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1. Organisation och verksamhet
§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att:
• Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
• Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Miljöbas miljöledningsstandard och dess
övriga verksamhet
• Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas
• Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
• Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt
Utdrag ur stadgarna som antogs den 2014-03-20

Föreningen Svensk Miljöbas bildades i juni 2005 i Stockholms stadshus, av Göteborg stad,
FR2000, Järfälla kommun, Stockholm stad, Hästnäringens miljöråd, Håll Sverige Rent och
Färghandlarförbundet. Övriga som deltog när föreningens bildande var Sinf Miljö & Kvalitet,
Nutek, Nacka kommun, Botkyrka kommun och IVL.
Föreningen hade under 2015, 22 medlemmar bestående av Askengren & CO(RSM&CO),
Botkyrka kommun, Business Region Göteborg, DEKRA Industrial AB, COWI AB, Eskilstuna
Strängnäs Energi & Miljö AB, EHS Solutions AB, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Järfälla
kommun, Jönköpings kommun, Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening, Miljöstrategen
i Jönköping AB, Nacka kommun, Rambo AB, Region Värmland, SamCert AB, SEE U Halmstad
AB, Sustema AB, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, ViaTellus Miljökonsult,
Uddevalla, Örebro kommun. Av medlemmarna var 19 godkända utfärdare.

Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning består av krav på:
1. Utfärdare
2. Revisorer
3. Verksamheter
Miljödiplomering av event
Styrelsen tog i oktober 2009 beslut om att lägga till miljödiplomering av evenemang som i
Svensk Miljöbas Det ska vara en nationell metod för miljödiplomering av event, som
förvaltas och utvecklas av föreningen. Metoden togs i drift den 1 januari 2014.
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2.

Prioriterade områden

Vid medlemsträffen i oktober 2012 tog föreningen fram sex prioriterade områden som
verkar för föreningens syften:
1. Föreningens interna verksamhet
2. Medlemmar och utfärdare
3. Revisorer
4. Kommunikation och information
5. Upphandlare
6. Verksamheter
7. Event
Indikatorer som följs upp årligen
Aktivitet
Antal medlemmar

2013
21

2014
23

2015
22

Antal godkända utfärdare

15

20

19

Antal godkända revisorer

49

54

53

Diplomerade verksamheter

650

625

640*

Diplomerade event

-

14

22

Styrelsearbete i timmar

324

350

144

Styrelsemöten

9

9

9

Arbete i arbetsgrupper etc. i timmar

700

754

877

Antal deltagare på revisorsutbildningar

29

7

25

*(2016-01-18)

3. Styrelse och övriga funktioner
3.1

Styrelsen bestod under 2015 av






Ordförande, Annika Johansson, Miljöstegen
Vice ordförande, webb- och dokumentansvarig, Ellinor Avsan - Sustema AB
Sekreterare, Morgan Pettersson - Järfälla kommun,
Kassör, Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Ledamöterna Hanna Berggren – SEE U Halmstad, Michelle Johansson – DEKRA
Industrial AB och Elin Lundin - Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
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3.2

Revisorsfunktioner- ekonomi



3.3

Revisor, Björn Jägesten
Revisorssuppleanter, Ann-Sofie Gustafsson

Revisionsrådet bestod av:




3.4

Kristian Hellström, Örebro kommun
Elin Lundin, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Karin Seleborg, Järfälla kommun

Valberedningen bestod av




3.5

Joakim Iliste, Miljöstegen
Jörgen Johansson, Miljöstrategen
Per Nordenfalk, Järfälla kommun

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar antogs under 2015.

3.6

Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten, varav fyra per telefon.

3.7

Ekonomi

Ansvarig i styrelsen: Gregor Hackman

4. Verksamhetsberättelse 2015 - uppföljning av resultat och
verksamhetsmål för 2015
Nedan redovisas resultaten och vilka insatser som gjorts under 2015, utifrån de
prioriterande områdena.

