
MILJÖTRAPPAN – vägen mot en mer miljövänlig arbetsplats
Miljötrappan är vår målsättning, steg för steg. Alla Stockholms Stadsmissions verksamheter befinner sig som lägst på nivå 1 
och arbetar mot att klättra upp till steg 2 och 3.

Minst 80 procent av enhetens leverantörer är 
miljöcertifierade. 
Enheten genomför workshop med deltagare i olika 
miljöämnen, (min. 2 gr/år)
Varje workshop följs upp och utvärderas samt 
avrapporteras till miljögruppen

• Minst 60 procent av enhetens leverantörer är miljöcertifierade. 

• Enheten har fler ekologiska och eller kravmärkta produkter än  bananer, kaffe, mjölk, te och kakao. 

• Enheten har tydliga och uppföljningsbara rutiner och mål för att säkerställa att inköps- och resepolicy följs upp. 

• Enheten har en beskrivning av enhetens miljöarbete synligt uppsatt i verksamheten. 

• Medarbetarna arbetar för att göra deltagare engagerade i källsortering, inköp, resor, mm. 

• Enheten arbetar för att medarbetare, volontärer och deltagare nyttjar kollektiva medel till och från enheten.

• Minst 80 procent av enhetens leverantörer är miljöcertifierade. 

• Enheten genomför workshop med deltagare i olika miljöämnen, (min. 2 gr/år)

• Varje workshop följs upp och utvärderas samt avrapporteras till miljögruppen. 

• Alla anställda har/kommer att gå grundläggande 
 miljöutbildning.

• Enheten har ett miljöombud som medverkar på miljö-  
 gruppens miljöträffar vid 4 tillfällen/år. 

• Enheten har en årligen uppdaterad miljöpärm som 
 alla medarbetare, volontärer och deltagare får 
 information om. 

• Enheten har rutiner för att informera nyanställda och   
 volontärer om Stockholms Stadsmissions övergripande  
 miljöarbete samt om miljöarbetet på enheten.

• Miljöarbetet presenterar på enhetens APT. Miljö är en  
 stående punkt. 

• Miljöombudet genomför årligen webbaserad internrevision.

• Enheten klarar internrevision och ev. miljörevision 
 prickfritt. 

• Miljödiplomet från Svensk miljöbas sitter synligt uppsatt  
 på enheten. 

• Enheten köper in ekologiska eller kravmärkta bananer, 
 kaffe, mjölk, te och kakao. 

• Enheten har en fungerande källsortering med kärl,  
 sophämtning etc.

• Medarbetarna är väl förtrogna med, och efterlever,  
 Stockholms Stadsmissions miljöpolicy, resepolicy  
 och inköpspolicy. 

• Enheten sätter årligen upp enhetsspecifika miljö-
 mål för att nå de organisationsövergripande målen  
 för miljöarbetet. (Förbättringsplanen)
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