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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtg

ärd

at 
Medvetandegöra 

institutionens 

miljöpåverkan 

och miljöarbete 

bland 

medarbetare 

 

 

1.Tydliggöra vilka 

Globala mål 

institutionen verkar 

för (i förlängning 

arbeta för att nå fler 

mål) 

a) Sätta upp posters 

på IPD/visa på tv-

apparater i lokalerna 

som visar detta 

 

2.Skapa en ny och 

tydligare miljösida på 

IPDs webb 

 

3.Sammanställ och 

informera om 

institutionens 

miljörutiner på 

miljögruppens 

hemsida för både 

studenter och 

personal att ta del av 

 

Miljörepresenta

nt/miljögrupp  

Kommunikatör 

Webbredaktör 

E-postverktyg 

Tryckkostnader  

1.Maj 2022 

2.April 2022 

3. Kontinuerligt 

4. Kontinuerligt 

5. December 

2022 

6. Maj 2022 

7. Februari 2022 

Ledningens genomgång 

VT 2022 och HT 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omätbart/saknas resurser att 

mäta 

 

 

Indirekt kan ett större fokus på 

att medvetandegöra 

institutionens miljöarbete leda 

till ökat intresse för miljöfrågor  
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4.Kontakt med 

kommunikatör för att 

ta del av webbanalys 

av miljösidan och 

nyhetsbrev (antal 

klick/lästa mejl etc.)  

 

5.Skicka   

Miljönyhetsbrev via 

e-postverktyg 2-3 

ggr/termin 

 

6.Skapa 

informationsmaterial 

till nyanställda 

 

7. Skapa en 

funktionsmejl för 

Miljögruppen 

 

5.Använd webbanalys 

för att mäta hur många 

som läst utskicket 

Gör studenter 

delaktiga i 

institutionens 

miljöarbete  

  

Bjuda in 

studentrepresentanter 

att delta i 

miljögruppsmöten 1-

2 möten/termin  

 

Miljögruppen 

 

Kontaktperson för 

studentsamverkan 

på IPD  

 

December 2022 

 

Ledningens genomgång 

HT 2022  

 

 

Omätbart/saknas resurser att 

mäta 

 

Indirekt kan en inkludering av 

studenter i institutionens 

miljöarbete leda till ökat 

intresse för miljöfrågor  
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Få en översyn av 

institutionens 

miljöpåverkan 

och prioritera 

utifrån den 

När 

koldioxidmätningssys

temet är 

implementerat: 

analysera datan och 

prioritera framtida 

miljömål utifrån 

störst miljöpåverkan  

 

 

Miljörepresenta

nt/ 

Miljögruppen 

Klimatberäknings

verktyget 

När 

koldioxidsystem

et är 

implementerat 

Rapport från 

miljörepresentant  

Ledningens genomgång 

HT 2022 

 

Målet i sig påverkar inte 

miljöindikatorerna 

 

Skapa större 

deltagande bland 

medarbetare i 

miljöarbetet 

 

1.Bjud in kollegor till 

miljögruppens 

miljömöten 

 

2. Skicka   

Miljönyhetsbrev via 

e-postverktyg 2-3 

ggr/termin 

 

3.Informationsstund 

vid torsdagsfika 

 

4.Miljöquiz  

 

5.Planera en 

miljöeftermiddag för 

2022 - Föra 

Miljörepresenta

nt/Miljögruppen 

Kommunikatör 

Cateringbeställnin

g 

Miljökunniga 

1.Kontinuerligt 

2. December 

2022 

3. Kontinuerligt 

4. Innan 

sommarledighet 

5. November 

2022 

 

Ledningens genomgång  

Använd webbanalys för 

att mäta hur många som 

läst utskicket 

Målet i sig påverkar inte 

miljöindikatorerna 

 

Indirekt kan ett ökat deltagande 

i institutionens miljöarbete leda 

till ökat intresse för miljöfrågor 
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diskussion om hur vi 

kan använda 

erfarenheter av 

distansarbete för att 

minska institutionens 

miljöpåverkan 

 

Underlätta för 

hantering av 

avfall 

1.Utvärdera hur/om 

de nya 

sopsorteringskärlen 

för studenter används 

 

2.Minska användning 

av kopieringspapper 

 

3.Kontinuerligt se 

över att information 

finns tillgänglig för 

vad som kan gå i 

pappersåtervinningen 

 

