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Sammanfattning
Under 2012-13 har en genomgripande organisationsförändring genomförts varvid samtliga administrativa
funktioner har överförts till det HJ-gemensamma serviceorganet Högskoleservice (HS). HS har för avsikt att
utveckla processer som har en positiv inverkan på miljön, bl.a. kommer processer för ”papperslösa” flöden
att utvecklas.
Kopieringen minskade från 480293 kopior år 2011 till 422551 kopior år 2012. Kopieringen av enkelsidiga
kopior har minskat avsevärt under jämförelseperioden. Som en konsekvens av detta har dubbelsidig
kopiering ökat och därmed minskar den totala pappersförbrukningen.
Vad gäller tjänsteresor har bilersättningen för egen bil i tjänsten minskat från 231 000 kr år 2011 till 107 000
kr år 2012. Samtidigt har inköp av bränsle till HHJ tjänstebilar minskat från 5300 liter (bensin) till 2930 liter
(diesel). En bidragande faktor till denna minskning kan förklaras av HHJ nya miljöbilar. Koldioxidutsläppet
har därför minskat från 12,5 ton till 7,4 ton.
Vad gäller personalens resor till och från arbetet är det svårt att mäta huruvida och i vilken omfattning nya
attityder och vanor anammats. Klart är i alla fall att projektet med ”provåkarkort” har medfört att ett flertal
medarbetare har övergått från att ta bilen till arbetet till att välja kollektivtrafik.
Målet att minska tomgångskörning på parkeringsplatserna har ej varit relevant då nybyggnation av
friskvårdsanläggning bidragit till att parkeringsplatser försvunnit och vid ersättningsplatserna har detta inte
varit möjligt.
Gällande målet att öka studenternas kunskap om hållbar miljöutveckling i minst en kurs per program har
detta ännu inte uppnåtts tillfyllest utan skall i HHJ utbildningsråd kartläggas under höstterminen 2013.
Vad gäller det sista målet för 2012 att minska kemikalieanvändningen vid laborativa moment har detta mål
uppnåtts såtillvida att en kemikalie (Barbitalum) upptagen på Kemikalieinspektionens PRIO-lista som
Riskminskningsämne håller på att fasas ut och ersätts med en kemikalie (Tris) som inte är uppsatt på listan
och som redan används i undervisningen. Fler och fler kemikalier avses att fasas ut, så målet utvärderas
kontinuerligt.
Negativt är dock att HHJ utsläpp av koldioxid från flygresor har ökat med 11 % från 2011 till 2012.
Anledningen till detta kan vara den av styrelsen framtagna strategin att öka internationaliseringen på HHJ.
Fler kontaktresor till nya partneruniversitet gjordes samt tilldelades HHJ i hög grad medel från LinnaeusPalme programmet för främjande av student- och lärarutbyte.
Målen för 2013 är satta för att både fortsätta där vi har börjat i HHJ miljöarbete men även för att
vidareutveckla nya mål. Avsikten är att under 2013 minska utsläppen av koldioxid med 10 % jämfört med
föregående år. Miljögruppen avser att verka för att HHJ antar en policy som innefattar en nolltolerans mot
korta (<40 mil) inrikes flygresor. Detta beslut måste tas i ledningsgruppen och de personer i chefsposition
som beviljar tjänsteresor skall följa beslutet.
Då HHJ, trots miljögruppens påverkansarbete, fortfarande har en hög förbrukning av kopieringspapper är
målet för nästkommande år att minska den med 5 %. Aktiviteter som skall till för att uppnå målet är
inställning av kopieringsapparaterna till dubbelsidig utskrift som standard, vid byte av personaldator alltid
byta till en bärbar dator med dockningsstation, utöka användningen av den befintliga webplattformen
Pingpong samt att all information skall finnas lättillgänglig på HJs intranät. Vidare kommer på person- och
