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Redovisning av miljöledningsarbetet 2018
Södertörns högskola
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Del 1 Miljöledningssystemet
Basfakta
Antal årsarbetskrafter: 746
Antal kvadratmeter lokalyta: 73 602
1. Är myndigheten miljöcertifierad?
Nej.
2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy?
Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska
Södertörns högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt,
regionalt som globalt, för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer
garanteras en hälsosam och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och
kontinuerligt miljöarbete, som bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det
miljöarbete som bedrivs vid Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning
samt övriga miljökrav som berör högskolan.
Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen
systematiskt förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva
miljöpåverkan. Därtill ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör
verksamheten, såväl utbildning, forskning som administration. Högskolan ska även
genomföra regelbundna interna miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål
nås.
En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att
Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla
en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter,
samt skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende
dessa frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer
och faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt
samverkan med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling.
Den gemensamma förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta
resurseffektivt.
Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt
prioritera åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden.

Därutöver ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och
energianvändning samt minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och
vatten.
Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar
för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.
3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?
Miljöutredningen uppdaterades 2016.

Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess
direkta påverkan på miljön
4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt
påverkan på miljön?
Enligt miljöutredning 2016:
resor
energiförbrukning
materialanvändning
avfallshantering
5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har
betydande direkt påverkan på miljön?
I början av mars 2017 fastställde rektor Mål och handlingsplan för miljö och
hållbar utveckling för Södertörns högskola för perioden 2017 till 2019. Den
innehåller alla mål som myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande
direkt och indirekt påverkan på miljön, för målperioden 2017 till 2019. Följande
mål har upprättats rörande direkt påverkan:
RESOR:
TJÄNSTERESOR (Resfria möten):
MÅL: Högskolan ökar andelen resfria möten där digital mötesteknik identifierats
som en lämplig ersättning till resor med 100 % per helårsanställd till 2019 jämfört
med 2016
RESOR TILL OCH FRÅN JOBBET:
MÅL1: Främja cykelpendling.
MÅL2: Färdigställa landningsplats till elbil i garaget.
ENERGIFÖRBRUKNING (Energi och byggnader):
MÅL1: Öka medarbetarnas delaktighet i energieffektiviseringsåtgärder.
MÅL2: Minska energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter t.o.m 2019
jämfört med 2016.

MATERIALANVÄNDNING OCH AVFALLSHANTERING (Återanvändning
och avfall):
MÅL: Högskolan ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller
komposteras/rötas med fem procentenheter till 2019 jämfört med 2016.
(Mål för Materialanvändning har även upprättats via målet för Upphandling och
inköp, se 5b. del1)
6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt
miljöpåverkan?
Mål och handlingsplan för 2017-2019 innehåller uppdrag för resp. mål. Nedan
redovisas aktiviteter som genomfördes el. påbörjades under 2018 för att nå målen
för direkt miljöpåverkan:
TJÄNSTERESOR (Resfria möten)
- SH har 2018 fortsatt att delta i REMM. Miljösamordnaren har deltagit i REMMaktiviteter (IRL, videomöten, webbinarier, enkät) samt stämt av med REMM:s
projektledare via tfn och mejl.
- Den Arbetsgr. för digital mötesteknik, som bildades under 2017, i enlighet med
uppdrag kopplat till målet, har fortsatt att ha möten 2018. Den består av
miljösamordnaren (sammankallande) och Personal-, Ekonomi- och Campus ITavd., samt Biblioteket.
- Under hösten har nulägesrapport av arbetet med resfria möten, behov,
utvecklingsområden och identifierade utmaningar, presenterats för SH:s
Arbetsmiljökommitté (AMK), samt för projektledaren för den systemöversyn av
högskolegemensamma IT-system som påbörjats på högskolan (i nov 2018)
- Ett arbete har inletts 2018 med att se över behov av ev. uppdatering av
högskolans rese- och mötespolicy och riktlinjer, avseende miljökrav och resfria
möten. Miljösam. i samråd med handläggare på personal- och ekonomiavd. Arbetet
planeras fortsätta under 2019.
- För att öka medvetenheten och kunskapen om digital mötesteknik har info spridits
bl.a.
- via Medarbetarwebben
- via miljösamordnarens info/komptensutvecklingstillfällen som redovisas på fråga
8, del 1.
(Se även mer info relaterat till målet under svar på fråga 10, del 1.)
RESOR TILL OCH FRÅN JOBBET: Majoriteten av alla uppdrag/aktiviteter i
handlingsplanen för målen rörande resor till och från jobbet genomfördes under
2017 och ingick i redovisningen för 2017. Följande ytterligare aktiviteter har
genomförts under 2018:
- 1 ytterligare cykelgarage har färdigställts
- Info för att uppmuntra användning högskolans elcyklar och laddningsplatser för
elbilar har spridits via Medarbetarwebben.
ENERGI OCH BYGGNADER MÅL1:
Arbetet med att informera personalen om vidtagna åtgärder för minskad

energiförbrukning och hur de kan hjälpa till har fortsatt under 2018 genom att/via:
- miljösamordnarens info/komptensutvecklingstillfällen som redovisas under Fråga
8, del1.
- via Medarbetarwebben
- via Medarbetarwebben i samband med att Earth Hour uppmärksammades. Likt
tidigare år släcktes vissa delar av högskolan ner.
ENERGI OCH BYGGNADER MÅL2:
-Åtgärder som har genomförts eller påbörjats för att minska energiförbr. under året
redovisas på fråga 9 del 1., samt fråga 2.5 del 2.
ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL:
Högskolans Mål och handlingsplan 2017-2019 innehåller en rad beslutade uppdrag
kring aktiviteter rörande detta mål, till olika delar av verksamheten. Uppföljning av
vilka av dessa som genomförts under 2018 och vilka som kommer genomföras
senare har ännu inte sammanställts. Men här följer de uppgifter som inkommit:
- Info. om högskolans källsortering har förmedlats via hållbarhetssidorna på
medarbetarwebben, och via miljösamordnarens info/komptensutvecklingstillfällen
rörande högskolans miljö och hållbarhetsarbete som redovisas på fråga 8, del 1.
- Fler källsorteringsmöbler på gemensamma ytor där många studenter vistas och
test med ny behållare för fraktion med pant har placerats ut under 2018.
- Under 2018 har ett studentmedverkansprojekt rörande källsortering startats, där
högskolans förvaltning (miljösamordnare, representanter från förvaltningens
Campus- och IT-avd.) och studenter från kåren respektive en studentförening för
miljövetare träffas för att se hur man bl.a. kan förbättra källsorteringen och
kommunikationen rörande den i högskolans gemensamma lokaler och
undervisningslokaler. Projektet fortsätter under 2019.
- Förvaltningen har tagit fram checklista vid skrotning av datorer
7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts
Målen för direkt miljöpåverkan fastställdes i mars 2017 och avser perioden 20172019, där målen ska uppfyllas till utgången av 2019. Här presenteras dock hur
statusen ser ut efter att 2018 passerat, för de mål där det anses möjligt:
TJÄNSTERESOR: RESFRIA MÖTEN
1. Högskolan ökar andelen resfria möten där digital mötesteknik identifierats som
en lämplig ersättning till resor med 100 % per helårsanställd till 2019 jämfört med
2016.
STATUS: En statusbedömning av målet genom uppskattning i jan/feb 2018, gjord
av miljösamordnaren, är att Målet bedöms i nuläget inte kunna nås till utgången av
2019 eller ev. att Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder än
planerat. KOMMENTAR: Inga nyckeltal eller indikatorer för att bedöma
måluppfyllelse har beslutats för målet. Den indikator som används av REMM har
undersökts som alternativ, men med rådande problem att få fram bra statikunderlag
för användningen av resfria möten har indikatorn dock bedömts som svårt att
använda för att mäta måluppfyllelse. (Se svar fråga 4.5 och 4.6 del 2.) Under 2019

