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Resultat

3.1 Information om samverkansaktiviteter, med studentmedverkan, 
kommuniceras via studentwebb och via Hållbar student.

Förvaltningschefen 2017-2019 2018-06-29 pågår

Samverkan
Mål 3. Högskolan främjar studenternas medverkan i samverkansaktiviteter (i enlighet med mål 1 under samverkan ovan)

Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokument och handlingsplan för hållbar utveckling och avser aktiviteter för verksamhetsstödets hållbarhetsarbete under 
målperioden 2017-2019. Aktiviteter i handlingsplanen genomförs inom befintlig budget. I handlingsplanen anges uppdrag gällande genomförande för respektive aktivitet.                                                                                                                                                                                                                                                            
I framtagandet av handlingsplanen har miljögruppen på Verksamhetsstöd deltagit.          

Mål och aktiviteter



Ingen aktivitet planerad för 2018

2.1  Delta i nätverket för Resfria Möten i myndigheter avseende tekniskt stöd– 
REMM

CSIT 2019-12-31 2018-06-29 pågår

3.1 Samverka med fastighetsägare gällande energieffektivisering Ekonomi 2019-12-31 2018-06-29 pågår

3.2 Belysningsprojekt i akademiska hus Ekonomi 2019-12-31 2018-06-29 pågår

3.3 Energirond i Kanico med förslag på åtgärder Ekonomi 2018-06-30 2018-06-29 flyttas till hösten

4.1 Ta fram stöd för att ställa miljökrav vid anskaffning Ekonomi 2018-06-30 
(20181231)

2018-06-29 Nyanställd upphandlare har fått 
introduktion till aktiviteten och 
arbete kommer att startas upp 
under hösten 

4.3 Ta fram rutin/checklista för hållbara evenemang Kommunikation 2018-06-30 
(20181231)

2018-06-29 pågår, ev beslut under hösten

4.4 Se över hur hållbarhetskrav som ställts vid upphandling tydliggörs i avtal så 
att de blir uppföljningsbara. 

Ekonomi 2018-12-31 2018-06-29 Nyanställd upphandlare har fått 
introduktion till aktiviteten och 
arbete kommer att startas upp 
under hösten.

4.5 Kommunicera det stöd som finns för att ställa miljökrav vid upphandling Ekonomi (2018-12-31)  
20190630

2018-06-29 Nyanställd upphandlare har fått 
introduktion till aktiviteten och 
arbete kommer att startas upp 
under hösten. Genomförandet 
av denna aktivitet skjuts till 
20190630

Mål 2. Användningen av distansteknik som alternativ till såväl möten som utbildningstillfällen har ökat.

Mål 3. Högskolan har minskat den totala energianvändningen med minst 7% 

Campus - Hållbar resursanvändning 
Mål 1. Högskolan har minskat koldioxidutsläppet  från tjänsteresor med minst 10 % per årsarbetskraft.

Mål 4.  Högskolan ställer hållbarhetskrav, utifrån ett livscykelperspektiv, på all upphandling och direktupphandling som sker i egen regi. 



5.1 Fortsatt arbete: anpassa befintliga möbler och fortsatt komplettera med 
med nya källsorteringsmöbler.

Ekonomi 2018-12-31 2018-06-29 Pågår, möbler har köpts in till 
Balder. Leverans beräknad till v 
26. nästa steg är att göra 
översyn i sandgärdet.

5.2 Tydliggöra avfallsguide och skyltning av avfallsmöbler Ekonomi 2018-06-30 
(20181231)

2018-06-29 pågår i samarbete med 
kommunikationsavdelningen, 
guider tas fram i höst

5.3 Se över behov av att integrera resurshushållningsperspektivet i befintliga 
dokument gällande tjänsteresor, upphandling, lokaler och it.   

Berörda avdelningsche  2018-12-31 2018-06-29 kommentar: detta hör ihop 
med det ökade 
livcykelperspektivet i 
verksamhetens processer. 
Förslag på att skjuta 
genomförandet till 2019, då 
detta kommer behöva lyftas 
upp på en  övergripande nivå.  

5.4 Se över avfallshanteringen från sortering i avfallsmöbel till överlämning till 
BEM, med syfte att minska mängden brännbart avfall.

Ekonomi 2019-12-31 2018-06-29 planeras in under 2019

6.1 Införa digital arkivering  av resultat, kursplaner och utbildningsplaner Ekonomi 2019-12-31 2018-06-29 pågår

6.2 Genomföra projekt gällande och införa digital salstentamen Studentcentrum 2019-12-31 2018-06-29 Projekt digital salstentamen går 
nu över i etapp B: utrullning- 
och införandefasen.

1. Implementera kemikaliehanteringssystemet KLARA (utbildning användare, 
registrering av kemikalier, inventering, utbildning som granskare)

Ekonomi 2018-12-31 2018-06-29 Implementering pågår, 
kemikalieregistrering pågår,  
utbildning av användare till 
systemet genomförda. 
Gulranskningsutbildning 
påbörjat. 

Kemikaliehantering

Mål 6. Högskolan i Borås har minskat pappersförbrukningen med 15%, genom ökad digitalisering och ökad styrning av utskrifter

Utredningsmål 2017

Mål 5.  Högskolan i Borås har minskat det totala avfallet med minst 5% och det brännbara avfallet med minst 10% genom att a)  undvika att avfall uppkommer, b) ha en 
effektiv och verksamhetsanpassad källsortering av högskolans avfall, c) återanvända ”avfallet” och ställa krav på leverantörer vid upphandling och inköp samt upprätta och 
tillämpa rutiner för återanvändning och återvinning, med fokus på möbler och IT.



Alternativa sätt för att underlätta medarbetares och studenters användning 
av allmänna kommunikationer och miljövänliga fordon för resor till och från 
arbetsplatsen utreds. 

Förvaltningschef 2018-06-30 2018-06-29 Låsbart cykelförråd med 
laddstationer för elcyklar 
kommer att byggas på 
innergården. Detta för att skapa 
incitament för anställda och 
studenter att cykla till 
högskolan. 
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