Region Skånes miljöbevis - vad är det?
Information till verksamheter som omfattas av Region Skånes miljöbevis.
Miljöbeviset är namnet på det miljökriteriesystem som berör er verksamheter som får
bidragsfinansiering från Region Skåne. Syftet är att ni ska ta ansvar för att minska er egen
miljöpåverkan och bidra till att uppnå Region Skånes miljömål.
Tanken med detta informationsmaterial är att ni ska ha tillgång till ett dokument med samlad
information att återgå till vid funderingar över miljöbeviset. Sprid gärna dokumentet till andra
personer inom din verksamhet som kan tänkas behöva informationen.
Första steget är grundkriterierna
Verksamheter som får bidrag om minst sex prisbasbelopp per år (273 000 2018) omfattas av
Region Skånes miljöbevis och ska uppfylla en checklista av kriterier som speglar Region
Skånes miljöarbete och miljömål. Alla som får bidrag ska varje år fylla i checklistan med
grundkriterier.
Besvara och skicka in checklistan via vårt webbformulär senast sex månader efter att bidrag har
beviljats:
Till checklistans webbformulär

Informationsmaterial kopplat till grundkriterier
Vi hjälper gärna din verksamhet att uppfylla målen för grundkriterierna och har därför tagit
fram ett informationsmaterial om hur ni kan bidra till bättre miljö och ekonomi. I
informationsmaterialet får ni till exempel tips på hur ni kan leda och styra ert miljöarbete, hur
ni sätter upp miljömål och hur ni kan ställa krav på inköp, bland mycket annat.
Information och tips för ert miljöarbete

Speciell checklista för dig som är miljöcertifierad
Är er verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001 eller liknande ska ni istället fylla i
webbformuläret för miljöcertifierade verksamheter.
Till miljöcertifierad verksamhets webbformulär
Får ni bidrag flera år - fortsätt med utvecklingskriterierna
Ni som får bidrag flera år i rad ska från och med 2017, utöver grundkriterier, även varje år fylla
i checklistan med utvecklingskriterier, där ni själva väljer vilket/vilka utvecklingskriterier ni
vill arbeta med. Besvara och skicka in utvecklingskriterierna via vårt webbformulär:
Till utvecklingskriteriernas webbformulär
Information och tips för ert arbete med utvecklingskriterierna
Vi ringer och följer upp
Region Skåne gör årligen stickprov på ca en tredjedel av de verksamheter som uppfyller
miljöbeviset. Om ni har några funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta någon av
kontaktpersonerna, uppgifter till dessa finns på vår webbsida om miljöbeviset.
Tips via nyhetsbrev och miljöbevisträffar
Vi på Region Skåne håller er uppdaterade om miljöbeviset genom att skicka nyhetsbrev med
tips och goda exempel. dessutom anordnas kontinuerligt miljöbevisträffar där ni verksamheterna - får möjlighet att mötas och inspireras. Inbjudan till miljöbevisträffar skickas
till den mailadress ni anger i checklistans webbformulär.
Till miljöbevisets nyhetsbrev
Kunskapsutbyte
Era tankar och idéer är värdefulla för oss! Oavsett om det är vid de årliga stickproven, när vi
möts på miljöbevisträffarna eller när ni svarar på våra enkäter så bidrar ni med nya idéer som
hjälper oss att ständigt utveckla miljöbeviset till det bättre.
Övriga länkar
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