planeras arbetet med målet fokusera på metoder för att öka användningen av resfria
möten, bla. de utvecklade i REMM. För att mäta måluppfyllelse skulle då ett sätt
kunna vara att mäta antal genomförda aktiviteter/uppdrag samt genomförda steg i
REMM:s 10-stegsmetod, och/eller medarbetarenkäter eller resvaneundersökning.
RESOR TILL OCH FRÅN JOBBET
MÅL 1: FRÄMJA CYKELPENDLING.
Målet är delvis uppfyllt: Huvuddelen och av alla uppdrag är genomförda. 3 av 4
indikatorer på måluppfyllelse är uppfyllda. Det enda som kvarstår av indikatorer
för måluppfyllelse är att mäta om Högskolan uppfattas av medarbetare och
studenter som en högskola som främjar miljöanpassade resor i tjänsten och till och
från jobbet via enkät.
MÅL 2: FÄRDIGSTÄLLA LADDNINGSPLATS TILL ELBIL I GARAGET.
STATUS: Målet är uppfyllt.
ENERGI OCH BYGGNADER:
MÅL 1: Öka medarbetarnas delaktighet i energieffektiviseringsåtgärder.
STATUS: Målet avser perioden 2017-2019. Statusuppföljning av målet har ännu
inte genomförts.
MÅL 2: Minska energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter t.o.m 2019
jämfört med 2016.
STATUS: Statusen för målet jan/feb 2018 visade att målet delvis var uppfyllt.
Huvudindikatorn, energiförbrukningen hade minskat med 9% per kvm med ej
normalårskorrigerade uppgifter och med 15 % per kvm med av leverantören
normalårskorrigerade uppgifter. Under 2018 har dock energiförbrukningen gått upp
pga skäl som beskrivs i svaren på fråga 2.6 del 2. Det gör det svår att bedöma
förväntad måluppfyllelse. (Övriga indikatorer för måluppfyllelse som rör bla.
processbeskrivning och synliggörande av energieffektivisering på webben är ännu
ej uppfyllda)
ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL:
MÅL: Högskolan ska öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller
komposteras/rötas med fem procentenheter till 2019 jämfört med 2016.
Målet för Återanvändning och avfall avser perioden 2017-2019. Statusuppföljning
av målet har ännu inte genomförts.

Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess
indirekta påverkan på miljön
4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt
påverkan på miljön?
Enligt miljöutredning 2016:
Utbildning
Forskning

Samverkan
Upphandling
Studentmedverkan
Kompetensutveckling
5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har
betydande indirekt påverkan på miljön?
I mars 2017 fastställde rektor Mål och handlingsplan för miljö och hållbar
utveckling för Södertörns högskola för perioden 2017 till 2019. Den innehöll alla
mål som myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande direkt och
indirekt påverkan på miljön, för målperioden 2017 till 2019. Följande mål har
upprättats rörande indirekt påverkan:
UPPHANDLING OCH INKÖP (innehåller även mål som innefattar den direkta
miljöpåverkan från Materialanvändning)
MÅL 1. Öka andelen inköp och upphandlingar, mätt i ekonomiskt värde, där det
ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav.
MÅL 2. Effektivisera resurshushållningen i områdena kontorsmaterial och ITtelefoni sett till hela livscykeln. (målet rör även den direkta miljöpåverkan från
Materialanvändning)
UTBILDNING
MÅL: Södertörns högskola ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina
utbildningar i enlighet med högskolelagen. (Formuleringen hållbar utveckling
avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§)
FORSKNING
MÅL: Södertörns högskola bedriver forskning som bidrar till att främja hållbar
utveckling.
SAMVERKAN
MÅL: Att identifiera samverkansprojekt som har koppling till hållbar utveckling.
STUDENTMEDVERKAN OCH PERSONALENS
KOMPETENSUTVECKLING:
-Dessa miljöaspekter har i högskolans Mål och handlingsplan för 2017 till 2019
integrerats i övriga målområden och i uppdrag till prefekter/avdelningschefer.
6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för
indirekt miljöpåverkan?
Mål och handlingsplan för 2017-2019 innehåller uppdrag för resp. mål. Nedan
redovisas aktiviteter som genomfördes el. påbörjades under 2018 för att nå målen
för indirekt miljöpåverkan:
UPPHANDLING OCH INKÖP
MÅL 1 och MÅL 2. - Miljösamordnaren har bistått upphandlarna på ekonomiavd.