4.1

Föreningens interna verksamhet

4.1.1

Stabil förening, med resurser att förvalta och utveckla föreningen och
standarderna.
Undersöka alternativ för gemensam serverfunktion etc.
 Under året har styrelsen lagt över informationen från dropbox till Svensk Miljöbas
hemsida, så att medlemmar och revisorer loggar in där istället.
 Utöver det har olika alternativ för styrelsens arbete tagits fram, under våren kommer
styrelsen att påbörja arbetet med Team Engines arbetsplattform för styrelser.
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Föreningen ska även fortsättningsvis ha en stabil ekonomisk grund
 Svensk Miljöbas redovisade ett positivt ekonomiskt resultat på 136 192 kr under
2015.
 Styrelsen och utsedda arbetsgrupper la under 2015 ner ca 880 tidredovisade timmar,
där ca 150 var styrelsearbete.
 För arbetsgrupperna tilläts fakturering på ca 40% för nedlagt arbete.
Föreningen ska förbättra möjligheterna till möten via webb och telefon
 Styrelsen höll fyra telefonmöten under 2015.
 Styrelsen har tagit fram offerter för webbmöten, från och med 2016 kommer Go to
meeting att användas för webbmöten.
Föreningen ska utveckla hemsidan och säkra den information som finns tillgänglig där.
 Under året har styrelsen utvecklat hemsidan och skapat inloggningssidor för
medlemmar och revisorer.
 Under 2015 omarbetades hemsidan så att den fungerar bättre för läsplattor, mobiler
etc.
Ansvarig i styrelsen: Ellinor Avsan
Fler nyhetskanaler
 Under året har önskemål från medlemmarna kommit om utökad nyhetsspridning, så
sedan september skickas nyhetsbrev till medlemmar och revisorer varannan till var
tredje månad. Svensk Miljöbas Facebooksida uppdateras ungefär en gång per månad.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Revidering av Svensk Miljöbas kravstandarder
 Under året har styrelsen tagit fram ett förslag på upplägg för uppdatering av Svensk
Miljöbas kravstandard 2016 – 2017.
Ansvarig: Annika Johansson

4.2
4.2.1

Utfärdare
Kraven på Utfärdare är framtagna för att säkerställa att de organisationer som
utfärdar miljödiplom med SMB:s logotyp arbetar långsiktigt och verkar för att
Verksamheterna genomför konkreta
miljöförbättrande åtgärder.

Genomföra utfärdarträff vid ett tillfälle
 Den 20 november genomfördes medlems- och
utfärdarträff i Stockholm. På eftermiddagen
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deltog Naturvårdsverket som berättade framförallt om lagstiftning som berör
hantering, förvaring och transport av avfall och farligt avfall. Totalt deltog 18
personer.
Ansvariga från styrelsen: Annika Johansson och Morgan Pettersson
4.2.2

Utfärdare av miljödiplom enligt SMB ska säkerställa att dennes Metod följer
kraven i SMB i sin helhet.

Granskning av utfärdare
 Under 2015 granskades två befintliga utfärdare för deras nya metoder.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson, Hanna Berggren och Elin Lundin

4.3
4.3.1

Revisorer
Kraven på revisorer är framtagna för att säkerställa att SMB:s revisorer verkar för
att Verksamheten genomför konkreta miljöförbättringar, har kunskap om kraven
i SMB och följer god revisionssed.

Hålla utbildning för nya och gamla
revisorer minst ett tillfälle under 2015
 Föreningen höll två
revisorsutbildningar, en i
Göteborg den 18 februari och
en i Stockholm den 19
november. Totalt deltog 24
personer på utbildningarna
under 2015
Ansvariga i styrelsen: Annika
Johansson, Hanna Berggren, Ellinor Avsan
Uppdatering av tolkningsinstruktion
 Styrelsen beslutade om uppdatering av Tolkningsinstruktionen 2015-04-14
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Nya revisorer
 Under 2015 ansökte och godkändes 3 nya miljörevisorer
Ansvarig i styrelsen: Elin Lundin

Föreningen Svensk Miljöbas
Drakenbergsgatan 27
117 41 Stockholm

E-post: info@svenskmiljobas.se
Hemsida: www.svenskmiljobas.se

Föreningen Svensk Miljöbas
Dokumentnamn: Verksamhetsberättelse 2015 och
Verksamhetsplan 2016 Populärversion
Upprättat datum: 2015-12-23
Uppdaterat datum: 2016-03-16
Antagen 2016-04-21

