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Inledning 
 

Bakgrund och organisation 

Rektor vid Stockholms universitet beslutade i mars 2009 att Stockholms universitet ska 
miljöcertifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS, i juni 2014 så blev det klart 
att Stockholms universitet blir miljöcertifierat. Certifieringen innebär att universitetet löpande arbetar 
proaktivt med miljöfrågorna för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. I oktober 2017 så klarade 
universitet omcertifieringsrevisionen med skärpa kravområden i ISO 14001.  

På Stockholms universitet är alla delaktiga i miljöarbetet. Det finns även några utsedda personer som 
samordnar arbetet på olika nivåer i organisationen. Högst upp i miljöorganisationen finns Miljörådet, 
som arbetar under rektor. På områdesnämnderna/motsvarande finns det miljösamordnare som 
handleder och stödjer institutionernas/motsvarande miljörepresentanter. Miljörepresentanternas 
uppgift är att samordna, informera och leda det operativa miljöarbetet på institutionsnivå/motsvarande. 
Samtliga medarbetare inklusive forskarstuderande ska känna till universitetets miljöpolicy, känna till 
och följa universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet som 
berör det egna arbetet. 

Miljöpolicy för Stockholms universitet 

Universitetets åtgärdsplan för 2019-2020 är fastställd av rektor. Från och med 2019 ingår 
miljöfrågorna i planen vilket är positivt då miljöarbetet blir integrerat i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen.  

Åtgärder som berör miljöarbetet ingår i området Forskning och utbildning samt området Samverkan 
och samhälle.  

DSV:s verksamhetspåverkan på miljön 

Mellan oktober och december 2010 genomförde universitetet en kartläggning av direkt och indirekt 
miljöpåverkan och en utvärdering för att ta reda på verksamhetens betydande miljöaspekter dvs. de 
aktiviteter vid universitet som har eller kan ha stört påverkan på miljön.  
Med hjälp av kartläggningen så DSV uppnår en indirekt positiv miljöpåverkan genom att ställa krav 
vid inköp och upphandling men har även möjlighet att påverka genom sin största verksamhet nämligen 
forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Den direkta negativa miljöpåverkan 
DSV har som institution är genom användningen av kontorsapparater och material. Andra viktiga 
aspekter är energianvändning, avfallshantering samt resor och transporter. 
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Mål och planer  
 

Stockholms universitet åtgärdsplan och DSV:s miljöhandlingsplan 
2019 

Stockholms universitet ska aktivt arbeta för att de globala målen i Agenda 2030 ska nås, Åtgärdsplan 
för Stockholms universitet 2019–2020 följande åtgärdspunkter berör miljöarbete: 

Åtgärdspunkt 6 
Utveckla laboratoriesäkerhetsarbetet 

Åtgärdspunkt 28 
Förtydliga universitetets profil inom hållbar utveckling, bl.a. genom att utveckla Hållbarhetsforum, 
och lyft fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsutbudet. 

Åtgärdspunkt 29 
Beakta miljökrav vid alla ramavtal och öka kravställning vid objektsupphandlingar samt öka 
andelen ställda miljökrav inom valda produktområden. 

Åtgärdspunkt 30 
Förbättra förutsättningarna att anordna videokonferenser och e-möten vid universitetet. 

Åtgärdspunkt 31 
Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och studenter om hur man begränsar 
klimatpåverkan från tjänsteresor/motsv. 

 

För att universitetet ska uppnå satta miljömål behöver varje institution (motsvarande) ta fram en lokal 
miljöhandlingsplan. Institutionsspecifika dokument ska överensstämma med innehållet i de 
universitetsgemensamma dokumenten. Miljörepresentant eller annan dokumentationsansvarig ska 
förbereda dokument för institutionsstyrelsen som fastställer dokument inom miljöledningssystemet. 

I mallen för handlingsplan finns ett dokumenthuvud och åtta kolumner med olika rubriker och nedan 
ges en beskrivning av innehåll under varje rubrik. 

Miljömål: Miljömålen ska visa vad institutionen vill uppnå under ett år för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Målen ska vara tidsatta och detta anges med hjälp av ett slutdatum. De vanligaste 
miljömålen som universitetet använder är resultat- och processmål. 

Aktiviteter: Under aktiviteter beskrivs vilka åtgärder som institutionen ska genomföra för att nå 
målen. Dessa åtgärder ska ha en deadline för när de ska vara slutförda 

Ansvarig: I kolumnen ansvarig anges vem eller vilka som ska ansvara för att åtgärderna genomförs.  

Resurser: Med resurser menas ekonomiska och tidsmässiga resurser. I kolumnen för resurser anges 
bedömd tidsåtgång och eventuella kostnader för att genomföra åtgärden. Tidsåtgången räknas på totala 
antalet timmar som ansvariga lägger ner. 
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Slutdatum: I kolumnen slutdatum anges datum för när målet ska vara uppnått.  

Uppföljning: Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur miljöarbetet fortlöper på institutionen. 
Den görs i regel en gång per år.  

Miljöindikator: När institutionen tar fram sina miljömål är det viktigt att samtidigt fundera på om det 
går att mäta målen. Det vill säga kan man sätta en miljöindikator.  

Åtgärdat: I kolumnen åtgärdat ska datum och en signatur skrivas för när åtgärden blivit genomförd 
och målet är uppfyllt. Den lokala miljöhandlingsplanen kan sedan användas som ett bevis vid 
miljörevision att miljöarbete pågår. 

 

Under 2019 och 2020 kommer DSV att fokusera på:  

• Lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsutbudet. 

• Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och studenter om hur man begränsar 
klimatpåverkan från tjänsteresor/motsv. 
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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat 
Hållbarhetsperspekt
iv i utbildningen 

Utredning av hur 
hållbarhetsperspektivet 
kan lyftas fram i kurser 
och program.  

Studierektorer med 
hjälp av 
Miljörepresentanter 

16 h 2020-12-31 VT 19 
Utredningsmöte 
HT 19 
Utredningsmöte 
VT 20 Utrednings/ 
planeringsmöte 

HT 20 
Resultatrapport 

 

Medvetenheten  Utöka den miljörelaterade 
informationen som ges vid 
introduktionsmöte till 
nyanställda på 
institutionen. 

Personalhandläggare 

Administrativ 
samordnare 

 2019-12-31 Ledningens 
genomgång 2020 

Reviderad rutin 
till nyanställda 
där miljöpunkter 
framgår. 

 

 Införa en rutin att 
informera nya studenter 
om SU:s åtgärdspunkter 
vid introföreläsningarna 
vid terminsstart samt 
insparken. 

Administrativ 
samordnare 

Miljörepresentanter 

Studentkåren DISK 

Introduktionsdagar 
Presentationsmaterial 

2019-09-31 2019-12-31 Rutin införd  
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