under året och bl.a. stöttat vid formulering av miljökrav vid flera av årets
upphandlingar.
UTBILDNING:
- Under året har högskolans Fakultetsnämnds Arbetsgrupp för hållbar utveckling
(AGHU), som bildades under hösten 2017, fortsatt sitt arbete med att undersöka
hur högskolan kan utveckla arbetet med att främja hållbar utveckling inom
utbildning, och har bland annat tittat på förslag på hur integrering av hållbar
utveckling i program och kurser kan stimuleras. Arbetsgruppen består av
representanter från alla högskolans institutioner, studentrepresentanter, samt
högskolans miljösamordnare.
- Under året har en rad aktiveter kopplat till hållbar utveckling inom utbildning
genomförts på högskolan. I mars anordnades AGHU en Workshop om integrering
av hållbar utveckling inom högre utbildning vid Södertörns högskola.
Workshopledare var Anna Mogren från Universitets- och högskolerådet.
Workshopen riktade sig främst till högskolans utbildningsprogramsamordnare. Den
10 april hölls en högskoleövergripande kvalitetskonferens på temat hållbar
utveckling inom högre utbildning. Konferensen riktade sig till medarbetare på
Södertörns högskola och till medlemmar av nätverket Högre utbildning för Hållbar
utveckling (HU2), vars målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre
utbildningen. I nov. bjöd AGHU vidare in ämnes- och programsamordnare till ett
så kallat Forum för ämnes- och programsamordnare för ett två timmars seminarium
och samtal kring hur vi kan integrera hållbar utveckling i våra utbildningsprogram.
-AGHU bjöd under december in representanter från studentkåren och tre
studentföreningar till ett möte för att diskutera hur man kan förbättra
studentmedverkan inom arbetet för att främja hållbar utveckling, främst inom
utbildningen.
-Under hösten 2018 har högskolans lärare haft möjlighet till kompetensutveckling i
hållbar utveckling inom utbildning genom att gå en ny högskolepedagogisk kurs
med titeln Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv.
- Infoinsatser om utbildning för hållbar utveckling har också genomförts under
2018 genom miljösamordnarens info/komptensutvecklingstillfällen som redovisas
på fråga 8 del 1
- Miljösamordnaren och Bibl. har under 2018 fortsatt undersöka om och hur
högskolans publikationsdatabas DIVA ev kan uppgraderas med kryssruta för
innehåll av hållbar utveckling vid reg. av studentuppsatser och forskares
vetenskapliga publik. Man har funnit exempel på andra lärosäten anslutna till
DIVA som gjort denna typen av kryssrutor. Planen är att under 2019 stämma av
med AGHU om detta är ett bra alternativ även för Södertörns högskola.
FORSKNING:
- Förvaltningens Avdelning för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
bevakar utlysningar av forskningsmedel varav flera under 2018 haft koppling till
hållbar utveckling. Utlysningarna har kommunicerats ut till relevanta
forskargrupper, prefekter och individer samt via Medarbetarwebben. En del
forskare har också sökt medel efter att ha blivit tipsade på detta sätt.
SAMVERKAN:

Miljösamordnaren har under året haft möten rörande målet och tillhörande uppdrag
dels med högskolans handläggare inom forskning och samverkan samt med
forskare på högskolan som står bakom ett initiativ som rör forskning och
samverkan rörande hållbar utveckling, och som skulle kunna bidra till målet och
uppdragen kopplade till målet.
7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts
Målen för direkt miljöpåverkan fastställdes i mars 2017 och avser perioden 20172019, där målen ska uppfyllas till utgången av 2019. Här presenteras dock hur
statusen ser ut efter att 2018 passerat, för de mål där det anses möjligt:
UPPHANDLING OCH INKÖP:
MÅL1:Öka andelen inköp och upphandlingar, mätt i ekonomiskt värde, där det
ställs sociala, etiska samt miljömässiga krav:
Statusen: Målet bedöms i nuläget kunna nås vid målperiodens slut.
Indikator 1 Status: Andelen upphandlingar och avrop på upphandlade avtal där
miljökrav ställts, mätt i ekonomiskt värde, ökade mellan 2016 och 2017. Men för
2018 har vi inte kunnat göra en ordentlig statusuppföljning pga att vi rapporterat
värdet av upphandling olika mellan åren, se ytterligare info under svar på frågorna i
avsnitt 3 som rör Miljökrav i upphandling i del 2. Det har ännu inte gått att mäta
om ytterligare miljökrav ställt vid varje inköp.
Indikator 2, fastställda rutiner och uppdaterade riktlinjer. Status: Det finns ännu
inte fastställda rutiner och uppdaterade riktlinjer.
MÅL2:Effektivisera resurshushållningen i områdena kontorsmaterial och ITtelefoni sett till hela livscykeln. (målet rör även den direkta miljöpåverkan från
Materialanvändning)
Målet avser perioden 2017-2019. Statusuppföljning av målet har ännu inte
genomförts. Men avseende status för Indikator 2 för måluppfyllelse, fastställda
rutiner och uppdaterade riktlinjer, så är ett arbete påbörjat med checklista och rutin
för skrotning av elektronik och IT-produkter, Ekonomiavd. i samarbete med
Campus och IT-avd.
UTBILDNING:
MÅL: Södertörns högskola ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i sina
utbildningar i enlighet med högskolelagen. (Formuleringen hållbar utveckling
avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§)
Status: Målet bedöms i nuläget kunna nås vid målperiodens slut.
Indikator 1 Status: Ett antal kurser och utbildningsprogram med lärandemål
kopplade till hållbar utveckling har identifierats per institution, dels genom sökning
i utbildningsdatabasen dels genom studentrekryteringskampanj där kurser och
utbildningar varit sökbara utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.
Övriga indikatorer: Status: ej ännu uppfyllda, eller ingen statusuppföljning har
gjorts.
FORSKNING:
MÅL: Södertörns högskola bedriver forskning som bidrar till att främja hållbar

utveckling.
Nyckeltal och indikatorer för att bedöma måluppfyllelse har ännu inte beslutats för
målet. Målet för forskning avser perioden 2017-2019. Statusuppföljning av målet
har ännu inte genomförts.
SAMVERKAN:
MÅL: Att identifiera samverkansprojekt som har koppling till hållbar utveckling.
STATUS: Målet bedöms i nuläget kunna nås vid målperiodens slut.
Indikator. Status: En färdigställd lista över samverkansprojekt som har koppling till
hållbar utveckling, vid utgången av 2019, bedöms som möjligt att nå då ett sådant
arbete påbörjats på högskolan. En komplett lista över alla samverkansprojekt
bedöms dock svårt att uppnå, med de verktyg som finns tillgängliga idag.
8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den
kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?
Kompetensutveckling:
-Introduktion av miljöledningssystemet och hållbarhetsarbetet för nyanställda.
Detta infomoment (ca 40 min) hålls 2 ggr/år på introduktionsdag för nyanställda
och uppdaterats och förbättrats löpande för att anpassas till deltagarna och
verksamhetens behov och krav.
-Info/ Kompetensutvecklingstillfällen om miljö- och hållbarhetsarbetet vid
högskolan har genomförts av miljösamordnaren som en del av ett påbörjat löpande
arbete för att öka kunskapen om miljöledningsarbetet hos all personal. 2018 för
Fakultetsnämnden och dess ledamöter; Akademisk ledare och kanslipersonal vid
lärarutbildningen, avdelningschefer och arbetsmiljögrupp vid förvaltningens
studentavdelning, avdelningschef och personal vid Kommunikationsavdelningen,
föreståndare och personal vid CBEES, chef och personal vid Biblioteket.
-För att öka kunskapen om miljöledningssystemet och syftet med intern
miljörevision genomfördes förberedande informationsmöte inför intern
miljörevision av miljösamordnaren med den del av högskolans verksamheter som
genomgick intern miljörevision under våren.
- En ny intern miljörevisor har utbildats vid högskolan under 2018. Utbildning i
intern revision ges som en uppdragsutbildning vid en av högskolans institutioner
och vänder sig till de som vill utbilda sig till interna miljörevisorer inom svenska
myndigheter. Under året har en av högskolans befintliga interna miljörevisorer gått
utbildning i intervjuteknik genom MIS (Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige).
Som kompetensutveckling fick också högskolans interna miljörevisorer delta som
bisittare vid inter revision som utfördes av extern konsult i högskolans labbmiljöer.
- För kompetensutveckling inom utbildning för hållbar utveckling se aktiviteter
kopplade till hållbarhetsmålet för Utbildning under svar fråga 6 b, del 1.
Webb:
Medarbetarwebben miljö- och hållbarhetssidor, som skapades under 2017, har
uppdaterats med nya sidor och info under året rörande miljöledningssystemet och
hållbarhetsarbetet på högskolan. En ny flik med sammanfattande info på engelska
har skapats.