4.4

Kommunikation och information

4.4.1

Svensk Miljöbas ska vara det naturliga valet av miljöledningssystemet för företag
med färre än 50 anställda.
4.4.2
Fler medlemmar och utfärdare ska ansluta sig till föreningen
Verka för att fler medlemmar ansluter sig i de områden där föreningen har lågt
medlemsantal .
 Styrelsen har haft kontakt med intressenter i Gästrikland, Dalarna, Ångermanland,
Skåne, Sörmland, Åland och Västmanland.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Svensk Miljöbas på engelska
 Under året har Svensk Miljöbas tagit fram en översättning av Svensk Miljöbas
kravstandard samt metoden för eventdiplomering.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Jämförelse mellan ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas
 Föreningen har gjort en jämförelse mellan ISO 14 001:2001, EMAS och Svensk
Miljöbas som finns på engelska och svenska. Översättningarna finns att hämta på
Svensk Miljöbas hemsida.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Svensk Miljöbas ansökan om att få erkännande enligt Artikel 45 i EMAS
 Under hösten tog Svensk Miljöbas kontakt med Naturvårdsverket för att undersöka
möjligheterna att bli erkänd enligt Artikel 45 i EMAS. I december hölls ett möte med
Naturvårdsverket och Swedac angående Svensk Miljöbas möjligheter. Möjligheter
finns att ansöka, men styrelsen måste gå igenom det regelverk som finns gällande
Artikel 45. Svensk Miljöbas samarbetar med Norge och Finland gällande detta, Norge
lämnar under våren 2016 in en ansökan till EU. Därefter kan vi ta del av deras
erfarenheter för att förenkla Svensk Miljöbas process.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
Föreningen ska delta i Almedalen på Miljöaktuellt Arena
under tre dagar och genomföra ett seminarium om
föreningen och miljödiplomerat event
 Den 2 juli genomfördes seminariet ”Miljödiplomerat
event – ett sätt att mötas miljösmartare”. På
seminariet deltog ca 50 personer på plats, ytterligare
61 deltog direkt via webbsändningen. Sedan
seminariet sändes har ungefär 300 personer sett seminariet på webben.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
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4.4.3

Fler företag ska välja att miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas

Aktivt kommunicera och uppdatera hemsidan, LinkedIn och Facebook
 Under 2015 har fler än 20 nyheter lagts upp på Facebook, LinkedIn och hemsidan.
Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson och Ellinor Avsan
Marknadsföra Svensk Miljöbas bland företag och intressenter
 Under tre dagar i Almedalen arbetade styrelsen med flera aktivt med att
marknadsföra miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Sammantaget informerades
ett hundratal personer personligen av styrelsens representanter.
Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson
Intresset för Svensk Miljöbas växer
 Under 2015 har det i genomsnitt kommit 1-2 förfrågningar i veckan via telefon eller
e-post från företag och andra intressenter.
Publicering av diplomerade verksamheter på webben
 De diplomerade verksamheterna publiceras på Svensk Miljöbas hemsida med hjälp
av verktyget certifiering.nu
Ansvarig i styrelsen: Ellinor Avsan
4.4.4

Bli nationellt erkänd bland upphandlare, inköpare, företag och
intresseorganisationer

Svensk Miljöbas finns med i förfrågningsunderlag på SKL Kommentus
 Under 2015 samarbetade Svensk Miljöbas med SKL Kommentus angående skrivning i
deras förfrågningsunderlag där de skulle ställa miljöledningskrav. Sedan årsskiftet
finns Svensk Miljöbas som alternativ i förfrågningsunderlag där krav på
miljöledningssystem finns med. De miljödiplomerade företagen kommer att behöva
komplettera anbuden med en beskrivning om hur de arbetar med avvikelser.
Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson
Nordiskt samarbete
 Under 2015 återupptogs på Finlands initiativ samarbetet med Norges och Finlands
motsvarigheter gällande miljödiplomering. I maj 2015 träffades de i Stockholm och
under hösten har de haft tre webbmöten. Bland annat resulterar det till utökad
informationsspridning mellan aktörerna samt omkring befintliga nordiska projekt
såsom Growth through Green Public Procurement.
Ansvarig i styrelsen: Annika Johansson
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Bjuda in Naturvårdsverket för information och frågor gällande miljöbalken med fokus på
transport och förvaring av avfall och farligt avfall
 Genomfördes i samband med medlems- och utfärdarträffen i november.
 Svensk Miljöbas har blivit inbjudna till Naturvårdsverkets dialogmöte om
avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall tillsammans med Svenskt
Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, LRF m.fl.
Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson
4.4.5

