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1
Frisk luft och begränsad klimatpåverkan
Nej
Ja
Vi använder miljöfordon / vi har ingen bil alls.
Vi ställer miljökrav när vi köper transporttjänster.
Vi väljer kollektivtrafik, tåg eller buss, för både längre och kortare tjänsteresor om möjligt.
Vi har aktivt agerat för att personalen ska cykla, gå eller åka kollektivt till eller ifrån arbetet.
Checklista: Miljöarbete
2
Grundvatten av god kvalitet och ingen övergödning
Nej
Ja
Vi använder endast miljömärkta tvätt-, disk-, och rengöringsmedel och överdoserar inte.
Vi använder torra (t.ex. dammtorka golv) eller kemikaliefria metoder där det är möjligt.
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Region Stockholm arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Alla Region Stockholms verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som en del av detta arbete ställs krav på regionens alla leverantörer och stödmottagare. Läs mer om Region Stockholms miljöarbete påwww.kultur.sll.se under Om kulturförvaltningen. 
 
De som söker stöd om 500 000 kr eller mer ska:  
 
·         Besvara frågorna i denna checklista 
       ·               Bifoga miljöplan godkänd av styrelsen 
 
De organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 ska istället bifoga en kopia på certifieringen.
 
Vår förhoppning är att denna checklista även kan tjäna som vägledning för de kulturorganisationer som inte har ett systematiskt miljöarbete. Har ni frågor om miljökraven, välkommen att kontakta någon kulturhandläggare på stod.kultur@sll.se
Endast för de organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer
 
v. 3.7
4
Giftfri miljö
Nej
Ja
Vi köper kravmärkta produkter.
Vi har gjort en inventering av de kemikalier vi använder.
Vi har rutiner för hantering av farligt avfall.
Vi har ersatt färger, lacker, lim och tuschpennor som innehåller farliga lösningsmedel med 
vattenbaserade produkter.
Vi köper alltid miljömärkta datorer och kontorsmaskiner.
Vi använder miljömärkta batterier. 
5
Fortbildning i miljöfrågor
Nej
Ja
Vi har låtit all personal delta i en grundläggande miljöutbildning.
Vi kommer att ha uppföljande utbildningar minst vart femte år.
Vi har gjort en miljöutredning av delar av vår verksamhet.
Vi har miljöarbetet som en stående punkt på dagordningen vid våra planeringsmöten för 
att ständigt utveckla vårt arbete.
6
Kommunikation av miljöarbetet
Nej
Ja
Vi marknadsför vårt miljöarbete.
Vi frågar alltid våra leverantörer om de har någon miljöpolicy.
3 
Levande skogar
Nej
Ja
Vi använder miljömärkta papper, kuvert och trycksaker.
Vi använder intranät, Internet, e-post och andra elektroniska lösningar för att minska 
pappersanvändningen.
Verksamhetens namn
Region Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm
www.kultur.sll.se
Datum
Kontaktperson/e-post/telefon
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