
Miljöhandlingsplan för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer /utkast/, 2022 
Framtagen av miljörepresentant Sven Hellroth i samråd med arbetsgruppen för miljö, arbetsmiljö och likabehandling. Fastställd av prefekt Magnus Petersson 
den nn-nn-2022 . 
 
Miljömål  Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 
Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 
Åtgärdat 

Utvecklande av 
ämnet miljöhistoria i 
utbildning och 
forskning 

Kurs i miljöhistoria 
riktad mot studenter 
på grundnivå, vt-22, 
ht-22. 

Studierektor 
grundnivå 
 
 

Tid: 20 h 2022-12-31 Stäms av i ledningens 
genomgång. 
 
 

Inrättad kurs i 
miljöhistoria med 
minst 10 studenter per 
termin 

Pågående 

Minskad 
pappersförbrukning  

Informera personalen 
om 
pappersförbrukning 
och uppmuntra till 
minskad förbrukning. 
 

Miljörepresentant  Tid: 8 h 
 
 

2022-01-31 
2022-04-15 
2022-08-15 
2022-11-15 

Kvartalsvis uppföljning 
av förbrukning på 
skrivare/kopiator. 
Printomat på B7 sedan 
februari 2022. För 
närvarande få 
användare (2022-05-03) 

Antal förbrukade ark 
2022 jämfört med 
2021. 
Mellan åren 2019 och 
2021 sjönk 
papperskonsumtion 
från ca 332 952 till ca 
129 024, en sänkning 
på ca 60 procent. 
Pågående arbete 
 

I och med att 
Corona-
restriktioner
na har hävts 
och 
renovering 
av A9 är klar 
samt att vi 
fått nya rum 
i B7 med 
printomat, 
blir 
uppföljningar
na åter 
relevanta. 

Återvinning Anslutning till IT-
avdelningens tjänst 
avveckling av IT-
hårdvara 

IT-
ansvarig/administr
ativ chef 

Tid: 1 h 
 

2022-12-31 Årlig genomgång av 
återvunna datorer och 
elektronik  

Ökad återvinning av 
elektronik jämfört 
med föregående år. 
Pågående arbete 

Det är ett 
kontinuerligt 
arbete. 

Energieffektivisering Successiv övergång till 
bärbara och mer 
strömsnåla datorer på 
institutionen 

IT-ansvarig Tid: 8 h 2022-12-31 Årlig genomgång i hur 
dataparken ser ut. 

Ökad andel bärbara 
och energisnåla 
datorer. Pågående 
arbete 

Avslutad 

Förbättrad 
miljökommunikation 

Se till så att 
miljöhandlingsplan 
och rutiner finns på 
institutionens 

Miljörepresentant 
och 
kommunikationsan
svarig 

Tid: 8 h 2022-12-31 Se till så att 
informationen finns på 
den nya hemsidan.  
 

Ökad medvetenhet 
och ökat engagemang 
bland medarbetare. 
Pågående arbete 

Pågående 
arbete 



hemsida. 
Nyhetsutskick med 
miljönyheter och 
miljötips till 
personalen 

Följ upp utskick 

Inköp  Genomgång av 
institutionens inköp 
för att öka andelen 
ekologiska och 
Fairtrade-certifierade 
produkter. 
Påverka SUs 
leverantörer att utöka 
sitt sortiment av 
hållbara produkter 

Inköpsansvarig/milj
örepresentant 

Tid: 6 h 2022-12-31 Kvartalsvis genomgång 
av andelen 
ekologiska/Fairtrade-
certifierade produkter 

Ökad hållbar 
konsumtion. Pågående 
arbete 

Pågående 
arbete 

Återvinningskärlen i 
köket 

Ibland har sorteringen 
i återvinningskärlen i 
köket fungerat mindre 
bra. Trängsel och 
stress inför 
undervisning mm har 
varit bidragande 
faktorer. De 
återvinningskärl vi nu 
fått är mindre till 
volymen. Hur 
sorteringen blir längre 
fram får tiden efter 
Corona utvisa.  

Miljörepresentant Tid: 2 h 2022-12-31 Månadsvis kontroll Information till 
anställda 

Ökad 
tydlighet 

A900/A930 
Konferens- och 
videorum 

Ny utrustning för 
sammanträden, 
seminarier samt 
videokonferenser, 
bland annat i B705. 
Det kommer att leda 
till fler administrativa 
Zoom-möten, och 
färre resor än tidigare. 

Administrativ chef/ 
It-ansvariga 

Tid: 2 h 2022-12-31 Stäms av i 
ledningsgruppen 

Spara på reskostnader 
och bättre 
miljöpåverkan genom 
färre resor. 

Pågående 
arbete 



 


