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Mål, öka medvetenhet och kunskapen om att miljöanpassa möten och transporter. 
 
Åskådliggöra inslag av hållbar utveckling i utbildning. 
 
Prefekterna lägger upp en plan tillsammans med studierektorer, miljöansvariga hjälper till att ta fram information. 
  
Uppnådda miljömål/Påbörjade 2019/20 
 

• Upprättat en lokal miljöplan på institutionen. 
• Institutionen har tagit beslut om en egen resepolicy. 
• Pågående utbyte av all armatur (Garnisonen) nya miljövänliga led lampor. 
• Undersöker möjligheten med att sortera matavfallet separat för att minska matsvinnet. 

Kontaktat Vasakronan/SFI Filmhuset och Lokalvården för svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miljömål  Aktiviteter  Ansvarig Resurser 
 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 
 

Åtgärdat 

Fokuspunkt 
2019-20 
 
 
 
 

Tjänsteresor - 
minska ”onödiga” 
resor samt ta 
fram lösningar 
för digitala 
möten. 
 
 

Anja Hirdman 
Anna Roosvall 
 
 
Roland 
Carlsson 
Petrus 
Dahlbeck 
 

Prefekter informerar 
och uppmanar till 
alternativ i stället för 
resor. 
 
Digitala möten: 
Zoom. 
 

  
 

Se över: 
ökning/minskning 
ifrån föregående år. 
 

Pågående. 

 
 
 
 
 

Digitala 
Resfria möten 
 
 

Utbildning inom 
programvara. 
 
 

All personal 
inom IMS och 
IT-avd. 

Zoom, Universitets 
Boxtjänst. 

Pågående. Presentera ”success-
stories”. Se under 
Åtgärdat. 

 Åtgärdat men fortsatt 

pågående.   

 

Ansvariga har visat 

program för 

anställda. 

 

Flera 

anställningsintervjuer 

och 

doktorandintervjuer 

genomförda via 

Skype och FaceTime. 

Resor undveks i 

dessa fall. 

 
  



Öka 
kunskapen för 
resfria möten 

Inköp av teknisk 
utrustning som 
möjliggör för fler 
resfria möten. Ex: 
headsets med 
mikrofoner. 
 
Inköp av licens 
för programvara 
som kan spela in 
webbaserade 
möten. 
 
Informations-
utskick till all 
personal om 
vikten av att 
försöka 
arrangera fler 
resfria möten. 
Samt information 
om tillgänglig 
teknisk support. 
 

Miljögruppen.      

Teknik finns och 

information pågår. 

Resor: 
Ledningsfråga 

Arbeta med att IS 
samt ledningen 
skall  
sköta frågan. 

IS 
John 
Sundholm 
Ester Pollack. 

Informera personal.  Presentation av 
resestatistik och 
resepolicy och med 
hjälp av det  
påverka 
miljötänkandet om 
resor. 

 Vi har intervjuat stf 

prefekt Ester Pollack 

och ombett henne att 

informera på IS samt 

på forskar- och 

lärarmöten. 



Färdigställa 
och hålla 
uppdaterad  
hemsida för 
IMS lokala 
miljömål 

Ge personal 
möjlighet att lätt 
se vår lokala 
miljöhandlings- 
plan. Samt lättare 
kunna påverka 
inför 
nästkommande 
miljömålsplan. 
Se tips på 
alternativ till 
resfria möten 
senaste program 
osv. 
 
 
 

IT-avd och 
kommuni-
katör vid IMS. 
 

Internet. Pågående. Färdigt 2019. Sidan 
uppdateras 
kontinuerligt. 
 
 

  

 

 

 

 

 

Elanvänd- 
ning 
 
 

Fortsatt utbyte 
till LED-lampor. 
Detta har tex 
gjorts vid 
ombyggnaden på 
JMK. 

Roland 
Carlsson. 

LED-lampor. Pågående Kontinuerlig 
kontroll samt 
samarbete med 
Vasakronan/Film-
institutet. 

 Byte av LED-lampor 

på plan 4-5 vid JMK 

har påbörjats, 

ytterligare byten till 

LED är pågående 

arbete våren 2020, 

samt utbyte av all 

befintlig belysning på 

JMK till 

energivänliga 

alternativ. 

Energi-
användning 

Inköp av 
energivänliga 
varor. 
Miljögodkända. 

Miljögruppen.  Pågående.   Då vi är ålagda att 

använda SU-butiken 

och Wisum-butiken 

fortsätter vi att göra 

det.  

 

 
  



Kontorsmaterial  Endast inköp 
från 
upphandlade 
leverantörer 
som uppfyller 
ställda krav.  
 

Miljögruppen.  Pågående. E-handelsportalen.   

 

 

 

Avfallshantering Utnyttjande av 
Vasakronans/ 
Filmhusets 
miljöstationer 
(miljöcertifiera-
de). 

Miljögruppen 
samt 
lednings-
gruppen. 

Mer 
information och 
förslag för 
införande av 
avfalls-
hantering. Se 
fokusmål 
19/20.   

Pågående. Godkännande av 
extra avgifter ang. 
avfallshantering. 

  

Inköp av 
ekologiska varor 
samt köttfria 
alternativ 
 

Se till att om 
möjlighet finns 
uteslutande 
köpa in 
ekologiska/ 
köttfria varor 
vid olika 
arrangemang. 
 

Event-
ansvariga. 

Mer 
information och 
förslag till 
ekologiska/ 
Köttfria och 
veganska/vege-
tariska 
alternativ. 

Pågående.    

 
 


