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§ 1 Policy – Skogsstyrelsens miljöarbete

Beslutas att Policy - Skogsstyrelsens miljöarbete, version 4.0, ska tillämpas
fr.o.m. 15 juni 2018.
Miljöpolicy för Skogsstyrelsen, version 3.0, protokoll 13/2011, upphävs
samtidigt.
Revidering har föranletts av att:
•

Skogsstyrelsens styrelse vill ha en mer ”traditionell” miljöpolicy.

•

Skogsstyrelsens styrelse beslutade om ny verksamhetsidé i december
2017.

•

Miljöledningsstandarden har kommit i en ny version, ISO 14001:2015
med delvis förändrade krav på innehållet i en miljöpolicy.

Införande
Policyn kommuniceras av ledningen i samband med att den nya
verksamhetsstrategin fastställs senare i vår.
Policyn publiceras och kommenteras på intranätets miljöledningssida och
publiceras på externa hemsidan genom miljösamordnaren.
Vid protokollet
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Policy – Skogsstyrelsens miljöarbete
Process

Policyn ingår i ledningsprocess Strategi och mål.

Processägare

Avdelningschefen för administrativa avdelningen.

Processansvarig

Stf. avdelningschefen för administrativa avdelningen.

Syfte

Policyn beskriver Skogsstyrelsens avsikter och
inriktning gällande miljöprestanda.

Målgrupp

Policyn vänder sig till alla medarbetare.

Ansvar

Processansvarig ansvarar för att bevaka, följa upp och
vid behov föreslå ändringar i policyn.
Respektive chef ansvarar för att policyn tillämpas.

Uppföljning och
utveckling

Uppföljning och utveckling av detta styrande dokument
ska ske regelbundet i processförvaltningen och signaler
på brister i efterlevnaden ska beaktas.
Den närmare inriktningen och omfattningen fastställs av
processansvarig vid varje tillfälle. Medarbetare som
upptäcker fel eller brister i dokumentet ska anmäla det
till processförvaltaren.
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Skogsstyrelsen

Policy

2018

Policy
Vi har genom vårt samhällsuppdrag betydande indirekt positiv miljöpåverkan
på skogen, skogsmarken och skogslandskapet.
Vi verkar för att uppfylla flera av de svenska miljökvalitetsmålen och vi tar ett
särskilt ansvar för Levande skogar och andra mål med koppling till skogen.
Vi minskar vår negativa direkta miljöpåverkan i första hand när det gäller
utsläpp till luft i samband med tjänsteresor och energiförbrukning i våra
lokaler.
Vi utvecklar och förbättrar hela tiden vårt arbete på ett miljömedvetet sätt för
att arbeta effektivt med ändamålsenlig kvalitet.
Vi följer gällande författningar och andra bindande krav.
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1.0
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2.0

2009-10-19
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