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Miljöberättelse 2021
Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer
medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns
och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt
för barn under 15 år. Myndigheten ska även ta miljöhänsyn och arbeta med miljöledning utifrån
förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. I denna framgår att myndigheter som
hör till Kulturdepartementet ska ha ett miljöledningssystem, vilket innebär att myndigheten ”…inom
ramen för sitt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i
myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta
miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.” En hållbar utveckling har både en ekologisk, social och
ekonomisk dimension. Statens medieråd har också en ambition att - via initierade och utbildade
medarbetare - sprida denna kunskap och detta förhållningssätt till andra.
Myndighetens direktör har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet löpande följs upp och
utvärderas genom årlig rapportering till Naturvårdsverket samt miljörevision. Catarina Falklind
Breschi är utsedd till miljöansvarig. En miljöledningsgrupp, bestående av Catarina Falklind Breschi, Ida
Lithell och Therese Hellgren, har till uppgift att utveckla miljöarbetet på myndigheten, sammanställa
rapport till Naturvårdsverket och Transportstyrelsen samt se till att hålla dokumentation kring
miljöledningsarbetet uppdaterad.
Sedan 2014 har Statens medieråd årligen erhållit ett miljödiplom, enligt Svensk miljöbas.
Statens medieråd har lämnat miljörapport till Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.
Följande policy och rutindokument innehåller miljöhänsyn och har genomgått översyn och vid behov
reviderats under 2021.
•
•
•
•
•
•
•

Policy: Miljöledningsarbete
Policy: Tjänsteresor
Riktlinjer för inköp och direktupphandling
Rutin för hantering av avfall och farligt avfall
Lathund för öppning och stängning av Statens medieråds lokaler
Rutin för budtjänster för Statens medieråd
Husbok för Statens medieråd

Avvikelserapportering är systematiserat på myndigheten genom information under protokollförda
möten.
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Inom ramen för miljöledningsarbetet har följande dokument upprättats under 2021:
•
•
•
•
•

Miljömål och handlingsplan
Miljölagkravförteckning
Miljöutredning
Kemikalielista
Miljöberättelse

Myndighetens positiva miljöpåverkan
Påverkan på miljön kan vara både positiv och negativ.
Varje år skriver myndighetens direktör en krönika med fokus på miljö. Nedan följer årets krönika,
publicerad på myndighetens hemsida 2021-11-30.

Ännu ett år av omställning
Sveriges miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter, med hänsyn
till både människor, djur och natur. Vi ska skapa ett hållbart samhälle – oavsett om det handlar om ekologi,
ekonomi eller socialt.
Det här är uppgifter som Statens medieråd sedan länge inte anser enbart faller på myndigheter med direkta
uppdrag på de nämnda områdena. Att offentliga verksamheter ska vara hållbara verksamheter måste vara en
central dimension i allt vi gör, tills dess att samtliga dessa mål är uppnådda.
Klimatförändringarna manar oss alla, individer såväl som organisationer, dessutom att accelerera våra
insatser. FN:s klimatkonferens, COP26 i Glasgow, i november 2021 underströk allvaret: ”Mänskligheten har
fört krig mot naturen. Det måste upphöra. Jorden är vårt enda hem. Vi måste begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader och vi måste agera nu. Tillsammans”, sa Europeiska rådets ordförande Charles
Michel, en av ledarna för EU:s delegation till världstoppmötet.
Liksom 2020 har myndighetens verksamhet påverkats av pandemin med bland annat omfattande nivåer av
hemarbete för att bekämpa smittspridningen av Covid-19. Dessa åtgärder har fått avtryck på de miljömässiga
fotspåren, i form av lägre energi- och pappersförbrukning. Men den största förändringen är medarbetarnas
ändrade resmönster. När majoriteten av alla möten blivit resfria resulterar det i stora klimatvinster i form av
minskade koldioxidutsläpp.
Men statistiken väcker också frågor om det är verkliga förändringar eller om fotspåren bara flyttat.
Energiförbrukningen må ha gått ner på kontoret, samtidigt har den troligen ökat i hemmen. Vi har rest mindre,
men låtit transportera hem en mängd varor. Med ökad komplexitet är exakta resultat svåra att få fram. Vad
som är säkert är att Statens medieråd fortsätter, oförtrutet, att arbeta för ännu ett miljödiplom, en årlig
hållplats på vägen mot en helt igenom hållbar verksamhet.
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För att öka myndighetens positiva miljöpåverkan har Statens medieråd
vidtagit följande åtgärder:
Utbildning och information

