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MILJÖTRAPPAN 
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, 3 och 4:a.

Vägen mot en mer miljövänlig arbetsplats



• Alla nyanställda gör digital miljöutbildning.

• Alla nyanställda blir introducerade till miljöarbetet på arbetsplatsen.

• De enheter som vill har ett lokalt miljöombud. (Rekommenderas men frivilligt.)

• Kemikalielista & säkerhetsdatablad uppdateras årligen.

• Avfallslista uppdateras årligen.

• Rapporterar löpande miljöavvikelser i IA-systemet. 

• Fyller i den årliga miljöenkäten.

• I aktivitetsplan och styrkort ska finnas minst ett miljömål och en miljöaktivitet.  
Dessa ska vara kopplade till de miljöområden där enheten har störst miljöpåverkan. 
Målen och aktiviteterna följs upp 3 ggr/år (jan, maj & sept).
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• Enheten använder matsvinn i första hand vid val av livsmedel 
(Matbanken & lokala donationer). 50% eller mer av total livs-
medelskonsumtion. 

• Enheten använder second hand i första hand vid behov av  
möbler, husgeråd och andra prylar. 75% eller mer av total  
konsumtion. 

• Enheten gör miljömärkta inköp av kaffe, te, bananer mjölk  
och kakao.

• De enheter som har egna elavtal (dvs möjlighet att påverka val 
av elleverantör) använder grön el från GodEl och arbetar med 
att årligen minska sin elförbrukning. Några procent per år.

• Enheten arbetar aktivt med att minska användningen av  
kemprodukter i verksamheten & använder framförallt  
miljömärkta kemprodukter. 
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• Enheten använder second hand i första hand vid behov av 
möbler, husgeråd och andra prylar.

• Enheten gör miljömärkta inköp av kaffe, te, bananer mjölk och 
kakao.

• De enheter som har egna elavtal (dvs möjlighet att påverka val 
av elleverantör) använder grön el från GodEl och arbetar med 
att årligen minska sin elförbrukning. Några procent per år. 

• Enheten arbetar aktivt med att minska användningen av  
kemprodukter i verksamheten & använder framförallt  
miljömärkta kemprodukter. ST
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• Enheten använder nästan uteslutande matsvinn i sin  
verksamhet. 75% eller mer av total konsumtion.

• Enheten använder nästan uteslutande miljömärkta livsmedel 
vid inköp. 75% eller mer av alla livsmedelsinköp.  

• De enheter som har egna elavtal (dvs möjlighet att påverka 
val av elleverantör) använder grön el från GodEl och minskar 
sin elförbrukning med 5% eller mer årligen. 

• Enheten använder second hand i första hand vid behov av 
möbler, husgeråd och andra prylar och är helt cirkulära. Har 
inga inköp inom dessa kategorier. 

• Enheten använder minimalt med kemprodukter i  
verksamheten och de som används är miljömärkta. 

• Enheten använder nästan uteslutande miljömärkta  
livsmedel vid inköp. 75% eller mer av alla livsmedelsinköp.  

• De enheter som har egna elavtal (dvs möjlighet att påverka 
val av elleverantör) använder grön el från GodEl och mins-
kar sin elförbrukning med 5% eller mer årligen. 

• Enheten använder second hand i första hand vid behov av 
möbler, husgeråd och andra prylar. 75% eller mer av  
total konsumtion. 

• Enheten använder minimalt med kemprodukter i verksam-
heten och de som används är miljömärkta. 
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• Har kartlagt sin användning av förbrukningsmaterial (Kontorsmaterial, papper, emballage mm) och 
arbetar aktivt för att minimera all användning av dessa. Övergår till mer miljövänliga val där det är 
möjligt och strävar efter att minimera användningen.  

• Har kartlagt sin källsortering och arbetar aktivt för att minska mängden totalt avfall och öka  
mängden sorterat avtall. 

• Har kartlagt transporter till och från verksamheten och arbetar aktivt med att minska dessa. 

• Arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor i tjänsten och till och från arbetsplatsen.

• Har kartlagt sina egna leverantörer och säkerställt att samtliga leverantörer är miljöcertifierade. 

• Arbetar aktivt med att kompetensutveckla medarbetare och volontärer på arbetsplatsen  
inom miljöområdet.

• Arbetar aktivt med att sprida kunskap om hållbarhet till kunder, deltagare och intressenter.

• Enheten använder second hand i första hand vid behov av möbler, husgeråd och andra prylar och 
är helt cirkulära. Har inga inköp inom dessa kategorier. 