4.Se över möjlighet 

till mindre sopkärl för 

restavfall i 

personalkök 

 

5.Se över möjlighet 

Miljögruppen/V

aktmästare 

Lokalvårdare 

Byte av sopkärl 

Sopkärl avsett för 

sortering av 

matavfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Maj och 

december 2022 

2. September 

2022 

3. Kontinuerligt 

4. April 2022 

5. September 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från vaktmästare 

och lokalvårdare om hur 

kärlen används utifrån 

stickkontroller 

 

Rapport från vaktmästare 

om vad som hamnar i 

kärlen för 

pappersåtervinning 

utifrån stickkontroller 

 

Rapport från 

miljögruppen efter 

distansarbete p.g.a. 

Corona upphör 

Ökning av källsortering, 

minskad incidens av felsortering 

samt minskad användning av 

kopieringspapper utifrån 2019 

års siffror  
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att kompostera 

matavfall  

 

Minska 

energiförbruknin

gen 

1.Kontinuerlig vara i 

kontakt med 

fastighetsägare för att 

vara uppdaterad på 

vilka 

energiförbättringar 

som kan göras 

 

2.Uppmana att stänga 

av datorer vid slutet 

av dagen/inför helg 

 

Miljögruppen/V

aktmästare 

Klimatberäknings

verktyget 

IT-ansvarig 

1.Kontinuerligt 

2. Mars 2022 

1.Rapport från 

vaktmästare efter möten 

med fastighetsägare 

 

Rapport som jämför 

tidigare års 

energiförbrukning 

En mätbar minskning av energi-

förbrukningen i jämförelse med 

2019 

 

Minskad negativ 

miljöpåverkan 

vid Inköp och 

upphandling av 

catering och 

konferensbokning

ar 

1.Skapa en 

miljöpolicy för 

konferensbokning 

och 

cateringbeställning 

a) Låt medarbetare 

kommentera ett 

utkast 

 

 

 

Miljörepresenta

nt/Miljögruppen 

Prefekt  

Konferensbokare 

Ekonomiansvarig 

Inköpsansvarig 

Klimatberäknings

verktyget 

Sommar 2022 Rapport från 

miljögruppen i 

samarbetet med 

resurspersoner hur 

miljöpolicy 

implementerats 

Minskat koldioxiadavtryck 

genom miljömässigt bättre val 

samt bidra till social hållbarhet 

(exempelvis Fairtrade) vid 

bokningar/beställningar av 

konferenser/mat 

 

Minskad negativ 

miljöpåverkan 

1.Skapa en 

inköpspolicy där 

Miljörepresenta

nt/Miljögrupp 

Inköpsansvarig 

Ekonomiansvarig 

1. Sommar 2022 

2. Maj 2022 

Rapport från 

miljögruppen i 

En ökning av inköp av 

miljövänliga varor och tjänster 

 



 
Diarie nr: 

 SU: 306-0635-21 

Datum (utf./rev.): 

2021-12-15 
Sida 6 (6) 

Dokumentnamn:  

Miljöhandlingsplan för Institution för pedagogik och didaktik 
Utfärdat av:  
Miljögruppen 
Godkänt av:  

Institutionsstyrelsen 

 

 

vid Inköp och 

upphandling 

miljövänliga varor 

och tjänster premieras 

som knyter an till 

miljöpolicyn för 

konferensboning/cate

ringbeställning 

 

2.Se över möjlighet 

att sälja miljömässigt 

bättre produkter i 

studentkaféet 

 

3.Se över möjlighet 

till miljömärkt papper 

avsedda för 

kopieringsapparater 

 

Prefekt 3. Maj 2022 samarbetet med 

resurspersoner hur 

miljöpolicy 

implementerats 

som institutionen använder i 

jämförelse med tidigare år 

utifrån samtal med 

inköpsansvariga 

Minskat utsläpp 

av koldioxid från 

tjänsteresor med 

flyg 

Skapa en resepolicy 

för institutionen som 

innebär fler 

miljövänliga resor  

 

Miljörepresenta

nt/ Miljögrupp 

Prefekt 

Konferensbokare 

Ekonomiansvarig 

Inköpsansvarig 

Klimatberäknings

verktyget 

Sommar 2022 November 2022 rapport 

från miljögruppen i 

samarbetet med 

resurspersoner hur 

resepolicyn 

implementerats 

Minskat utsläpp av koldioxid 

från tjänsteresor jämfört med 

referensåret 2019 

 