Mål: Myndigheten ska se till att alla medarbetare har goda kunskaper om myndighetens miljöarbete,
grundläggande allmänna miljökunskaper samt känna till FN:s globala mål för hållbar utveckling.
För att ge anställda vid Statens medieråd goda miljökunskaper är målet att alla medarbetare ska delta i
såväl Sustemas utbildning som i interna utbildningar.
Samtliga medarbetare har informerats om rapporteringen till och utfall från Naturvårdsverket,
myndighetens styrdokument kopplade till miljöarbetet samt mål och handlingsplan.
Information till allmänheten om myndighetens miljöarbete samt direktörens årliga miljökrönika
återfinns på myndighetens webbplats och uppdateras vid behov.

Social hållbarhet

Mål: Att genom intern och extern kommunikation skapa kunskap kring myndighetens kärnverksamhet
och genom det bidra till social hållbarhet i samhället.
Alla medarbetare är väl förtrogna med på vilket sätt kärnverkamheten förstärker den sociala
hållbarheten.
Folkhälsomyndigheten beskriver den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet på följande vis:
”…en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra
och är delaktiga i samhällsutvecklingen."
Myndighetens kärnverksamhet bygger kunskap om barn, unga och medier, sprider information och
vägledning som stärker medvetenheten om medieanvändning, medier och dess påverkan på
demokratin, genom ett pågående särskilt regeringsuppdrag förstärker Statens medieråd arbetet med
medie- och informationskunnighet, ett arbete som indirekt leder till ökad social hållbarhet. Vidare
sprids Statens medieråds miljöarbete via krönikor på hemsidan. Medarbetare har dessutom under året
informerat om myndighetens miljöarbete vid kontakt med samarbetspartners och allmänhet.

För att minska myndighetens negativa miljöpåverkan har Statens medieråd
vidtagit följande åtgärder:
Produkter

Verksamheten producerar olika typer av material som går att ta del av via myndighetens hemsida, där
rapporter, informationsbroschyrer och andra dokument går att läsa direkt eller ladda ned. Vid
webbpublicering strävar myndigheten efter att publicera löpande text i obunden form direkt på sajten,
med syfte att minska antalet utskrifter. I extern kommunikation länkar myndigheten till text och bild
som publiceras digitalt.
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Endast inför större aktiviteter tas tryckt material fram och då många av dessa evenemang varit inställda
under 2020 och 2021 har posten for tryckt material varit liten.

Avfall och resursanvändning

Övergripande miljömål: Mängden osorterat avfall ska minimeras, EU:s avfallsdirektiv med
avfallshierarki (avfallstrappa) ska efterföljas och myndigheten ska källsortera kopieringspapper,
kartong, glas och hårdplast. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan
minimeras. Vid inköp av ny brandsläckare av typen skumsläckare ska en utan fluortensider om möjligt
prioriteras.
Mätbart miljömål: Att pappersförbrukningen inte ska överstiga 2020 års nivå och att upprättade
rutiner för avfall och farligt avfall följs.
Rutin för avfall och farligt avfall ses över årligen. Kemikalielista har uppdaterats med aktuell
information. Medarbetarna hålls informerade om den interna avfallshanteringen och nyanställda
utbildas löpande. Säkerhetsdatablad för maskindiskmedel finns vid förvaringen av medlet samt hos
skyddsombud. Skyddsombud tillser att rutin för hantering av avfall efterlevs.
Varje medarbetare tar ansvar för att ingen onödig utskrift sker. Samtliga medarbetare ska ha som
standardinställning till skrivaren: dubbelsidigt och svart/vitt såvida inte särskilda krav finns för
arkivering eller utskick. En ny skrivare med utskriftsstopp införskaffades 2018.
Batteriladdare finns på myndigheten.
Antalet utskrifter under 2021 kan sammanställas först när året är slut.
Aktivitet

2018

2019

2020

Antal utskrifter

58 643

51 182

27 929

Myndigheten har övergått till ett ärendehanteringssystem, där arkivering kommer att ske digitalt.
Under 2021 har sammanställningen av 2020 års pappersbaserade arkiv dock inneburit en del utskrifter.
Utsikten för att minska pappersanvändningen ytterligare under 2022 kan därför ses som god, trots att
fler medarbetare anställts och återgång till arbetsplatsen efter pandemiens hemarbete bör öka trycket
på myndighetens skrivare.