Övrig kommunikation:
- Under året höll högskolans miljösamordnare en presentation av högskolans miljöoch hållbarhetsarbete för högskolestyrelsen. Detta gjordes efter förslag från tidigare
års interna miljörevision.
- Fortsatt utveckling av högskolans interna miljörevision och uppföljning av
resultat från dessa har skett under 2018, bl.a genom att utveckla utformningen av
revisionsrapporter samt informationsinsatser och stöd för att förbättra reviderade
verksamheters återrapportering av åtgärdade avvikelser.
9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att
minska sin energianvändning?
El/Värme/Kyla/Ventilation:
Högskolan hyr majoriteten av sina lokaler från Stiftelsen Clara. Där har följande
arbete som är en pågående process fortsatt under 2018:
- Genom en succesiv utfasning av ett gammalt system (LON-systemet) till ett bättre
nytt system för att fjärrstyra det mesta av el och ventilation i stora delar av
lokalerna. I Biblioteket är en större utfasning av LON-systemet budgeterad för
2019. Planer finns också på att koppla ihop ventilation och belysning med
lokalbokningssystemet. Dessa planer är dock senarelagda beroende på osäkerheter
kring nuvarande bokningssystems framtid i högskolans verksamhet.
Fastighetsägaren har installerat ett överordnat styr-/övervakningssystem. Nu har
man möjlighet att läsa av och justera förbrukningarna på respektive fastighet och
olika delar i huvudbyggnaden med undermätare. Detta är en pågående process som
fortsatt under 2018. Fastighetsägaren har även infört uppföljning på ronderingen av
de tekniska systemen med ett kontrollsystem och arbetar kontinuerligt med att
optimera drifttiderna. Fortfarande pågående process.
- Högskolan samarbetar med fastighetsägaren för att se över kylbehov i
serverhallar/UPS-anläggning samt att bla. ventilera ut och återanvända
värmeeffekter etc.
- Fastighetsägaren har påbörjat utbyte av ett flertal ventilationsaggregat till mycket
bättre verkningsgrad (till ca 90%). 4st aggregat klara. Minskning av fjärrkylan
genom övergång till evaporativ kyla som steg ett, alternativt koppla bort fjärrkylan
helt. (Steg ett i evaporativ kylning använder ingen fjärrkyla. Där evaporativ kyla
finns kickar fjärrkylan bara in när det blir för tufft för den evaporativa kylan att
klara det. Finns nu på 50% av alla ventilationsaggregat) I samband med detta så
sparar vi även el med anledning av energisnålare fläktmotorer. Detta arbete
kommer att pågå under flera år framöver.
I de nya lokaler som högskolan hyr från Akademiska hus from februari 2018
- Närvarostyrning av belysning.
- Fastighetens driftsystem uppkopplade till överordnad styr/ övervakning
- Lindinvent behovs/närvarostyd till och frånluft med Lindinspekt överordnat
system.
- Mätare uppkopplade till Akademiska hus energiportal
Servrar: Modernisering och uppdatering av både CORE- och serverinfrastrukturen
för att minska energiåtgången i serverhallen mha virtualisering, sker kontinuerligt

Skrivare/utskrifter: För att minska antalet onödiga utskrifter har man valt en
lösning för så kallade FollowMe-utskrifter, som innebär att högskolans skrivare för
medarbetare kräver inloggning med kort och aktiv bekräftelse inom 24 h på vilka
utskrifter som ska slutföras.
Datorer: Fjärravstängning av studentdatorerna fredag-söndag.
Upphandling/Inköp: Miljökrav relaterade till energianvändning ställs vid ITanskaffning och inköp av annan utrustning, t.ex. vi upphandling av skrivare. (Se
även svar fråga. 4.3)
10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte
att minska antalet tjänsteresor?
Södertörns högskola använder modern informationsteknik i syfte att minska antalet
tjänsteresor genom ett löpande arbete med utveckling av de tekniska möjligheterna
att använda digitala möten (resfria möten) som ett alternativ till fysiska resor, både
hos högskolans medarbetare/lokala arbetsplatser men även i flera mötes- och
seminarierum.
För videomöten: Skype for business ingår i standardutbudet för alla tjänstedatorer.
Support tillhandahålls av ansvarig förvaltningsavdelning. Info om hur man laddar
ner och använder videomötesverktyget Zoom har publicerats på Medarbetarwebben
under året. Zoom kommer ersätta Adobe Connect, som fasas ut, både för
användning för resfria digitala möten och i Nätbaserat lärande.
Hörlurar och kamera går enkelt att beställa via högskolans e-handelsplattform med
certifierade produkter. Det finns även utrustning att låna för anställda, både för två
parts och flerpartsvideomöten.
Telefonkonferens: Utöver möjlighet till flerpartsmöten via tjänstetelefon finns även
möjlighet att låna konferenstelefoner.
Fjärråtkomst: Möjlighet till distansarbete finns och möjliggörs genom fjärråtkomst
till nät- och molntjänster.
Möteslokaler: Ny teknik med större skärmar i högskolans möteslokaler bidrar och
syftar bla. till att underlätta mötesdeltagare på videolänk.
Via projektet SH Play finns möjlighet till inspelning eller livestreamning av t ex
konferensföreläsningar. Projektet är samarbete mellan högskolans bibliotek och
Medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
Högskolan deltar i REMM (Resfria möten i myndigheter) som leds av
Trafikverket, samt har målsatt resfria möten och bildat en arbetsgrupp för digital
mötesteknik. (Se mer om målet och aktiviteter kopplat till det under svar på fråga
6a och 7a del1).

Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets
effekter
1. Tjänsteresor och övriga transporter
Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat
per fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil
(1.3) samt antal resor
Årets uppgifter – antal resor och kg CO2
Antal
resor
a) Flygresor under 50 mil

Föregående års uppgifter

KgCO2 Totalt

KgCO2/å.a.

KgCO2 Totalt

KgCO2/å.a.