Övriga kommunikations- och informationsinsatser

Anordna en utbildning i Miljöbalken och miljölagstiftningen riktad till Svensk Miljöbas
revisorer och utfärdare.
 Genomfördes i samband med medlems- och utfärdarträffen den 20 november, där
Naturvårdsverket deltog.
 En utbildning i Miljöbalken för miljörevisorer och utfärdare kommer att genomföras i
mars 2016.
Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson
Giftfri miljö
 Naturvårdsverket sammanställer årligen miljöcertifierade verksamheter i
uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, det publiceras på www.miljomal.se.
Klimatsmart.se
 Svensk Miljöbas annonserar på webbsidan Klimatsmart.se.
 Klimatsmart publicerar även Svensk Miljöbas logotyp i samband med att
miljödiplomerade verksamheter annonserar där.
Kriterie på Miljöaktuellts Hållbar kommunrankingen
 Från och med 2015 är Svensk Miljöbas med som ett av kriterierna för att bli hållbar
kommun.
Besök från Mongoliet
 I november fick Svensk Miljöbas besök från
representanter för olika statliga och regionala
departement och myndigheter från Mongoliet, för
att ta del om hur man kan stötta små och medelstora
företag med miljöledning som verktyg för hållbar
utveckling. De besökte även Jönköpings kommun och
Göteborgs stad. Representanterna är intresserade av
en fortsatt dialog.
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Ansvariga i styrelsen: Annika Johansson och Morgan Pettersson
Informationsmaterial och filmer
 Svensk Miljöbas har sammanställt informationsmaterial som återfinns på Svensk
Miljöbas hemsida. Det finns tre filmer publika på hemsidan och på Svensk Miljöbas
inloggningssida för medlemmar. Återfinns på hemsidan under informationsfliken.
Genomföra en webbenkät bland de diplomerade verksamheterna
 I juni genomfördes en webbenkät riktat till miljödiplomerade event. Resultatet
återfinns på hemsidan.
Marknadsföra eventdiplomeringen, bland annat i Almedalen
 Under 2015 miljödiplomerades Miljöaktuellts event, Miljöaktuellt Arena i Almedalen.
Föreningen har haft kontakt med bland annat Visit Skåne, Visit Södra Dalarna,
Göteborg & Co m.fl.

4.5

Upphandlare

4.5.1

Trovärdigt verifikat på SME:s miljöarbete för offentliga och privata upphandlare

Utveckla hemsidan så att det framgår tydligare effekterna av miljödiplomering och vad
miljödiplomeringen står för.
 En sida har tagits fram, där finns motiv till miljödiplomering och filmen från
Almedalen 2013 där ett miljödiplomerat företag berättar om varför de valde att
miljödiplomeras.
 Se även punkt 4.4.4

4.6

Verksamheter

4.6.1

4.6.2


Självklart alternativ för SME som vill arbeta med miljöledning och
miljöförbättringar
Under 2015 har ett 20-tal fler företag giltigt miljödiplom.
Hemsidan ska utvecklas så att fördelarna med att miljödiplomera verksamheten
framhävs tydligare
Hemsidan har justerats så att fördelarna med miljödiplomering framhävs.

Lyfta fram goda exempel från de företag som miljödiplomerats
 Påbörjat och kompletteras efter resultatet från webbenkäten som genomförs som en
aktivitet under mål 5.6.1, 2016

4.7

Event
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4.7.1

Svensk Miljöbas metod för miljödiplomering av event ska vara ett självklart
alternativ för miljöanpassning av mässor, festivaler, konferenser etc.
Verka för att fler utfärdare eventdiplomerar
 På årsmötet i Göteborg informerades om eventdiplomering.
 Antalet miljödiplomerade event ökade från 14, 2014 till 22, 2015.
 Sedan i juli kommunicerar bland annat Event Skåne om Svensk Miljöbas som
alternativ för miljöanpassning av event.
Svensk Miljöbas ska verka för att utfärdare av eventdiplom ska kommunicera eventen
offentligt.
 Styrelsen har skickat ut instruktioner till utfärdarna gällande publiceringen på
hemsidan.
 Styrelsen har utvecklat revisorsutbildningen så att eventdiplomeringen behandlas
tydligare.
Svensk Miljöbas egna event ska uppfylla kraven för miljödiplomerat event.
 Miljöaktuellt Arena i Almedalen miljödiplomerades enligt Svensk Miljöbas. Utöver det
har de event som Svensk Miljöbas anordnar uppfyllt de praktiska åtgärderna på
årsmöten, medlemsträffar och revisorsutbildningar.
Vimpel som kan lånas av eventdiplomerade verksamheter ska tas fram
 Styrelsen har beställt vimplar som levereras till Göteborg och Stockholm under våren
2016.
Ta fram en film om miljödiplomerat event
 På Svensk Miljöbas hemsida återfinns filmen från eventet i Almedalen.