Resor

Mål: Myndighetens miljöhänsyn gällande resor ska vara kända för alla medarbetare och efterföljas.
Resor ska i största möjliga mån minimeras.
Statens medieråd har i uppdrag att samverka och sprida kunskap. Detta görs bland annat via nätverk
och föreläsningar, vilket medför ett resande. Myndighetens personal ska, om möjligt, prioritera resfria
möten, använda tåg vid resor under 50 mil samt välja miljöcertifierat taxibolag.
Sedan 2016 bokas tjänsteresor via en resebyrå som kan leverera miljöstatistik enligt Naturvårdsverkets
modell. Resebyrån har tagit del av myndighetens miljödokument gällande resor och boende. Vid
samtliga beställningar tar resebyrån hänsyn till myndighetens miljöpolicy. Alla resor som inte beställts
via resebyrån registreras manuellt i en Excel-tabell.
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För att kunna genomföra arbetsinsatser kopplade till myndighetens uppdrag krävs ett visst resande och
eftersom Statens medieråd är en liten myndighet kan detta ge stora statistiska avvikelser från år till år
och beroende av typ av uppdrag. Siffror för resor redovisas därför inte i miljöberättelsen.
Pandemin som i hög utsträckning präglat år 2020 och 2021 har medfört att resandet på myndigheten
minskat. Som en konsekvens av detta har antalet resfria, digitala möten ökat stort.

Inköp / Upphandling

Mål: Myndigheten ska eftersträva att göra inköp av miljömärkta varor och tjänster.
I enlighet med myndighetens miljöpolicy prioriteras direktinköp av produkter och tjänster med
miljökrav. Myndigheten använder sig av Kammarkollegiets tjänst avropa.se, vilket borgar för att
miljökrav ställs på ett systematiskt sätt.
Följande upphandlingar och avrop från ramavtal som genomförts av myndigheten under året är:
- Översättning
- Ekonomikonsult / Ekonomistöd
- IT-Support
- Kommunikationsbyråtjänster
- Upphandlingskonsultation
- Utveckling av MIK-index
- Utveckling av dokumentmallar
- Föreläsare
- Betalkort och resekontotjänster
- Bordsskärmar
- Företagshälsovård
- Resebyråtjänster
- Juridiskt stöd
- Utvärdering av tillgänglighet, hemsidan
- Införandestöd W3D3
- Formgivning, tryck av informationsmaterial
- Redaktionell bearbetning av rapport till artikeltext
En sammanställning över leverantörer och underleverantörers miljöarbete har gjorts under året.
Statens medieråd samarbetar med konsulter, exempelvis lärare, experter m.m. där det inte känns
relevant att ställa miljökrav. Konsulten ska informeras om myndighetens resepolicy vid resor på
myndighetens uppdrag.

Energianvändning

Mål: Elförbrukningen 2021 ska ligga mellan 14,000 kWh – 15,000 kWh.
För att säkerställa att myndighetens låga energinivå bibehålls analyseras förbrukningen löpande.
Personalen har vid flertalet tillfällen informerats om de dagliga rutiner myndigheten har kring
släckning av arbetsplatsen samt övriga gemensamma ytor. Myndigheten har miljömärkt el och en
kontinuerlig samverkan med hyresvärden SFI för översyn av elförbrukning.
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Indikatorer / nyckeltal för elförbrukningen 2021
En komplett sammanställning kring årsförbrukningen 2021 görs januari 2022.
2016

2017

2018

2019

2020

2021*

21

21

19

20

20

29

14 842

14 384

13 401

13 501

12 110

9 320

Kostnader för el

18 125 kr

17 981 kr

16 753 kr

15 140 kr

11 651 kr

El-kWh/anställd

707

685

705

564

321

Aktivitet
Antal anställda
El- (kWh)

15 538 kr
675

Antal anställda = faktiskt anställda på myndigheten under året.
* 2021 års siffror är januari-november
Det faktum att många av Statens medieråds medarbetare arbetat hemifrån under stor del av året
påverkar resultat gällande färre utskrifter, färre uttag av förbrukningsmaterial , minskat användande av
kemikalier och minskad elförbrukning. Ingen statistik över utskrifter på hemmaskrivare, hemmets
kontorsmateriel samt diskmedel och andra rengöringsmedel har gjorts, vilket gör siffror i detta
dokument missvisande. Förhoppningen är dock att utbildning i miljökunskap och miljöarbetet på
myndigheten ska inspirera medarbetarna att anamma miljötänk även hemmavid.

Ärendet är berett av

Catarina Falklind Breschi / Therese Hellgren

Beslut att fastställa Miljöberättelse 2021

Anette Novak
Direktör
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