Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Avdelningen för hållbar tillväxt

2020-02-05

Lisiane Küller

Diarienummer

KS 2020/0127

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

046- 35 68 40

lisiane.kuller@lund.se

Kravlista för Lunds kommuns miljöledningssystem
2020
Sammanfattning

En omarbetad lista över Krav på Miljöledningssystem i Lunds
kommun är framtagen. Den baseras på den av kommunstyrelsens
miljö- och hälsoutskott tidigare antagna kravlistan godkänd 201606-02, ISO 14001:2015 och EU förordningen EMAS, men är anpassad
efter Lunds kommuns förutsättningar. Kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott har delegation på att fatta beslut i frågan (se p. ö:15 i
kommunstyrelsens delegationsordning). Utifrån kravlistan
genomförs interna och externa revisioner av förvaltningarna och
kommunala bolag. De förvaltningar och kommunala bolag som
uppfyller kraven vid extern revision blir diplomerade.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020.
Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun.

Barnets bästa

Allt miljöarbete är en förutsättning för kommande generationer.
Dessa förbättringar av kravlistan för miljöledning ger förutsättningar
till ett förbättrat miljöarbete med gynnsamma effekter för
kommunens brukare, däribland barn, som följd.

Ärendet

En omarbetad lista över Krav på Miljöledningssystem i Lunds
kommun är framtagen inom ramen för Miljöledning i Lunds
kommun. Den baseras på den av kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott tidigare antagna kravlistan godkänd 2016-06-02.
Kravlistan är en förenkling av de standardkrav som finns i den
internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och EU
förordningen EMAS.

Då mycket händer vad gäller tolkningar av ISO 14001 och
utvecklingen av kommunens IT-ledningsstöd har en översyn av
Lunds kommuns kravlista varit nödvändig. Kravlistan är i linje med
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de internationella kraven ISO14001:2015, men är anpassad efter
Lunds kommuns förutsättningar.

Ändringarna innebär att det tidigare stycket om Organisationens
förutsättningar och intressenters krav har delats i två stycken och
respektive process beskrivits tydligare samt hur ofta de ska göras,
minst vart tredje år. Hänvisning har också gjorts till kommunens
övergripande Trend- och omvärldsanalys. Generella hänvisningar till
IT-ledningsstödet, Stratsys har förts in i dokumentet där lämpligt. Ett
förtydligande har gjorts angående att verksamheterna ska använda
målen i LundaEko och eventuellt komplettera. I övrigt har en del
språkliga och redaktionella förtydliganden gjorts.
Utifrån kravlistan genomförs interna revisioner av förvaltningarna
och kommunala bolag. Extern revision görs av en utomstående
revisor, godkänd enligt ISO 19011, med några års mellanrum hos
förvaltningarna och bolagen. De förvaltningar och kommunala bolag
som uppfyller kraven vid extern revision blir diplomerade.

Ekonomiska konsekvenser

Miljöledning genomförs redan idag i samtliga förvaltningar och
kommunala bolag varför detta beslut inte får några ekonomiska
konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås besluta
att

den reviderade versionen av ”Krav på miljöledningssystem i
Lunds kommun” ska användas i Lunds kommuns
miljöledningsarbete.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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