28 328

38

34 375

49

b) Bilresor

499

7 364

10

6 962

10

c) Tågresor

959

1,49

0,002

1,41

0,002

d) Bussresor

36

68

0,09

0

0

0

0

35 761

48

41 338

59

478 145

641

454 507

649

e) Maskiner och övriga
fordon
1.2 Sammanlagda utsläpp
av koldioxid
1.1 a-e
1.3 Flygresor över 50 mil

1357

1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat
resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet
samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa)
Övrigt med kommentar:
a) Vad har påverkat resultaten i positiv och negativ riktning:
Totala antalet flygresor ligger på ungefär samma nivå som 2017 (vi redovisade
1351 på totalt antal flygresor 2017, vilket är lika med köpta flygbiljetter). Men vi
har för 2018 också redovisat en ökning av antalet helårsanställda från 700 till 746
personer. Vilket innebär att det är färre antal köpta flygbiljetter per anställd under
2018, jämfört med 2017. Den totala mängden CO2-utsläpp har ökat med 3,6%. Det
är mängden CO2-utsläpp för flygresor över 50 mil som har ökat med 5,2 %. Medan
CO2-utsläpp för flygresor under 50 mil har minskat med 17,6%. Utsläppen från
inrikes flygresor har minskat. De flygdestinationer som toppar listan för utrikes
flygresor är flygresor till Helsingfors, Berlin och London. Medan den inrikes
flygresa som toppar listan är resor till Umeå. Under 2018 har totala antal köpta
tågbiljetter ökat med 8,1%, i jämförelse med 2017. Men antalet köpta tågbiljetter
per anställd ligger på i princip samma nivå. Hur resandet ser ut från år till år är
vanligtvis starkt kopplat till vilka forskningsprojekt och samarbeten som fått
finansiering under året. Vissa förändringar rörande antal och CO2-utsläpp från bil
och buss beror på att vi i år har rapporterat och uppskattat värden annorlunda, t.ex.
använt årets uppdaterade schablon-mall på www.naturvardsverket.se för beräkning,
se nedan.

b) Luckor/problem:
FLYG: se beskrivning 1.5 hur uppgifterna är framtagna.
TÅG: Likt för 2017 har vi för 2018 redovisat ett uppskattat värde av antal t.o.r.resor på totala antalet tågresor. Genom att uppskatta att det motsvarar hälften av
antalet köpta enkelbiljetter 2018. Alla köpta enkelbiljetter för tåg har dock inte
inneburit en hemresa med tåg, då vissa resor inneburit en hemresa med annat
färdmedel. Tot. antal köpta enkelbiljetter kan också vara en överskattning av antal
enkelresor med tåg, då en enkel resa kan motsvara flera enkelbiljetter om det är
t.ex. är SJ för tåg plus en s.k. tågplusresa med delsträckor med länstrafik etc. Alla
köpta tågbiljetter har inte heller lett till någon resa, vid tex avbokning utan
återbetalning. Totala antalet köpta enkelbiljetter med tåg eller motsvarande
tågplusresa från resebyrån var för 2018: 1917 st (2017: 1774 st).
BIL: Att redovisade totala CO2 utsläpp från bilresor har gått upp något 2018 beror
främst på att antalet redovisade km för hyrbil har ökat. Vi har redovisat färre antal
bilresor i år, delvis pga av det totala reella antalet redovisade bilresor via
leverantörstatistik och ekonomisystem är färre, men också pga att vi bara valt att
redovisa antal inrikes taxiresor och inte utrikes taxi här för 2018. Se mer under taxi.
HYRBIL: Hyrbilsvärden är utifrån statistik från hyrbilsleverantör. Ytterligare
hyrbilsresor som beställts via resebyrå eller annat sätt finns ej med, då vi har för
lite information, eller helt saknar information, om dessa för att kunna räkna ut
CO2-utsläpp.
EGEN BIL: Se svar fråga 1.5.
TAXI: Antal köpta inrikes taxiresor som redovisas i ekonomisystem har minskat
från 415 för 2017 till 359 2018. För 2018 har vi, till skillnad från för 2017, endast
redovisat CO2-utsläpp för utrikes taxi och inte antalet, då antalet utrikes taxiresor
antas ingå som en delsträcka i en utlandsresa som redovisas under antal flygresor. I
år har alla CO2 från inrikes taxiresor uppskattats mha nya schablonmallen
(www.naturvardsverket.se) som Taxiresor Sverige generellt via pris, trots att flera
taxiresor har skett i Stockholmsregionen. Om taxiresorna redovisat som taxiresor i
Stockholm i schablonmallen hade det givit lägre utsläpp per betald kr. Vi har dock
inte möjlighet att beräkna utsläpp utifrån var taxiresorna ägt rum. Den nya
schablonmallen ger lite lägre utsläpp per betald krona även för Taxiresor Sverige
generellt än tidigare mall. Förra året var beräkning av CO2 utsläpp för taxi baserad
på taxileverantörsstatik för en viss andel av resorna. I år har alla utsläpp beräknats
mha nya schablonen. Utsläpp för utrikes taxiresor beräknades likt 2017 utifrån
antal i schablonmall, i ny schablonmall i kategorin. Svensk generell taxi, då det inte
finns någon för internationella taxiresor. Vi vet inte hur tillförlitliga dessa siffror
blir. Antalet utrikestaxiresor 2018, 224 st, ger CO2 382 kg i nya schablonmallen,
vilket är högre än det skulle gett i gamla schablonmallen i kategorin Svenska
genomsnittet känt antal resor, som användes förra året.
BUSSRESOR (2018 även inklusive antal Färjeresor): Här har vi redovisat
annorlunda 2018 jämfört med 2017. Läs mer på svar fråga 1.5, del 2.
CO2-utsläpp från marktransporter kopplat till flygningar, tåg och flygbuss som
bokas via resebyrån är inte med. Vi har idag igen statistik över dessa utsläpp.
Under 2019 kommer vi börja titta närmare på vad som är möjligt att få fram med

