Sidas miljömål
2017–2020


EXEMPEL PÅ GEMENSAMMA MÅL FÖR SIDAS
VERKSAMHETSRELATERADE MILJÖARBETE
(INDIREKT MILJÖPÅVERKAN)
•S
 ida har till och med 2020 ökat andel medel till
insatser med miljö som huvudsyfte, till 15 % och
miljö som delsyfte till 45 % (A1. 2.1)
• Sida har till och med 2020 ökat andel medel till
klimat (”klimatfinansiering”) till 28 % (A2 1.1)
• Sida har till och med 2020 ökat andel medel med
biodiversitet som huvudsyfte till 4 %, och delsyfte
till 15 %. (A2. 2.1)
• Sida har till och med 2020 ökat antal garantier
som har miljö som huvudsyfte, till 8 st garantier,
med en volym på minst 3 miljarder och miljö som
delsyfte till, 5 st garantier, med en volym på minst
1 miljard (A1 2.2)
• Miljö/klimat utgör en strategisk prioritering i Sidas
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning (A1. 1.4)
• Miljö/klimatanalys genomsyrar riktlinjer för
strategiutveckling och operationalisering (A1 1.1)
• Adekvat miljö/klimatbedömning görs i alla insatsberedningar och resultatuppföljning (A1. 1.2), se
Sida’s Green Tool Box
• Sida är en etablerad respekterad aktör [i miljö/
klimatfrågor] i internationella fora (A1 3.2)
• Sida har till och med 2020 säkerställt att ”grön
ekonomi” som förhållningssätt genomsyrar
arbetet i produktiva sektorer (A2 4.1)

• Sida ställer miljökrav i egna upphandlingar där det
bedöms vara relevant. (A1. 1.5)
• Sida kommunicerar resultat och erfarenheter
externt kring miljö/klimat (A1 3.4)
• Löpande kompetensutveckling sker för all personal, och till och med 2018 ska all personal ha gått
grundkurs eller enhets/avdelningsspecifik kurs
(A1.4.2)
• Kontinuerlig och löpande information om Sidas
miljöarbete är tillgänglig för all personal (A1. 4.1)

EXEMPEL PÅ GEMENSAMMA MÅL FÖR SIDAS
DIREKTA MILJÖPÅVERKAN
• Minskat CO2-utsläpp/årsarbetskraft från resande
(med 15 % till 2020) genom smartare resande och
kontinuerligt ökad användning av andra mötesformer (B 1.1)
• Minskad energianvändning (med 15 % per kvadratmeter till 2020) (B 1.2)
• Observera att miljöhandlingsplanen även innehåller ett antal specifika mål för Avdelningen för ledningsstöd, Avdelningen för Verksamhetsstöd och
Avdelningen för HR och Kommunikation t.ex.

Ytterligare information
Sidas miljöpolicy (extern länk)
Miljömål och handlingsplan 2017–2020
(intern länk)
Sidas miljöledningssystem (intern länk)
Green Tool Box (intern länk, extern länk)
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Sidas Generaldirektör har beslutat om mål
och handlingsplan för miljö/klimatarbetet
2017–2020. Planen utgår från Sidas miljöpolicy
och tydliggör vad som ska uppnås, när och hur
det ska ske, samt vem som är ansvarig. Nedan
följer ett utdrag av de viktigaste gemensamma
målen ur miljöhandlingsplanen. Inom parantes
anges den referens som används i handlingsplanen.
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