
Miljöhandlingsplan 2022/2023

Kriterier MÅL ÅTGÄRD

KLART
DATUM/
TIDSPLAN ANSVARIG RESURS

RESULTAT/
UPPFÖLJNING KOMMENTAR

Organisatio
n
Verksamhet Vad vill vi uppnå? Hur uppnår vi det?

När ska vi ha
uppnått det?

Vem är ansvarig
för att det blir
uppnått?

Ange om det finns en
resurs man kan
använda t ex
webmaster

Vad blev resultatet,
nådde vi ända fram?

O1
Det ska finnas ett miljöombud
i sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen ska
utse en ny
miljöansvarig för
verksamhetsåret. Vid varje årsmöte Avgående styrelse -

Nytt miljöombud valdes
och röstades igenom på
SKA-sektionens
årsmöte den 15/3-22.

O2

Vi har meddelat
miljöansvariges namn och
e-postadress till miljöstrateg
eller motsvarande vid miljö-
och säkerhetsenheten.

Miljöansvariga mejlar
miljöstrategen. Efter varje årsmöte

Miljöombud
-

Genomfört, miljöombud
har haft mejlkontakt
med miljöstrateg.

O3

Miljöombudet ska under sitt
verksamhetsår delta i minst en
utbildning av LiU ang.
miljöfrågor

Miljöombud får
information om
utbildningstillfällen
och deltar på de. Varje år Miljöombud -

Avgående miljöombud
deltog på GS
utbildningstillfälle förra
året och tillträdande
miljöombud deltog den
22/3-22.

O4

Miljöombudet ska aktivt delta
vid träffar med andra gröna
sektioner

Miljöombud deltar på
dessa möten och
skickar en
representant om hen
inte själv kan närvara Kontinuerligt Miljöombud -

Miljöombudet har till
stor del deltagit på
möten med miljöstrateg
och övriga sektioner på
GS- möten.

Vid vissa tillfällen har det
varit svårt att hitta en
representant när
miljöombud inte har
kunnat gå. Det har i



huvudsak rört sig om de
träffar som arrangeras
under skoltid. En majoritet
av sektionsstyrelsens
medlemmar går i samma
klass och följer samma
skolschema.

O5

Vi utser utöver miljöansvarige
även en eller flera miljöombud
i
sektionens utskott, för att
förankra vårt miljöarbete inom
vår sektion. Vår
miljöansvarige
har regelbunden kontakt med
miljöombuden och stämmer av
frågor som rör miljö och
återkopplar vid behov efter
möten
med Gröna Sektioner.

Utskottets general tar
på sig miljöansvaret
för SKA-sektionens
enda utskott När utskottet väljs in

Miljöombud,
Utskottetsgeneral -

Miljöombud har utsetts i
utskottet och varit i
kontakt med general och
miljöansvarig.

O6

Miljöombudet ska upprätta en
handlingsplan för sektionen
och dess utskott som ska
följas.

Genom detta
dokument Vårterminen Miljöombud -

Miljöhandlingsplanen
har följts utan
komplikationer.

O7

Handlingsplanen ska
kommuniceras ut till
medlemmar och göras
tillgänglig för de

Handlingsplanen delas
på SKA-sektionens
hemsida när den
godkänts av gröna
sektioner Vårterminen Miljöombud Webmaster

Miljöhandligsplanen
finns på sektionens
hemsida samt är delad
med samtliga
sektionsmedlemmar på
Google Drive.



O8

Utskott och
studentrepresentanter ska ta
del och jobba efter miljöplanen
och återkoppla hur arbetet går

Miljöomd  informerar
sina
utskottsmedlemmar.

Kontinuerligt Miljöombud -

Utskottet har
informerats och tagit del
av
miljöhandlingsplanen.
Återkoppling inom
utskottet till
miljöombud genomförs
kontinuerligt.

O9

Vi informerar utskottet och
Nollan under Nolle-P om att vi
är en Grön sektion och vad det
innebär att vi arbetar konkret
och löpande med miljöfrågor i
vår sektion.

Miljöombudet
kontaktar mästeriets
informatör och har en
kontinuerlig dialog
under
mottagningsperioden
om

Miljombudkontaktar
mästeriets informatör
när de väljs under
våren, samt nyantagna
under mottaningen

Varje vår, efter att ett
nytt mästeri tillträtt Miljöombud -

Miljöombud har haft
kontakt med mästeriets
informatör och sett till
att arbetet utförts efter
miljöhandlingsplanen
och GS riktlinjer.

V1
Vi marknadsför / genomför
varje läsår ett ”grönt event ”

Vi tänker att vi
tillsammans med
andra
sektion/-er
anordna en
klädbytardag för
studenterna. Varje år

Miljöombud
Sektionsstyrelsen -

Ett grönt event
genomfördes hösten
2021 där det var quiz
med miljö- och
hållbarhetsrelaterade
ämnen.

