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Tusen tack till alla er som skickat in era miljöhandlingsplaner till funktionsadressen. Totalt 
har det inkommit 40 stycken handlingsplaner. Vi har skapat en mapp i Box i vilken vi har lagt 
in era handlingsplaner. Denna mapp kommer snart vara tillgänglig för er. Tanken är att all 
dokumentation som vi tidigare spridit via mejl ska finnas i Box. Ser att en mapp i Box för 
miljöarbetet kommer att förenkla hanteringen av digitala dokument men också bli en idé- och 
förslagsbank för er.  

I veckan godkändes universitetets korrigerande åtgärd för den externa miljöavvikelsen. Som 
ni känner till ska universitetet genomgå en omcertfiering mellan den 15 och 18 maj. Har varit 
i kontakt med den externa miljörevisorn om att gå ut med information om revisionen. Urvalet 
kommer ske efter det 3-åriga revisionsprogrammet. Siktar på att skicka ut ett preliminärt 
program i början av april. 

På fredag ska Cynthia de Wit, ordförande i Miljörådet, och jag träffa universitetsledningen 
och presentera 2016 års miljöarbete och hur universitetets miljöledningssystem fungerar i 
praktiken. Några fakta som vi bland annat kommer att presentera är: 

Miljöfakta per helårsanställd År 2016 År 2015 

Antal kg koldioxid från flygresor  863 906 

Antal använda A-4 ark av kopieringspapper 3 736 4 051 

Antal kg kastat hushållsavfall 96 105 

Mängd använd energi i kWh 12 740 13 076 

 
Alla universitetet och högskolor har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet att göra en 
tematisk utvärdering för hur man främjar hållbar utveckling enligt högskolelagen 2 kap. 5§. I 
förra veckan blev Avdelningen för planering och ledningsstöd, ansvarig för uppdraget, färdig 
med värdering. I värdering framgår bland annat att Stockholms universitets verksamhet täcker 
de centrala delar som högskolelagen nämner som komponenter i hållbar utveckling. Vidare att 
hållbar utveckling därför är en integrerad del av hela universitetets verksamhet. Ni kan läsa 
mer om värdering i bifogad pdf-fil.  

Önskar er en fortsatt bra månad! 