den statistik och det underlag vi kan få fram idag, och vad som skulle kunna vara
möjligt att ta fram i framtiden.
1.5 Hur uppgifterna är framtagna?
Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket
sätt)
FLYG: Värdena för flyg har räknats ut på samma sätt som för 2017. Statistik på kg
CO2 från resebyrå. Uppskattning av antal resor baseras på statistik levererad av
resebyrån på antal köpta flygbiljetter. Uppskattning att antal inköp av flygbiljetter
är t.o.r.-biljetter och motsvarar totala antalet t.o.r.-resor med flyg, vilket redovisas i
ruta 1.3 (1357). Innebär en viss överskattning då vissa köpta biljetter är
enkelbiljetter och vissa biljetter som köps aldrig utnyttjas för en resa. Samma siffra
för 2017 var 1351.
TÅG: Värdena för tåg har räknats ut på samma sätt som för 2017. Statistik på kg
CO2 från resebyrå. Uppskattning av antal resor baserat på statistik levererad av
resebyrån på antal sålda enkelbiljetter, delat med 2 för att få en uppskattning av tur
och retur-resor. Se även svar fråga 1.4. del 2.
BIL: Här ingår följande kategorier.
HYRBIL: På samma sätt som för 2017. Statistik på kg CO2 och antal från
hyrbilsfirma. Uppskattning att en hyrd bilresa motsvarar en t.o.r-resa.
EGEN BIL i tjänsten milersättning: På samma sätt som för 2017 antal km från vårt
eget ekonomisystem för löner via utbetald reseersättning för antal km och sen
uppskattning att en utbetalning motsvarar en tur och retur-resa. CO2 uppskattning
utifrån totalt antal reseersatta km via schablonmall på www.naturvardsverket.se.
Antagande likt förra året att alla resor var med bensinbil, vilket bör vara en
överskattning om man ser till statistik på biltyper i Stockholmsregionen. I år i nya
Schablon-mallen, vilket ger lägre CO2-utsläpp per antal körd km än tidigare.
TAXI: uppskattning att tur och returresor motsvarar antal betalningar/fakturor i
ekonomisystem. Uppskattningar av CO2 via ny schablon för taxi utifrån pris
(inrikes) och utifrån antal (utrikes), läs mer under svar fråga 1.4. del 2.
BUSSRESOR (2018 även inklusive antal Färjeresor): 2017 baserades antalet för
Bussresor på det antal som manuellt kunde identifieras som utlägg för bussresor i
vårt ekonomisystem. Detta bedöms dock som en alltför tidskrävande och osäker
metod. För 2018 har vi istället redovisat följande: Antal för långfärdsbuss,
motsvarande antal betalda fakturor till långfärdsbussföretag i eget ekonomisystem,
10 st. Uppskattning att det är tur och retur-resor. Uppskattning av antal km utifrån
beskrivet resmål på fakturan har gjorts (1430 km) Sedan har CO2 beräknats i ny
schablonmall i kategorin Långfärdsbuss Diesel. I kategorin 1 d) Bussresor har vi
utifrån årets rekommendationer från Naturvårdsverket även redovisat antal
tjänsteresor gjorda med färja i denna kategori för 2018. Genom att på antal
redovisa antal köpta färjebiljetter, 26 st, inrikes och utrikes, från resebyrå. De antas
vara t.o.r.-resor. Det finns dock ingen statistik för utsläpp från färjeresor från

resebyrån, därför redovisas inte några utsläpp från färjeresor. Läs mer svar fråga
1.4, del 2.
1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på:
Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på
annat sätt, nämligen
CO2 Flyg och tågresor statistik från resebyrå
CO2 Bil: Hyrbil statistik från hyrbilsfirma.
Egen bil i tjänsten milersättning, CO2 beräknats i NVV.s nya schablonmall utifrån
uppgifter på reseersättning i km som hämtats från eget lönesystem.
Taxi: inrikes och utrikes taxiresor har CO2 utsläpp beräknats via NVV;s nya
schablonmall utifrån belopp i kr respektive antal från eget ekonomisystem.
CO2 BUSSRESOR: Uppskattning av antal km långfärdsbuss utifrån beskrivet
resmål på fakturor för långfärdsbuss. CO2 beräknat utifrån detta antal km i ny
schablonmall i kategorin Långfärdsbuss Diesel.
Med schablonmall avses här den som tillhandahålls via
http://www.naturvardsverket.se/mlr för användning vid denna redovisning.

2. Energianvändning
2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft
och per kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på
kWh totalt
Verksamhetsel
(avser lokaler)

2018

2017

2016

4 620 751

2 493 070

2 503 417

1 662 047

1 668 944

Fastighetsel
Värme

5 167 580

3 472 500

4 160 121

Kyla

1 239 833

878 510

1 042 650

Totalt

11 028 164

8 506 127

9 375 132

kWh/årsarbetskraft
Verksamhetsel
(avser lokaler)

kWh/m2

2018

2017

2016

2018

2017

2016

6 194

3 562

3 602

63

41

42

2 374

2 401

28

28

Fastighetsel
Värme

6 927

4 961

5 986

70

58

70

Kyla

1 662

1 255

1 500

17

15

18

Totalt

14 783

12 152

13 489

150

141

158

Eventuell energianvändning utanför lokaler
kWh totalt
2018

2017

2016

Energi

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad
Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad.
2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i
procent)
2018

2017

2016

55 %

53 %

55 %

%

53 %

55 %

Värme

91 %

88 %

100 %

Kyla

100 %

100 %

100 %

%

%

%

77 %

72 %

80 %

Verksamhetsel
Fastighetsel

Utanför lokaler
Totalt

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i
myndighetens elavtal?
Krav har delvis ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens
elavtal.
2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan
med myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som
har genomförts)
Ja
Fastighetsägare nr 1
I de lokaler som vi hyr sedan tidigare från samma fastighetsägare nr 1 (Stiftelsen
Clara). Där har vi utgjort deras enda hyresgäst och fastighetsägaren har varit
drivande i att bedriva ett aktivt energispararbete. Högskolan samarbetar bl.a. med
fastighetsägaren för att se över kylbehov i serverhallar/UPS-anläggning samt att
bla. ventilera ut och återanvända värmeeffekter etc. Fastighetsägaren byter stegvis
ut lysrör mot LED-belysning.
Se även svar på fråga 9, del 1.
Fastighetsägare nr 2.
Fr.o.m. februari 2018 hyr vi fler lokaler i två byggnader från en ytterligare
fastighetsägare nr 2 (Akademiska hus). En ombyggd byggnad och en nybyggd
byggnad. Inför ombyggnation av befintlig fastighet och nybyggnation av den andra
tog högskolan och fastighetsägaren bl.a. fram ett gemensamt miljöprogram där man
ställde miljökrav och mål rörande miljö för projektet. Där ingick energikrav.
Se även svar på fråga 9, del 1.
2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat
resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet
samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa))
Nya uppdrag - negativ påverkan, Övrigt med kommentar:
Vi har utökat och förändrat ytor som vi hyr 2018 vilket ger missvisande resultat.
Inkörningstid behövs för att optimera energiförbrukningen. Under 2018 har
ombyggnation och nybyggnation påverkar energiförbrukning påtagligt.
Ombyggnationer har pågått under 2018 i de lokaler som vi hyr sedan tidigare från
samma fastighetsägare nr 1 (Stiftelsen Clara) som påverkar energiförbrukningen.
Nya lokaler/ytor:
Fr.o.m. februari 2018 hyr vi fler lokaler i två byggnader från en ytterligare
fastighetsägare nr 2 (Akademiska hus). Det rör sig om en ökning på ca 13 406
kvm temperaturreglerad Area (Atemp). Det är dels en äldre fastighet som byggts
om och ombyggnationer har fortsatt under 2018, och det är dels en helt nybyggd
fastighet där nybyggnation fortsatt under året. Den befintliga byggnaden har försett

