

Installera
zoom på några
av våra
bärbara
lånedatorer
och
tillhandahålla
kamera/mikrof
on för de som
behöver

2019-12-15

December
2019

Att personal vid
institutionen
deltar i workshops
och på så sätt får
kännedom om
funktionerna i
zoom.
Deltagarantal
noteras och
presenteras vid en
måndagsinformati
on under HT
2019.

Rolf har informerat alla anställda om
Zoom via mail,
måndagsinformationsmöten och i
veckobrev. Han har även gjort
instruktionsmaterial som finns på
Kompassen. Det blev ingen workshop
pga. lågt intresse men enligt feedback
har instruktionsmaterialet på
Kompassen fungerat bra.

Öka och förbättra
källsorteringen
för anställda vid
institutionen

Informera om hur
vi ska sortera och
vad som ska läggas
var

Miljöberednin
gen och Johan
Skantz

2019-06-01

December
2019

Att
källsorteringen
förbättrats och att
personalen känner
sig säkrare vid
sortering

Översätta
institutionens
miljösidor till
engelska

Hitta lämplig
översättare och
beställa
översättning

Miljöberednin
gen

2019-12-15

December
2019

Att institutionens
miljösidor finns
på engelska

Vi har planerat att göra en
källsorteringsfilm, men då oklarheter
kring sorteringen framkom vid
planeringen av filmen blev projektet
fördröjt. Planen är att fortsätta arbetet
med filmen och denna punkt under
2020.
Monika Stolarska har gjort
översättning. De nya texterna ska föras
in på hemsidan under 2020 när vi fått
klarhet i hur det ska göras enligt SUs

Eventuellt en
mindre
kostnad
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nya mallar för Webb 2021.
Förbättra
källsorteringen i
föreläsningssalar
na

Se över
källsorteringen i
salarna så att den
fungerar

Miljöberednin
gen och Johan
Skantz

Minska
pappersandvändn
ingen i
undervisningen

Informera om att vi
enligt GÄR ger ut
onödigt mycket
material i
pappersform.
Studenterna önskar
att vi istället frågar

Miljöberednin
gen

Eventuellt
behövs nya
källsorteringsk
ärl

2019-12-15

December
2019

Att källsortering
finns i
föreläsningssalarn
a
(lägsta nivå:
papper och övrigt)

2019-12-15

December
2019

Att studenterna
(via GÄR) tycker
att vi förbättrat
oss och att de
endast får
nödvändigt
material utskrivet.

Vi har undersökt frågan och
föreläsningssalarna har en papperskorg
och en kartong för pappersåtervinning
vilket vi tycker är bra nog i salarna.
Studentköken har bra källsortering.
Däremot finns ingen sortering i de
allmänna utrymmena i Geohuset. Vi har
tagit upp frågan om att utöka
källsorteringen i gemensamma
utrymmen i Geohuset med
Fastighetsavdelningen på SU som är
ansvariga för de lokalerna. De har varit
och tittat på våra sopsorteringskärl i de
allmänna utrymmena och de planerar
nu att byta ut dem. Brian Baskin och
Monica Raninen, båda på
fastighetsavdelningen, är våra
kontaktpersoner i frågan.
Miljöberedningen informerade inför
kursstart HT-2019 om att inget material
enligt fakultetens riktlinjer behöver ges
ut till studenterna i pappersform (se
förklaring nedan). Miljöberedningen
påminde också om att pappersutskrifter
bör undvikas.
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om de behöver
materialet utskrivet
– vilket de ofta inte
tycker att de gör.

Statistik över
pappersförbruknin
g, där olika år
jämförs, kommer
presenteras under
2020.

I Naturvetenskapliga fakultetens
”riktlinjer rörande utbildning på
grundnivå och avancerad nivå” finns
formuleringen att visst material ”ska
vara skriftliga och meddelas
studenterna vid kursstart”
I början av augusti frågade
miljöberedningen utbildningsledare
Carl-Johan Högberg vid
Områdeskansliet för naturvetenskap om
viss information måste ges till studenter
i pappersform (vilket en del lärare vid
institutionen uppfattat), eller vad som
avses i formuleringen av riktlinjerna.

Extra punkt som
genomfördes
under året men
som inte var med

Föredrag av Anna
Wahlberg
programsamordnare
för hållbar mat på

Föredraget
arrangerades i
samarbete
med

2019-11-07

December
2019

Johans svar var att materialet inte
behöver ges i pappersform. ”Det räcker
att informationen läggs ut digitalt till
studenterna och att de vid förfrågan kan
få ut den på papper/alt kan skriva ut den
själva”.
Föredraget genomfördes och en
engagerad frågestund följde på
föredraget. Det allmänna intrycket var
att föredraget var mycket uppskattat av
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i 2019-års
miljöhandlingspla
n.
Föredrag med
syfte att höja
medvetenheten
om sambandet
mellan mat och
miljö.

WWF med titeln
”Mat för en levande
planet”. Anna
berättade hur WWF
arbetar med hållbar
mat för att minska
klimatpåverkan och
bevara biologisk
mångfald.
Verktyget
Klimatkalkylatorn
och konceptet Oneplanet-plate
presenterades.

miljörepresent
anterna på
Geologen och
Aces och var
riktat till de tre
institutionerna
s personal.

de som kom.

