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Plan för kunskapsspridning och medvetenhet om miljöpåverkan för 2017 

Planen för kunskapsspridning och medvetenhet omfattar medarbetare och personer som arbetar på 
uppdrag av Stockholms universitet. Innehåll i momenten bygger på de kunskapskrav som anges i 
bilaga 1 i rutinen för att säkerställa kunskap och medvetenhet om miljöpåverkan. Likaså bygger 
miljöwebbens innehåll på dessa krav. Således kan medarbetare inhämta kunskap om universitetets 
miljöledningssystem och dess rutiner via webben. 
 
Planen kommer årligen revideras för att säkerställa att medarbetare eller de som arbetar på uppdrag av 
universitetet får rätt kunskap och information för att minimera sitt arbetes miljöpåverkan.  
 
Revideringen utgår från de resultat som kommer fram vid den årliga uppföljningen av universitetets 
miljöarbete.  

Ansvar 
Prefekt (motsvarande) ansvarar för att säkerställa att medarbetare får information om deras skyldighet 
att inhämta kunskap om hur deras arbete påverkar miljön och vad de ska göra för att minimera 
miljöpåverkan.  
 
Medarbetare ansvarar för att tillgodogöra sig kunskapen om arbetets miljöpåverkan och arbetsätt för 
att minimera påverkan på miljön, enligt rutinen säkerställande av kunskap och medvetenhet om 
miljöpåverkan.  
 
Uppdragsgivare inom universitetet ansvarar för att informera personer som arbetar på uppdrag av 
universitetet om vikten av att följa Stockholms universitets miljöpolicy och miljörutiner.  
 
Plan för 2015 
 
 

Moment 

 

Innehåll 

 

Målgrupp 

 

Tid/frekvens 

Del i introduktion för 
nyanställda 

Svenska och engelska 

Universitetets 
miljöledningssystem, ansvar 
och krav. 

Nyanställda 
medarbetare 

VT/HT 2017 

2 tillfälle 

Avfallshantering vid 
Stockholms universitet 

Avfallets miljöbelastning. 
Universitetets avfallsrutiner. 
Hanteringen av avfall. 
Regelkrav som styr.  

Medarbetare  VT/HT2017 

3 tillfällen 
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Hantering av farligt 
avfall vid Stockholms 
universitet 

Engelska/svenska 

Avfallets miljöbelastning. 
Universitetets avfallsrutiner. 
Hanteringen av avfall. 
Regelkrav som styr. 

Laborativ personal VT/HT 2017 

2 tillfällen 

 Miljösäkra lab 

Engelska/svenska 

Genomgång av universitetets 
miljörisker och vilka 
miljörutiner som finns för 
laborativa verksamheter. 
Vidare vilka regelkrav som 
styr.  

Laborativ personal  VT/HT2017 

2 tillfällen 

Skriva lokal 
miljöhandlingsplan 

Genomgång av hur man 
följer upp och planerar för 
systematiskt miljöarbete vid 
institutionen (motsvarande).  

Miljörepresentanter HT2017 

2 tillfällen 

Miljölagar och andra 
krav som styr 

Genomgång av vilka 
regelkraven inom 
miljöområdet och rutiner för 
hur universitetet följer upp 
efterlevnaden. Vidare vem 
som har ansvaret för att 
kraven följs.  

Miljörepresentanter 

 

 HT 2017 

1 tillfällen 

Informationsmöte om 
systematiskt 
miljöarbete för 
miljörepresentanter 
inom Området för 
Humanvetenskaper 
och Naturvetenskap 

Genomgång av förändringar 
och nyheter inom 
miljöledningssystemet samt 
praktiskt miljöarbete 

Miljörepresentanter 

 

VT/HT 2017 

Flera tillfällen 

Introduktion i 
universitetets 
systematiska 
miljöarbete 

En genomgång av 
universitetets 
miljöledningssystem och vad 
du i rollen som 
miljörepresentant behöver 
känna till och veta om 

Nya 
miljörepresentanter 

VT/HT2017 

3 tillfällen 
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miljöarbetet. 

Introduktion i miljö på 
jobbet 

En genomgång av hur 
universitetet påverkar miljön. 
Vidare av vad ett 
miljöledningssystem är och 
vilket ansvar medarbetare har 
i det systematiska 
miljöarbetet. 

Medarbetare Ges på 
institutionen vid 
(motsvarande) vid 
förfrågan. 

Utbildning i 
universitetets 
systematiska 
miljöarbete 

 

Genomgång av hur 
universitetets 
miljöledningssystem 
fungerar. Vidare om vilka 
krav som ställs på 
institutionens (motsvarande) i 
miljöarbetet och roller, 
ansvar och befogenheter i 
miljöorganisationen. 
Dessutom en genomgång av 
övergripande regelkrav inom 
det systematiska miljöarbetet. 

 

Miljörepresentanter 

Miljösamordnare 

 

Ges på 
miljöwebben.  

 

Kalibrerings-och 
informationsmöte för 
miljörevisorer 

Genomgång av de senaste 
nyheterna inom 
miljöledningssystemet. 
Vidare om vad som ska 
revideras.  

Interna miljörevisor HT 2017 

3 tillfälle 

Uppföljningsmöte för 
miljörevisorer 

Genomgång för 
miljörevisorerna om vad som 
kan göras bättre. Beslut om 
förbättringar till 
nästkommande revision. 

Interna miljörevisor HT 2017 

1 tillfälle 

Informationsmöten om 
systematiskt 

Informera om betydelsen av 
ett systematiskt miljöarbete 
och behovet att avsätta 

Prefekter/motsv. HT 2017 

3 tillfällen 
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miljöarbete  resurser för arbetet. 

Ledningens 
genomgång av 
miljöarbetet 

Informera om 
miljöledningssystemets 
funktion och dess 
förbättringsarbete. Vidare om 
universitetets miljöprestanda 
och regelefterlevnad.  

Universitetsledning 

områdeskansli-chef 

Prefekt (motsvarande) 

VT 2017 

1 tillfälle 

 
 


