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Uppföljning av IKEs miljöhandlingsplan för perioden 2019
Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2019–2021 (dnr LiU-2018-03055). För att precisera hur
institutionen/motsvarande kommer att arbeta under perioden för att miljömålen på LiU-nivå ska kunna uppnås så skrivs handlingsplaner för
respektive institution/motsvarande.
Miljöhandlingsplanen är granskad i LSG: 2020-01-21
Miljöhandlingsplanen är beslutad av institutionsstyrelsen vid BKV (fd IKE): 2020-03-05

Öka kunskapen om hållbar utveckling
Miljömål 1.
Senast år 2021 ska all personal vid LiU ha en kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling integreras i respektive verksamhet.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Vid introduktion av nyanställda så
kommer en specifik punkt att vara
miljö och hållbar utveckling.

Information till
nyanställda

Miljösamordnare,
HR personal

Under 2019

Informationspunkt, ca 5 min om
källsortering i lunchrum och
information om BKVs miljöarbete.
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Införa en återkommande punkt i
veckobrevet som bl. a. tar upp
aktuella frågor kring miljö/hållbar
utveckling vid LiU.

Veckobrev

Miljösamordnare,
kommunikatör

Kontinuerligt
under
perioden

Miljösamordnare meddelar
kommunikatör när aktuella
miljöfrågor kan tas med i veckobrevet.

Kontinuerligt ta upp och diskutera
aktuella frågor kring miljö och
hållbar utveckling vid
arbetsplatsträffar.

Arbetsplatsträffar

Miljösamordnare,
avdelningschefer

Kontinuerligt
under
perioden

Exempelvis påminna om att anställda
ska genomföra den centrala
utbildningen ”hållbar utveckling” som
kommer att ges av LiU under 2020.

Miljömål 2.
Öka spridningen av miljörelaterad forskning internt och externt
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Möjlighet att införa sökord för
hållbar utveckling vid publikation i
DIVA

Biblioteket

DIVA ansvarig

December
2019

Ta upp med ansvarig för DIVA på
biblioteket om detta är genomförbart.

Uppmärksamma intern
miljörelaterad forskning under
återkommande punkt i veckobrevet

BKV hemsida

Miljösamordnare,
kommunikatör

Kontinuerligt
under
perioden

Länka till TEMA Miljöförändrings
hemsida
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Begränsa klimatpåverkan
Miljömål 3.
Antalet flygresor ska minska med 15 % från år 2017 till år 2021.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Uppmuntra användning av
videokonferens.

Tas upp vid
arbetsplatsträffar.

Miljösamordnare,
avdelningschefer

Kontinuerligt
under
perioden

Sker kontinuerligt

Uppmuntra till användning av
Campus US elcyklar.

Information via
veckobrev

Miljösamordnare,
kommunikatör

Kontinuerligt
under
perioden

Elcyklar finns inte kvar. Denna åtgärd
utgår.
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Miljömål 4.
LiU:s energianvändning ska minska med 5% till 2021 i jämförelse med år 2017.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Påminna om att släcka lampor i
tomma rum.

Tas upp vid
arbetsplatsträffar.

Miljösamordnare,
avdelningschefer

Kontinuerligt
under
perioden

Ska tas upp minst en gång per termin
vid APT.

Påminna om att stänga av datorer
och skärmar när de inte används.

Tas upp vid
arbetsplatsträffar.

Miljösamordnare,
avdelningschefer

Kontinuerligt
under
perioden

Ska tas upp minst en gång per termin
vid APT.

Påminna om att det finns möjlighet
att låna elcyklar.

Tas upp vid
arbetsplatsträffar.

Miljösamordnare,
avdelningschefer

Kontinuerligt
under
perioden

Ej aktuellt längre. Åtgärd utgår.
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Effektivisera naturresursanvändningen
Miljömål 5.
Inköp av engångsmaterial inom LiU ska minska med 10% från 2017 till 2021.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Aktivt avböja att få med
engångsmaterial vid ”fika”
beställningar

Alla beställare

Kontinuerligt
under
perioden

Påminna om detta i veckobrev, APT.

Minska antalet utskrifter, t. ex. i
möjligaste mån dela ut
utbildningsmaterial elektroniskt via
utbildningsprogrammens LISAMsidor.

Alla anställda

Kontinuerligt
under
perioden

Påminna om detta i veckobrev, APT.
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Miljömål 6.
Senast år 2021 ska all av LiU inköpt IT-utrustning ingå i ett re-cirkulationssystem
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Införa ett lokalt återbruk inom IKE
av elektronikutrustning via LISAMsida

LISAM

Miljösamordnare

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)
Inte påbörjat ännu.

Miljömål 7.
En miljöbedömning av alla upphandlingar ska göras senast år 2021.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Miljömärkning i RainDance.

IT-avdelning

Upphandlingsansvarig

Under 2019

Följa upp huruvida detta har införts
centralt och i så fall informera att det
finns.

Upphandlingsansvarig

Löpande
under
perioden

Påminna om detta

Miljöbedömning vid
direktupphandling
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Minimera spridningen av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten
Miljömål 8.
Åtgärd

Resurs

Ansvarig för
genomförande

Tidplan/
Klart datum

Uppföljning av åtgärd 2019
Inkl. beskrivning av planerade
åtgärder för 2020-2021 (kursivtext)

Destruera miljö- och hälsofarliga
kemikalier som ej längre används

Kemikaliekoordinator,
miljösamordnare

Fortgående
under
perioden

En stor utrensning av gamla kemikalier
som inte används har gjorts under
2019.
Detta arbete fortskrider under hela
perioden.

Samla upp antibiotikarester och
skicka som brännbart avfall.

Kemikaliekoordinator,
koordinator för
biosäkerhet

Fortgående
under
perioden

Detta har skett kontinuerligt under
2019.
Detta arbete fortskrider under hela
perioden.

Substitution av miljö och
hälsofarliga produkter.

Kemikaliekoordinator

Fortgående
under
perioden

Utförs kontinuerligt och följs upp vid
inventering samt var tredje år (senaste
var 2019) genom utskick av enkät om
substitution.
Detta arbete fortskrider under hela
perioden.

