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Målområde Aktiviteter Ansvarig Slutdatum Uppföljn

ing 
Miljöindikator 
 

Åtgärdat 

Målområde 1: 
 
I enlighet med SU:s centrala 
miljömål: informera anställda att 
anmäla till Jenny Liliehöök när 
leverantörer ej uppfyller SUs 
miljökrav. Exempelvis att en 
restaurang använder engångsartiklar, 
mjölken på institutionen inte är 
ekologisk etc.  

 
• Informera anställda vid 

institutionen på ett IS-möte 
hur de anmäler. 

• Informera om SU:s miljömål. 

 
Miljörepresent
ant samt alla 
anställda vid 
institutionen. 

 
2019-12-31 

 
2020-05 

 
Se om det inkommer 
några avvikelser när 
informationen har gått 
ut. 

 

Målområde 2: 
 
Tillse att tömningen av lokalerna i 
Frescati Hage sker miljövänligt samt 
tillse att överblivna möbler återvinns 
alternativt källsorteras på korrekt sätt 
i enlighet med Stockholms 
Universitets centrala miljöriktlinjer.  

• Föra en kontinuerlig dialog 
med fastighetsavdelningen 
som ansvarar för tömning av 
lokalerna i Frescati Hage 
kring dessa frågor. 

• Säkerställa att adekvat 
återvinnings samt 
källsorteringsplatser finns i 
form av behållare etc för det 
som inte skall tas med till 
Frescati Backe.  

• Dokumentera åtgärder som 
har satts in i Loggboken.  

Flyttgruppen 
 

2019-12-31 2020-05 Undersök hur avsedd 
behållare fylls på med 
återvinning/ 
källsortering. 
 
Ökar det brännbara 
mer än källsorteringen 
har målområdet 
misslyckats.  
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Målområde 3: 
 
Minska antalet flygresor  
(2017 flög BUV 295’134km) 
 
Samt öka antalet resfria möten via 
exempelvis programmen Skype och 
Zoom.  

• Resfria möten - öka 
medvetenheten kring 
möjligheten till resfria 
möten via Skype och Zoom. 

• Bjuda in till en workshop 
för de som känner att de 
behöver stöd för att 
förverkliga ett resfritt möte. 
Ex. kan två grupper öva på 
att ha ett videomöte med 
varandra. 

• Undersöka om det är möjligt 
att följa Naturvetenskapliga 
fakultetens exempel (betala 
mellanskillnaden om tåg är 
dyrare än flyg) för att 
minska flygresor. - 
Undersöka om det finns 
utrymme i budget för 
ersättning. 

Miljörepresent
ant i samråd 
med prefekt. 

 2020-05  
Mäta hur många 
kilometer BUV:s 
anställda flög 2019.  
Se om antalet resta 
kilometrar minskar. 
 

 

Målområde 4: 
 
Minska pappersanvändningen vid 
möten. 

• Ha som rutin att maila ut 
agendan innan möten istället 
för att skriva ut den. 

• Ha agendor på en 
skärm/projektor istället för 
pappersutskrifter. 

Miljörepresent
ant 

 2020-05 Mäta 
pappersförbrukningen 
via printomaterna. 
 
 

 

 


