För att komma vidare med arbetet med miljöledningssystemet ISO 14001 behöver ett antal
beslut fattas.
Miljöpolicy:
Bakgrund:
Den miljöpolicy som antogs för Högsby kommun 2002-08-15 KF § 113 bör kompletteras
med anledning av ”Policy för Högsby kommun Möjligheternas kommun”. De tillägg som
föreslås är:
Högsby kommun ska
• bli den gröna kommunen som brukar utan att förbruka och som satsar på miljödriven
teknik och förnyelsebara energislag.
• verka för att minska uppkomsten av avfall.
• verka för att aktivt minska negativ miljöpåverkan av produkter och ämnen.
Bilaga: Dokument 4.2 Miljöpolicy
Betydande miljöaspekter:
Bakgrund :
Det som fortsättningsvis ska göras i arbetet med miljöledningssystemet är att upprätta
övergripande och detaljerade miljömål för Högsby kommun, och därefter upprätta en
handlingsplan för respektive miljöaspekt. Vid bedömning av miljöaspekter har hänsyn tagits
till den påverkan som den ger på de 15 Svenska miljökvalitetsmålen. En manual har tagits
fram, som bygger på hur miljöaspekten påverkar de delmål som satts av regeringen och de
regionala målen som finns i Kalmar län. Utöver detta bedöms miljöaspekten storlek/mängd
och hur många miljömål som påverkas.
153 olika miljöaspekter har identifierats, det går inte att arbeta vidare med alla dessa på en
gång. Det behövs beslut på vad som ska anses vara en betydande miljöaspekt och utifrån det
ska sedan upprättas miljömål och handlingsplaner. Ex. på en miljöaspekt är
”Verksamhetsavfall från Mogården”
Den miljöaspekt som ligger högst upp på listan med 336 poäng är: ”Arbetsrelaterade resor
teknisk verksamhet” och ”Transporter i verksamheten för Socialtjänsten”. Andra
miljöaspekter som hamnar högt upp är uppvärmning av diverse fastigheter med olja, och
utsläpp till vatten från avloppsreningsverken.
Förslag finns på att där summan av bedömningen av miljöaspekten överstiger 80 poäng ska
anses vara betydande. 80 poäng har valts eftersom vi då får med de största transporterna på
olika förvaltningar, uppvärmning av flera fastigheter med olja, utsläpp av vatten från
avloppsreningsverk och deponi, samt någon miljöaspekt angående farligt avfall. Det skulle ge
oss ca 30 miljöaspekter att jobba med.
Bilaga: Dokument 4.3.1-1 Betydande miljöaspekter, rutin.
4.3.1-6 Betydande miljöaspekter.
Fastställande av övergripande och detaljerade miljömål:
Bakgrund:
Enligt ISO 14001 ska ”ledningen” fastställa övergripande och detaljerade miljömål för
företaget som medarbetarna kan arbeta efter.

Syftet med de övergripande målen är att uppfylla miljöpolicyn, hantera de betydande
miljöaspekterna, förebygga förorening samt säkerställa att företaget ständigt förbättrar sig. De
detaljerade miljömålen är till för att de övergripande miljömålen ska uppnås inom en bestämd
tidsperiod.
Ett beslut behöver tas angående vem som ska besluta om fastställande av Övergripande
miljömål.
Ett beslut behöver tas angående vem som ska besluta om fastställande av Detaljerade
miljömål.
Organisationsstruktur och ansvar:
Bakgrund:
Hur ska organisationen för miljöledningssystemet se ut? Ett beslut om vilken som är den
politiska ledningsgruppen för arbetet med miljöledningssystemet behöver fattas.
D.v.s. vem ansvarar för att erforderliga resurser avsätts för att införa och upprätthålla ett
miljöledningssystem?
Ett beslut om vem som är miljöansvarig för miljöledningssystemet behöver också fattas.
D.v.s. den som ansvarar för att upprätta, underhålla, och utveckla miljöhandboken i enlighet
med ISO 14001. Ansvarar också för att rapportera Miljöhandbokens tillämpning och
utveckling till ledningen samt får godkänna de dokument som upprättas.
Bilaga: Dokument 4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta
att följande tillägg i Miljöpolicyn för Högsby kommun görs:
Högsby kommun ska
•
bli den gröna kommunen som brukar utan att förbruka och som satsar på miljödriven
teknik och förnyelsebara energislag.
•
verka för att minska uppkomsten av avfall.
•
verka för att aktivt minska negativ miljöpåverkan av produkter och ämnen.
att en betydande miljöaspekt är då summan av bedömning av miljöaspekten överstiger 80
poäng samt
att utse Kommunledningsutskottet som politisk ledningsgrupp för arbetet med kommunens
miljöledningssystem samt
att delegera beslutsrätten om fastställandet av Övergripande miljömål till
kommunledningsutskottet.
att delegera beslutsrätten om fastställandet av Detaljerade miljömål till
förvaltningschefsgruppen.
att utse miljösamordnaren, Anders Ivansson, som miljöansvarig för arbetet med
miljöledningssystemet.