nybyggnationen med energi under året.Vilket gör att mätvärdena för 2018 påverkas
både för mycket av ombyggnationer och försörjning av nyproduktion för att några
mätvärden ska vara representativa.
I redovisad total yta ingår temperaturreglerad ytan (Atemp) som vi hyr från
ursprunglig fastighetsägare nr 1, som är samma som för 2017, 60 196 kvm, och nya
ytor, 13 406 kvm, från fastighetsägare nr 2.
Hur vi rapporterar:
För Yta: fr.o.m. verksamhetsåret 2017 så redovisas vår yta som hyrs av
fastighetsägare nr 1 utifrån uppskattningen att Atemp = BTA -varmgarage (60 196
kvm) den ytan är oförändrad. Och de nya ytor som tillkommit med ny
Fastighetsägare nr 2, from februari 2018 redovisas som Atemp = BRA. (ca 13 406
kvm).
Total elförbrukning redovisas from i år i kolumnen för Verksamhetsel, se
förklaring nedan.
Luckor:
Total elförbrukning redovisas fr.o.m. i år på kolumnen för Verksamhetsel.
Verksamhetsel och Fastighetsel kan idag inte mätas för alla lokaler som vi hyr.
Tidigare år har vi redovisat elförbrukningen uppdelat på Verksamhetsel och
Fastighetsel, baserat på en uppskattning att Verksamhetsel utgör 60% och
fastighetsel 40%, för de lokaler som vi hyr sedan tidigare från samma
fastighetsägare I år har den fastighetsägaren större möjligheter att faktiskt kunna
mäta fördelningen för större delen av dessa lokaler. Medan det för de nya lokalerna
vi hyr from februari från ytterligare fastighetsägare 2 inte finns några planer på att
göra sådana mätningar.
På fråga 2.3, så redovisas likt förra året siffror från föregående verksamhetsår för
värme (dvs i år de för 2017) , då fjärrvärmeleverantörens statistik väntas vara klar
först i mars.
2.7 Hur är uppgifterna framtagna?
Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt)
Leverantörsuppgifter för majoriteten av uppgifterna men också uppskattningar.
Uppskattning för ytor:
Atemp =BTA-varmgarage för ytor hos fastighetsägare nr 1
Atemp = BRA för ytor hos fastighetsägare nr 2

3. Miljökrav i upphandling
3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala
antalet upphandlingar och avrop
Antal st
2018

2017

2016

Upphandlingar och avrop med
miljökrav

7 732

6 054

15

Upphandlingar och avrop totalt

13 302

15 646

37

58 %

39 %

41 %

Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt
förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av
energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts
1
Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet.
Multifunktionsskrivare och tjänst/lösning för så kallade FollowMe-utskrifter.
Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av
energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid
upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det:

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal
eller inköp av byggnader? (vid nej ange skälen för det)
Ja
Annat:
Vi har inte tecknat några nya hyresavtal för nya byggnader under 2018. Men vid
tecknandet av nytt hyresavtal för nya lokaler 2014 tog högskolan och
fastighetsägaren fram ett gemensamt miljöprogram vid projekteringen för
ombyggnaden av ett befintligt hus respektive nybyggnationen av ett nytt hus. Där
ingick energikrav. Det gemensamma målet var att ställa miljökrav i nivå med
Miljöbyggnad Silver. (Byggnaderna kunde dock inte certifieras/klassas pga
tekniska specialkrav på byggnaden pga den verksamhet som skulle nyttja lokalen)
Lokalerna hyrs from februari 2018.
3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med
miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år
Värde kr
2018

2017

2016

Upphandlingar och avrop med
miljökrav

53 154 174

48 257 246

30 123 602

Upphandlingar och avrop totalt

82 379 671

59 800 053

38 937 220

65 %

81 %

77 %

Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav

3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat
resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet
samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa)
Nya uppdrag - negativ påverkan, Övrigt med kommentar:
Utgångspunkten i all vår upphandling sedan flera år är att ställa miljökrav där så är
möjligt och där det anses relevant. Upphandlingar där det inte ställs miljökrav är
ofta tjänster. Under 2018 gjordes flera direktupphandlingar av specialprodukter till
nya utbildningslokaler med specifika behov. Därför ställdes inte miljökrav vid
dessa direktupphandlingar.
Skillnaden mellan åren i det som redovisats på 3.1 och 3.4 är inte representativa
pga att vi rapporterat olika mellan åren. Enligt nedan.
Antal upphandlingar och avrop med miljökrav:
För antalet upphandlingar och avrop med miljökrav 2018 har vi redovisat antalet
upphandlingar, direktupphandlingar över 100 000 och antal avrop från ramavtal,
egna och statliga, där miljökrav ställts. 2017 har vi redovisat antalet upphandlingar
och antal avrop från ramavtal, egna och statliga, där miljökrav ställts. Men vi
redovisade inte direktupphandlingar där miljökrav ställts (vare sig över eller under
100 000 kr). 2016 redovisade vi antal upphandlade ramavtal där miljökrav ställts
istället för antal avrop från ramavtal.
Totalt antal upphandlingar och avrop:
För totala antalet 2018 har vi redovisat antalet upphandlingar, direktupphandlingar
över 100 000 och antal avrop från ramavtal, egna och statliga. 2017 har vi
redovisat antalet upphandlingar och antal avrop från ramavtal, egna och statliga.
Men vi redovisade inte direktupphandlingar alls (vare sig över eller under 100 000
kr). 2016 redovisade vi antal upphandlade ramavtal istället för antal avrop från
ramavtal. Vilket gör att förändring för antal inte kan jämföras mellan åren.
Värde av upphandlingar och avrop, totalt och med miljökrav (kr):
2018 har vi på Värde av upphandlingar och avrop med miljökrav (kr) redovisat
värdet av upphandlingar, direktupphandlingar över 100 000 och värdet på avrop
från ramavtal, egna och statliga, där miljökrav ställts. På Totala värdet av
registrerade upphandlingar och avrop (kr) har vi för 2018 redovisat totala värdet för
upphandlingar, direktupphandlingar över 100 000 och total värdet för avrop från
ramavtal, egna och statliga. 2017 har vi på totala värdet redovisat värdet för
upphandlingar och värdet för avrop från ramavtal, egna och statliga. Men vi
redovisade inte värdet av direktupphandlingar (vare sig över eller under 100 000
kr).

3.6 Hur är uppgifterna framtagna?
Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

4. Frivilliga frågor
Frågor om policy
4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om
ja ange vilka områden som tas upp i dokumentet)
Ja
IT-användning för resfria möten

Frågor om IT-anskaffning
4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet ITanskaffningar per år (anges i procent och värde).
2018

2017

2016

100 %

94 %

100 %

5 597 396 Skr

2 933 127 Skr

Skr

Andel (%)
Värde (Skr)

Hur är uppgifterna framtagna?
Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar?
Energiförbrukning, Farliga ämnen, Livslängd, Materialval, Återvinningsbarhet
Hur är uppgifterna framtagna?
Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

Frågor om energianvändning
4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per
årsarbetskraft uppdelat på
kWh
2018
PC-arbetsplats
Skrivare
Servrar och Serverrum

Hur är uppgifterna framtagna ?