5. Verksamhetsmål för 2016
Följande mål och aktiviteter har tagits fram för verksamhetsåret 2016. Styrelsens ansvarige
för respektive mål fastställs efter årsmötet.
5.1
Föreningens interna verksamhet
5.1.1

Stabil förening; försäkra ekonomiska såväl som tidsmässiga resurser att förvalta
och utveckla föreningen och standarderna i enlighet med syftet i stadgarna.
 Styrelsen föreslår en höjning av licensavgiften för de verksamheter som har:
o 1-10 anställda från 400 kr till 700 kr,
o 11-50 anställda från 700 kr till 1 000 kr och
o event 400 kr till 1 000 kr,
med start 1 januari 2017.
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Anlita en jurist som utbildar styrelsen i föreningskunskap, styrelsens ansvar och
arbetsformer.
Styrelsen ska uppdatera de befintliga rutinerna för granskning av utfärdare
Serverfunktionen för styrelsen ska förbättras



Webbutbildning via Green Meeting Industry Council Sweden

5.2

Medlemmar och utfärdare

5.2.1
Genomföra medlems- och utfärdarträff vid minst ett tillfälle
 Svensk Miljöbas har bokat in två tillfällen för medlems- och utfärdarträff under 2016:
o 21 april i Stockholm, tema för träffen är erfarenhetsutbyte
o 24 november i Göteborg, tema för träffen är revidering av Svensk Miljöbas
kravstandard.
5.2.2
Påbörja uppdateringen av Svensk Miljöbas kravstandard, 1. Krav på utfärdare
inför beslut på årsmötet 2017.
 Ta fram ett förslag på förändringar baserat på befintliga synpunkter från utfärdare,
revisorer och verksamheter.
 Genomföra remissrunda bland medlemmar och revisorer
 Sammanställa synpunkter från medlemmar och revisorer utifrån remissrundan
 Utvärdera förslaget på medlems- och utfärdarträffen i november
 Sammanställa nytt förslag till medlemmarna inför beslut på årsmöte 2017

5.3

Revisorer

5.3.1
Hålla utbildning för nya och befintliga revisorer vid minst ett tillfälle under 2016
 Styrelsen har bokat in två tillfällen för utbildning i Svensk Miljöbas kravstandard:
o 10 mars i Göteborg
o 16 november i Stockholm
 Erbjuda revisorer möjlighet att delta i utbildning i Miljölagstiftning för miljörevisorer i
Göteborg och Stockholm
5.3.2
Påbörja uppdateringen Svensk Miljöbas kravstandard, 2. Krav på revisorer inför
beslut på årsmötet 2017.
 Se punkt 5.2.2

5.4

Kommunikation och information

5.4.1





Svensk Miljöbas ska vara det naturliga valet av miljöledningssystemet för företag
med färre än 50 anställda och fler företag ska välja att miljödiplomeras enligt
Svensk Miljöbas.
Föreningen ska delta i Almedalen på Miljöaktuellt Arena under tre dagar
Vidareutveckla material som visar fördelar med miljödiplomering
Informera på mässor, Almedalen och i andra sammanhang
Annonsering i Dagens Industri
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5.4.2
Fler medlemmar och utfärdare ska ansluta sig till föreningen
 Kontakta aktörer i Sverige som har intresse för att delta i föreningens arbete.
5.4.3
Föreningen skall verka för ett starkare nordiskt samarbete i syfte att stärka
miljödiplomering vid upphandlingar, samverkansprojekt i Sverige, Norden och EU
etc.
 Fortsätta samarbetet med de Nordiska aktörerna Ekokompassi och Eco Lighthouse
 Undersöka möjligheterna att bli erkända enligt art. 45 i EMAs-förordningen

5.5

Upphandlare

5.5.1


5.6

Bli nationellt erkänd bland upphandlare, inköpare, företag och
intresseorganisationer
Föreningen ska verka för att få delta på workshop i det Nordiska samarbetsprojektet
Growth through Green Public Procurement som i Sverige administreras av
Upphandlingsmyndigheten

Verksamheter

5.6.1

Självklart alternativ för SME som vill arbeta med miljöledning och
miljöförbättringar
 Genomföra en webbenkät riktat till de miljödiplomerade verksamheterna i syfte att
få fram effekter av miljödiplomeringsarbetet och goda exempel från företagen som
sedan kan användas på hemsidan och i informationsmaterial.
5.6.2
Påbörja uppdateringen av Svensk Miljöbas kravstandard, 3. Krav på verksamheter
inför beslut på årsmötet 2017.
 Se punkt 5.2.2

5.7

Event

5.7.1



Svensk Miljöbas metod för miljödiplomering av event ska vara et självklart
alternativ för miljöanpassning av mässor, festivaler, konferenser etc. och Svensk
Miljöbas ska delta i nationella arenor för miljöanpassning av event
Svensk Miljöbas ska ansöka om medlemskap i Green Meeting Industry Council
Beställa en roll-up som kommer att finnas i Göteborg.
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