avdelningsnivå att göras en uppföljning av kopieringskostnader. HJs IT-avdelning kan vara behjälpliga i denna
aktivitet. Vidare avser vi att minska pappersförbrukningen genom att minska antal tryckta avhandlingar till
förmån för att ha dem digitaliserade.
Då resor med bil till och från arbetet i hög grad ger en negativ påverkan på miljön har HHJ även som mål att
dessa resor skall minska med 5 % nästkommande år. De åtgärder för att nå målet är att undersöka
möjligheten att ytterligare samverka med Jönköpings kommun med provåkarkort, pröva elcyklar m.m. Vi
kommer även att verka för att en inhägnad cykelparkering iordningsställs vid HHJ samt att använda några
outhyrda P-platser i HHJ garage till cykelparkering för anställda. Vidare kommer information om betydelsen
av ett hållbart resande att tas upp i samband med personal möte hösten 2013 eller tidig vår 2014. För att
följa upp medarbetarnas resvanor avses att göra en resvaneundersökning i november 2013 med uppföljning
i maj 2014.
HHJ har även som mål att antal resor med privata bilar i tjänsten skall minska ytterligare med 10 %
nästkommande år. Detta genom att uppmärksamma medarbetarna på att i första hand använda HHJs
miljöklassade tjänstebilar samt verka för att HHJ införskaffar 2 st. elcyklar för korta tjänsteresor. Busskort
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skall också finnas tillgängliga på respektive enhet för korta och medellånga transporter. Vi har även som mål
att antal tjänsteresor med kollektivtrafik skall öka med 10 % genom att just busskort finns tillgängliga.
Vad gäller kärnverksamheten utbildning vid HHJ är även ett mål att senast mars 2014 skall en översyn ha
gjorts över vilka kurser inom grundutbildningsprogrammen som har inslag av hållbar utveckling.
Programansvariga har fått som uppgift att göra denna översyn. Vidare kommer en projektgrupp att göra en
kartläggning över studenters och medarbetares kunskaper om hållbar utveckling. Detta projekt beräknas
vara klart och utvärderat i mars 2014. För att ytterligare få en uppfattning om studenters medvetenhet om
HHJ miljöarbete och kunskaper inom hållbar utveckling kommer det i grundutbildningarnas
utvärderingsenkät att läggas till frågor om detta.
Vidare kommer HHJ att även framledes att ha som mål att minska kemikalieanvändningen vid laborativa
moment.
HHJ vill också öka källsorteringen ytterligare genom att även sortera hårdplast genom att införskaffa kärl till
de olika enheterna som tillåter detta. Miljögruppen och dess samordnare kommer även att diskutera med
ansvarig på restaurang Opponenten (i HHJ lokaler) om ett alternativ till de engångs plastförpackningar som
används vid lunchinköp. HHJ vill även verka för att restaurang Opponenten serverar och erbjuder ekologiskt
och/eller rättvisemärkt måltidsalternativ minst 2 dagar/vecka samt endast serverar ekologiskt och
rättvisemärkt kaffe, te och mjölk. Målsättningen är även att verka för att restaurangen ökar inslaget av
ekologiska och/eller rättvisemärkta produkter med minst 10 st. Då restaurangen är belägen i HHJ lokaler
anser miljögruppen att vi visserligen inte ansvarar för deras inköp, utbud och miljöpolicy, men förknippas
starkt med dem. Målet är att få igång en diskussion med ansvarig chef samt lobba för att även studenter tar
upp frågan.

2011

2012

Utvecklingen för viktiga indikatorer på ett år

Förändring i
%
12 %
minskning
54 %
minskning

Pappersförbrukning/Kopiering

480293

422551

Egen bil I tjänsten

231 000 kr

107 000 kr

Resor med HHJ tjänstebilar, koldioxidutsläpp

12,5 ton

7,4 ton

41 %
minskning

Koldioxidutsläpp från flygresor

140 ton

124 ton

11 % ökning
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