2017

kWh/årsarbetskraft
2016

2018

2017

2016

Frågor om resfria möten
4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft
Antal

Resfria möten

Antal/årsarbetskraft

2018

2017

2016

2018

2017

2016

1 199

783

365

2

1

1

Hur är uppgifterna framtagna ?
Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt)
Vi har plockat ut statistik från de system våra medarbetare har för resfria möten via
högskolan: Skype for business, Adobe Connect och Zoom. Utifrån vad vi kunnat få
ut från dessa system har vi gjort antaganden och uppskattningar. Vi har även tagit
med statistik från möten i Teams även om detta ännu inte lanserats på högskolan
utan körs mest av personal på förvaltningens Campus IT-avdelningen.
Telefonkonferens via telefon har vi inte med i redovisningen.
I år har vi kunnat ta ut statistik från Skype for business 180 dagar bakåt i tiden för
respektive halvår, from juni 2018 respektive from januari 2019. Tidigare år har vi
redovisat en uppskattning av helår baserad på bara statistik från ett halvår/180
dagar. Statistikunderlaget från Sfb motsvarar nu 360 dagar men dock inte helt alla
dagar kalenderåret 2018. 180 dagar bakåt i tiden från 2018-06-27 respektive från
2019-01-05, ger för Total Organized Conference Count, totalt 449 st möten (2017:
362 st.)
Från Adobe Connect har högskolan likt förra året plockat ut statistik för aggregatehost-minutes för ett år bakåt i tiden. Här har vi sedan uppskattat möteslängden på
ett möte till 60 min och har fått ut 708 st möten (2017: 421 möten). (2016
levererades statistik för Antal hosted sessions i Adobe C 2016 från Sunet, 89
stycken. Vi vet inte om dessa siffror är jämförbara med våra siffror för 2017 och
2018.)
För 2018 redovisar vi också statistik för möten i Zoom för första gången, då
systemet är nytt. Där har vi har tagit ut stat för varje möte månad för månad, och
räknat och försökt sorterat bort förhand de som är bara 2-part, tester, eller interna
möten, då det inte är så många möten totalt än. 23 st. Totalt har vi bara 45
kontoanvändare i Zoom på högskolan ännu. Men vår uppfattning är att flera
medarbetare verkar ha testat Zoom under året, genom att tex ha bjudits in av annan
myndighet/org till möten. De möten som sker genom att medarbetare kopplar upp
sig direkt till ett möte via länk/webben utan att installera ett konto, har vi dock
ingen möjlighet att mäta.
Mötesverktyget Teams för 2019-01-05 180 dagar bakåt i tiden och 2018-06-27
180 dagar bakåt i tiden totalt för kategorin Meeting Count: är tot 19 st.

Frågor om förklaring till resultatet
4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat
resultatet, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när
myndigheten planerar att åtgärda dessa)
Resfria möten: Vi vet inte om ökningen av antal redovisade resfria möten är en
reell ökning. Vi vet att bl.a. flera myndighetsmöten och samverkansprojekt använt
videokonferens under 2018, men hur omfattande det är och hur det påverkar
redovisat resultat har vi inte haft möjlighet att mäta.
Luckor/Problem resfria möten: Vi vet att vi inte har metoder för att mäta flera av
de resfria möten som görs idag på högskolan. Inte heller tfn-konferenser mäter vi.
Det är svårt att få fram statistik och statistik med kvalitet på antal resfria möten.
Någon typ av standardisering hur vi ska räkna på resfria möten på ett effektivt
kvalitetssäkert sätt skulle behövas för de system som vi använder oss av inom
lärosäten och staten.
Möten i Adobe Connect har ökat mycket år från år, jämfört med 2016. Det kan
bero på att vi hade annan statistik 2016, se svar förklaring fråga 4.5, del2. Att det
är stor skillnad även mellan 2017 och 2018 antar vi beror på att vi beräknat antal
möten utifrån schablon på 1 möte = 60 min utifrån aggregate-host-minutes, vilket
vi tror bidrar till en överskattning av antal möten. Eftersom en ökning skulle kunna
bero på att man bara haft flera långa möten, vilket vi inte kan kontrollera. Vi har
inte heller något bra enkelt sätt att skilja ut vilka möten i Adobe Connect som
skulle kunna vara nätbaserad undervisning. Adobe Connect kommer dock fasas ut
och Zoom kommer användas till nätbaserad undervisning framöver.
Zoom är nytt och vi har börjat kommunicera via medarbetarwebb om hur man
skaffar konto och att det går använda både till nätbaserad undervisning och resfria
möten. De möten vi redovisat för Zoom för 2018 är få och vi har därför genom att
sortera dem för hand kunnat bedöma att de är av möteskaraktär, men vi har idag
inget enkelt sätt att skilja ut nätbaserad undervisning här. Här behöver vi
rekommendationer på hur man bäst plockar ut stat för antal resfria möten från
Zoom på ett enkelt sätt. Totalt har vi bara 45 kontoanvändare i Zoom på högskolan
ännu. Men vår uppfattning är att flera medarbetare verkar ha testat Zoom under
2018, genom att de tex bjudits in av annan myndighet/org till möten. Flera
medarbetare verkar vara nöjda med systemet. De möten som sker genom att
medarbetare kopplar upp sig direkt till ett möte i Zoom via länk/webben, utan att
installera ett konto, har vi dock ingen möjlighet att mäta. Därför tror vi att siffran
för Zoom 2018 är underskattad.
Vi har inte heller möjlighet att mäta andra verktyg som inte erbjuds av högskolan
men används av våra medarbetare eller via inbjudningar från andra. Tex
GoToMeeting. Flera av våra forskare använder sedan lång tid vanliga/privata
Skype för resfria möten. Det har vi idag ingen möjlighet att mäta. Uppskattningsvis
är det många medarbetare som använder sitt vanliga Skype-konto pga att deras
gamla kontaktlistor inte går att exportera till Skype for business. Eventuellt skulle
man kunna få info om användning av andra system via medarbetarenkät eller

dylikt.
(Se ytterligare info under förklaring fråga 4.5, del 2 för hur vi uppmätt antal möten)
IT-anskaffningar Luckor/Problem: Vi har inte hittat någon tydlig definition av vad
som ska ingå i begreppet IT-anskaffningar. Skulle vara bra med en hänvisning till
en def. för detta.

Frågor om energi
4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete,
innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder,
som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete?
Nej
4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh)
Nej

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader?
Nej

Frågor om avrop
4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna
miljökrav, där så har varit möjligt?
Nej