V2

Vi erbjuder alltid minst ett
vegetariskt eller ekologiskt
kostalternativ när vi arrangerar
event/aktiviteter

Genomföra ett helt
veganskt julbord i
december, och
erbjuder alltid minst
ett veganskt alternativ
under event Kontinuerligt

Sektionsstyrelsen
Utskott -

Det serveras alltid
vegetariska
tilltugg/måltider vid
events samt aktiviteter
och det har fungerat
mycket bra.



V3

Vi använder porslin, glas,
hårdplast och flergångsbestick
i största möjliga mån.

Köper engångsartiklar i
förnybart material om inte
annat är rimligt på grund av
eventets storlek

Utskotten informeras
om detta i början av
läsåret. Kontinuerligt

Sektionsstyrelsen
Utskott -

Flergångsartiklar har
försökt att användas i
största möjliga mån. Vid
större aktiviteter har det
köpts in engångsartiklar
i mer klimatsmart
material som
exempelvis trä.

V4

Vi samlar alltid in och
källsorterar vårt avfall i
fraktionerna: farligt avfall,
elektronikskrot,
glasförpackningar, papper,
glödlampor,
metallförpackningar,
plastförpackningar,
pappersförpackningar,
wellpapp och uppmuntrar
medlemmarna till att göra
likadant.

Det som inte går att
sortera och slänga i
närheten av ett event
sparas för att slängas
senare Kontinuerligt

Sektionsstyrelsen
Utskott -

Har följts och
genomförts
kontinuerligt.

V5

Sektionen samlar alltid in allt
avfall efter utomhusaktiviteter.
Avfallet källsorteras på plats
av aktivitetens deltagare

Exakt hur detta
genomför avgörs
beroende på vilken
aktivitet som
genomförts Kontinuerligt

Sektionsstyrelsen
Utskott

Har genomförts
kontinuerligt med
noggrannhet.

V6

Eventuella datorer eller
annan elektronisk
utrustning stängs av helt
när de inte används.

Vi har inte denna
typ av utrustning Kontinuerligt

Sektionsstyrelsen
Utskott - -

V7 Nytt
miljömål
2022/2023

Skapa ett forum på
sektionens nya hemsida där
det ska gå att köpa och sälja
kurslitteratur
SKA-studenter emellan och
på så vis främja
återanvändning på
programmet.

Sektionens
webmaster ska
ordna ett “boktorg”
på SKA-sektionens
hemsidan.

Klart vårterminen
2022

Webmaster och
miljöombud Webmaster

“Boktorget” är
färdigställt och finns
på SKA-sektionens
hemsida.

Miljöombud bör
tillsammans med
resterande av
sektionsstyrelsen
sprida kännedom om
“boktorget” och dess
funktion bland övriga
SKA-studenter så att
det används.



Tidigare
miljömål

V7 2014

Främja återanvändning
bland medlemmar och
övriga studenter.

Minst en gång per
läsår

Miljöombud för
StuFF på Campus
Norrköping

Blev inte av under
verksamhetsåret 2014
då tid inte fanns

Anordna en bytesdag
tillsammans med de
andra StuFF sektionerna
i Norrköping

V7 2015

Köpa ekologisk mat vid de
tillfällen som sektionen
bjuder på mat Kontinuerligt

Detta görs i största
möjliga mån

Exempelvis under nolle
p/sektions fika /andra
aktiviteter.

V7 2016

Anordna en föreläsning
berörande global
uppvärmning, dess
konsekvenser och vad vi
kan göra åt det.

Minst en gång
under läsåret 16/17

Blev inte av då det
inte fanns tid under
verksamhetsåret 2016

Kontakta eventuella
miljöföreläsare
/forskare för att komma
och hålla föreläsning på
campus.

V7 2017

Tillsammans med andra
gröna sektioner anordna en
bytesdag HT 2017 Miljöombud

Klädbytardag
anordnades under HT
2017

Planera detta
tillsammans med andra
miljöombud på campus
Norrköping

V7 2018
Översätta all miljörelaterad
information till engelska

VT/HT
2018/kontinuerligt Miljöombud

Översattes under
verksamhetsåret 2018

Underlätta för eleverna i
internationella
masterprogrammen att
följa vårt miljöarbete

V7 2019

Genomföra kampanj för att
minska plastpåse
användning 2019 Miljöombud

Miljöombud för
2019/20 följde aldrig
upp detta mål.

V7 2020 Hålla i några gröna event 2020 Miljöombud

Blev inte av på grund
av COVID-19
restriktioner

V7 2021
Hålla i gröna Zoom event,
minst 2 event 2021

Miljöombud/
Sektionsstyrelsen

Ett event
genomfördes där quiz
med miljörelaterade
frågor och teman
hade satts upp. Det
fanns inte tid för fler

Eftersom föregående
styrelse inte kunde
genomföra målet för
2020, tar vi i stället i år
och gör det till Zoom
event på grund av



events under
verksamhetsåret.

Covid-19
restriktionerna


