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Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik MND 
   

   
 

Åtgärdsplan för miljö, arbetsmiljö och lika villkor 
2019 

I åtgärdsplanen för 2019 anges institutionens åtgärder och aktiviteter inom områdena miljö, 
arbetsmiljö och lika villkor (M, A, LV) samt den månad de planeras att utföras. Åtgärdsplanen 
fylls vid behov på under året och följs upp i slutet av året.  
 

Januari 

√ Lokalmöte med fastighetsavdelningen    A 
 

Februari 

√ Institutionsmöte om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier    LV 
√ Miljöenkäten MND 2019 klar    M 

 

Mars 

√ Brandskyddsrond    A 
√ Införande av SL-kort för resor i arbetet    M 
√ Utökning sorteringskärl i lunchrummet    M 
√ Halvdag med fokus på Agenda 2030 och de Globala målen    MLV 

 

April 

√ Uppdatering av arbetsfördelning (prefekt)    ALV 
√ Uppdatering av Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter (IS)    LV 
√ Didaktiskt forum i och om Zoom för att främja resfria möten och  

distansundervisning    M 
 

Maj 

√ Utvecklingssamtal    A 
√ Ny policy för miljömedvetna resor och inköp    M 
√ Uppmuntran att cykla till jobbet på SU:s cykeldag    M 
√ Möjlighet till cykelparkering i garaget undersöks    MA 
√ Nyhetsbrevet MALVA ersätter Aktuellt inom arbetsmiljö på medarbetarwebben    

MALV 
 

Juni 

√ Sommaravslutning med vegetarisk buffé    A 
 



   

2(2) 

 

Augusti 

√ Höstupptakt    A 
� Implementering AV-utrustning i Svend Pedersenrummet    M 
� Avstämning mot MND:s verksamhetsplan    MALV 
� Utvärdering, uppföljning och utveckling av metod för utläggning av 

schemaläggning/lokalbokning    A 
 

September 

� Kartläggning resfria möten    M 
 

Oktober 

� Skydds- och ergonomirond    A 
� Uppdatering av rutin för introduktion av nya medarbetare    A 
� Lönerevision och lönesamtal    A 
� Lokalmöte fastighetsavdelningen och Akademiska hus    A 
� Ta fram förslag till åtgärder 2020    MALV 

 

November 

� Uppdatering av institutionens besluts- och delegationsordning    A 
 

December 

� Julbord    A 
� Uppföljning åtgärdsplan och miljöhandlingsplan för 2019    MALV 
� Ny åtgärdsplan och miljöhandlingsplan för 2020    MALV 

 

Då tillfälle ges 

Jämställdhetsansvarig, miljöansvarig, likabehandlingsansvarig och arbetsmiljöansvarig deltar 
i SU:s kompetensutveckling inom aktuellt område    MALV 
 

Löpande 

Avdelningsmöten anordnas minst två gånger per termin. På avdelningsmötena får 
medarbetarna information om vad som är aktuellt inom MALV, i forum som är relevanta för 
avdelningen och vad som tagits upp på föregående IS-sammanträde. Medarbetarna får också 
möjlighet att diskutera frågor som ska tas upp på kommande IS-sammanträde och lyfta frågor 
inom MALV. I samband med avdelningsmötena för NV- och matematikdidaktik fikar hela 
institutionen tillsammans.    MALV 

T o m april publiceras aktuell information inom arbetsmiljö på medarbetarwebbens sida 
Aktuellt inom arbetsmiljö. Fr o m maj skickas MALVA, nyhetsbrevet Miljö-, arbetsmiljö- och 
lika villkorsaktuellt ut, ca 2-3 gånger per termin.    MALV 

Arbetsmiljöberedningen har 2-5 möten under terminstid.    MALV 


