
 
 
 
 

MÅLOMRÅDE 1: Klimatpåverkan 
AKTIVITETER  ANSVARIG RESURSER SLUTDATUM  UPPFÖLJNING MILJÖINDIKATOR ÅTGÄRDAT 

OCH UTFALL 
 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap ska införa policyn på att vi i 
största möjliga mån beställer in vegankost vid 
tillställningar och evenemang för att minska på 
köttkonsumtionen och miljöpåverkan genom att: 
 
1. a) Aktivt beställa vegankost  
 
b) Ökad kvantitet på inköp av havremjölk, 
minskande användning av komjölk  
 
c) Information till anställda via miljöbrev 
 

 
 
Institutionens 
miljörepresentanter 

 
 
Tidsåtgång för 
att förbereda 
och genomföra:  
 
a) Kontinuerligt 
arbete 
  
b) Kontinuerligt 
arbete 
 
c) 3 timmar  

 
 
2019-01-28 
(andra utskick 
av miljöbrev) 

 
 
Uppföljningsmöte i 
maj med inköp-
/orderansvariga, 
miljöansvariga samt 
prefekt och bitr. 
prefekt   

 
 
Ökad procent på 
beställningar av vegankost 

 

 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap ska öka tillgänglighet för resfria 
möten och minska miljöpåverkan genom att: 
 
 
2. a) Installera videokonferensutrustning på 
institutionen 
 
b) Information till anställda via miljöbrev 

 
 
Institutionens 
miljörepresentanter i 
samarbete med order/-
inköpsansvarig samt 
administrativ chef 

 
 
Tidsåtgång för 
genomförande: 
8 timmar 

 
 
2019-01-28  

 
 
2019-05-13 
Enkätundersökning 
via mail till anställda 

 
 
2019-05-27 
Rapport om resultatet av 
enkätundersökningen till 
miljöledningsgruppen  
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 MÅLOMRÅDE 2: Medvetenhetsgörande 
AKTIVITETER  ANSVARIG RESURSER SLUTDATUM  UPPFÖLJNING MILJÖINDIKATOR ÅTGÄRDAT 

OCH UTFALL 
 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap ska öka medvetenhet kring 
miljöarbetet för att kunna påverka minskandet av 
miljöpåverkan genom att: 
 
3. a) Inför kvartalsvis utskick av interna miljöbrev 
till institutionen 
 
b) Anordna en ERG-dag med tema miljö 
 
c) Begära information från miljöavdelningen om 
institutionens miljöpåverkan genom bl.a. resor 
som sedan mailas ut i miljöbrevet 

 
 
a) Institutionens 
miljörepresentanter 
 
 
b) Ledningsgrupp 
för ERG-dagen 
 
 
c) Institutionens 
miljörepresentanter 
 

 
 
Tidsåtgång för 
genomförande: 
 
 
a) 1,5 timme /per mail  
 
b) ca 80 timmar 
 
c) 1-2 timmar 
 

 
 
a) 2019-01-28 
 
b) mars – maj 
 
c) 2019-01-28 
 

 
 
a) Enkätundersökning 
via mailutskick till 
anställda med tredje 
miljöbrevet  
 
b) Uppföljningsmöte 
efter ERG-dagen 
 
c) Enkätundersökning 
via mailutskick till 
anställda med tredje 
miljöbrevet 
 

 
 
a) Rapport om 
resultatet av 
enkätundersökningen 
till 
miljöledningsgruppen 
 
b) Statistik över 
deltagande 
 
c) Rapport om 
resultatet av 
enkätundersökningen 
till 
miljöledningsgruppen 
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