Göteborg 171027

Svar på Interpellation av Axel Darvik (L) om stadens arbete med miljödiplomering
Göteborg
Jag anser att miljöledningssystem är ett användbart verktyg för att få kunskap om hur en specifik
verksamhet påverkar miljön så att det går att styra mot mindre miljöpåverkan. Där ställs också krav på
att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan.
Miljö- och klimatnämnden är den nämnd i staden som ansvarar för att driva miljödiplomering och
som också sköter uppföljning. Nämnden har under hösten ställt sig bakom fortsatt arbete för att öka
andelen miljödiplomerade verksamheter i staden och att ta fram en anpassad modell, specifik för
stadens egna verksamheter, där stadens olika styrdokument inom miljöområdet inkluderas. Målet är
att modellen ska förenkla för verksamheterna och leda till att fler miljödiplomerade verksamheter i
staden.
Vad anser du om att så få förvaltningar och bolag i Göteborgs stad är miljödiplomerade och
saknar miljöledningssystem?
Göteborg stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet. Det är beklagligt att inte fler
har någon form av miljöledningssystem. Vi vet dock att det pågår ett aktivt miljöarbete inom flera av
de bolag och förvaltningar som idag inte är diplomerade och som saknar miljöledningssystem.
Varför har du inte lyckats säkerställa att fler bolag och förvaltningar inför ett
miljöledningssystem?
Det är varje nämnd och styrelses ansvar att prioritera frågan i sin budget. Åtgärden finns med i
miljöprogrammets handlingsplan och riktar sig till alla nämnder och bolag. Ytterst är det
kommunfullmäktige som är ansvarig och som också har möjlighet att ställa krav.

Ulf Kamne (MP)
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Interpellation av Axel Darvik (L) till kommunstyrelsens ordförande om stadens
arbete med miljödiplomering
Göteborg den 14 september 2017
Arbetet med miljödiplomering i Göteborg startades redan 1995 genom introduktion vid
friidrotts-VM. År 2005 skapades den nationella föreningen svensk miljöbas som
utfärdar en kravstandard. I miljöprogrammet finns också ett mål att miljöledningssystem
eller certifiering ska införas i stadens verksamheter.
Miljödiplomeringen visar att på att verksamheten har infört ett förenklat
miljöledningssystem och arbetar aktivt och systematiskt med ständiga miljöförbättringar
i verksamheten.
Så hur ser det ut med miljödiplomeringar i stadens verksamheter i dag? Trots att
Göteborg var tidigt ute och har varit drivande i framtagandet och utvecklingen av
miljödiplomering så ligger stadens verksamheter efter. Vid offentliga upphandlingar
ställs ofta krav från kommunen att företagen som är leverantörer har miljödiplomering
eller andra miljöledningssystem. ”Detta är ofta ett krav från kunder, till exempel vid
offentliga upphandlingar”
I dagsläget har endast en stadsdel miljödiplom, två stadsdelar har ett eget system och
fyra har inte något system alls. När det gäller de kommunala bolagen är det 16 stycken
av drygt 30 som saknar system. För facknämnderna ser siffrorna inte heller
tillfredställande ut. Där är det 19 stycken som helt saknar miljöledningssystem medan
endast 6 stycken är miljödiplomerade.
Tyvärr har trenden varit negativ när många förvaltningar och bolag som tidigare haft
miljödiplom valt att inte fullfölja miljödiplomeringen eller fortsätta med det
systematiska miljöarbetet
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga dig följande:

Vad anser du om att så få förvaltningar och bolag i Göteborgs stad är miljödiplomerade
och saknar miljöledningssystem?
Varför har du inte lyckats säkerställa att fler bolag och förvaltningar inför ett
miljöledningssystem?
Axel Darvik (L)
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