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FÖRUTSÄTTNINGAR	  

Föreningen	  har	  enligt	  beslut	  vid	  årsmötet	  bytt	  namn	  till	  MIS	  -‐	  Miljö	  och	  Hållbarhetsrevisorer	  i	  Sverige.	  

Stadgarna	  har	  uppdaterats	  med	  bland	  annat	  följande	  text:	  
”Föreningen	  har	  som	  mål	  att	  verka	  för	  en	  kompetent	  och	  ändamålsenlig	  revision	  mot	  i	  första	  hand	  
miljöområdet	  men	  också	  mot	  andra	  perspektiv	  inom	  hållbarhet	  såsom	  socialt	  ansvarstagande,	  
kvalitet,	  säkerhet	  och	  arbetsmiljö.”	  

Detta	  positionsdokument	  beskriver	  vad	  namnbytet	  och	  ändringarna	  i	  stadgarna	  innebär	  för	  arbetet	  i	  
föreningen	  MIS.	  Syftet	  är	  att	  förtydliga	  föreningens	  uppdrag,	  verksamhet	  och	  kommunikation.	  	  

Miljö-‐	  och	  hållbarhetsrevision	  omfattar	  enligt	  MIS	  enskilda	  eller	  integrerade	  revisioner	  inom	  främst:	  	  

• Miljö	  	  
• Kvalitet	  	  
• Arbetsrätt/Arbetsmiljö	  	  
• Säkerhet	  	  
• Energi	  	  
• Mänskliga	  rättigheter	  	  
• Antikorruption/mutor	  
• Socialt	  ansvarstagande/CSR	  

	  

VÅRT	  UPPDRAG	  

Revisionsverktyget	  har	  under	  senaste	  tio	  åren	  utvecklats	  från	  ett	  finansiellt	  verktyg,	  till	  kvalitet,	  miljö,	  
arbetsmiljö,	  och	  vidare	  till	  många	  nya	  områden	  som	  idag	  omfattas	  av	  t	  ex	  ledningssystem	  eller	  
liknande	  uppföljningsrutiner.	  Flera	  av	  dessa	  områden	  kan	  direkt	  kopplas	  till	  hur	  väl	  en	  organisation	  
styr	  och	  följer	  upp	  hur	  de	  bidrar	  till	  hållbar	  utveckling.	  	  

Vårt	  uppdrag:	  
MIS	  -‐	  Miljö	  och	  Hållbarhetsrevisorer	  i	  Sverige	  är	  medlemsföreningen	  för	  alla	  som	  använder	  revision	  
som	  verktyg	  för	  att	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling.	  
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VÅRA	  STÄLLNINGSTAGANDEN	  AVSEENDE	  MILJÖ	  OCH	  HÅLLBARHET	  

Vi	  lyfter	  fram	  revisionens	  betydelse	  för	  miljö	  och	  hållbarhet	  genom	  
certifiering/verifiering/granskning	  i	  alla	  delar	  av	  värdekedjan:	  t	  ex	  design,	  produktion,	  
prestanda,	  upphandling/Inköp,	  due	  diligence,	  sammanslagningar,	  förvärv	  och	  
överlämnande.	  

Våra	  medlemmar	  arbetar	  med	  både	  nationella	  och	  internationella	  verksamheter	  och	  
använder	  olika	  internationella	  och	  nationella	  standarder	  och	  dokument	  som	  
revisionskriterier.	  MIS	  är	  medlemsföreningen	  för	  alla	  revisorer	  som	  använder	  revision	  
som	  verktyg	  inom	  någon	  av	  de	  många	  discipliner	  som	  ingår	  i	  vårt	  
verksamhetsområde.	  

De	  nya	  stadgarnas	  text	  ”Föreningen	  har	  som	  mål	  att	  verka	  för	  en	  kompetent	  och	  ändamålsenlig	  
revision	  mot	  i	  första	  hand	  miljöområdet	  men	  också	  mot	  andra	  perspektiv	  inom	  hållbarhet	  som	  socialt	  
ansvarstagande,	  kvalitet,	  säkerhet	  och	  arbetsmiljö.”	  tolkar	  vi	  på	  följande	  sätt	  via	  följande	  principer:	  

• MIS	  ser	  miljö	  som	  en	  del	  av	  hållbarhet	  men	  vi	  särskriver	  miljö	  och	  hållbarhet	  i	  
föreningsnamnet	  för	  att	  visa	  att	  detta	  är	  våra	  fokusområden.	  

• MIS	  engagerar	  revisorer	  från	  alla	  typer	  av	  företag	  och	  organisationer	  och	  inom	  våra	  
perspektiv.	  

• MIS	  förordar	  ledningssystem	  och	  integrering	  av	  dessa	  system	  oavsett	  vilka	  discipliner	  eller	  
ISO-‐standarder	  de	  baseras	  på.	  	  

• Föreningen	  omfattar	  revision	  mot	  ISO-‐standarder	  men	  även	  alla	  andra	  relevanta	  
revisionskriterier.	  	  

MIS	  utgår	  från	  följande	  kommunikationsplattform	  när	  vi	  kommunicerar	  till	  våra	  
medlemmar	  och	  andra	  intressenter:	  

• Föreningens	  namn	  benämns	  ”MIS	  Miljö-‐	  och	  Hållbarhetsrevisorer	  i	  Sverige	  ”	  
• MIS	  skriver	  alltid	  i	  ordningen	  ”miljö,	  socialt,	  ekonomi”	  avseende	  hållbarhetens	  tre	  

perspektiv.	  	  
• MIS	  understryker	  utvalda	  definitioner	  i	  sin	  kommunikation:	  	  	  

o säkerhet	  enligt	  ISO	  17522:2015	  	  
o socialt	  ansvarstagande	  enligt	  ISO	  26000:2010	  
o muta	  enligt	  ISO	  37001:2016	  
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Bilaga	  1:	  

STANDARDER	  OCH	  ANDRA	  DOKUMENT	  
Nedan	  följer	  exempel	  på	  standarder	  och	  andra	  dokument	  som	  MIS	  rekommenderar	  
parallellt	  med	  organisationens	  kravefterlevnad.	  

Revision:	  	  
• ISO	  19011	  Vägledning	  för	  revision	  av	  ledningssystem	  
• ISO	  ISO/IEC	  17021	  Krav	  på	  organ	  som	  reviderar	  och	  certifierar	  ledningssystem	  	  
• ISO	  Directives	  Annex	  SL	  och	  ISO	  Guide	  2	  
	  
Hållbarhet	  och	  socialt	  ansvarstagande	  
• ISO	  26000	  Vägledning	  för	  Socialt	  Ansvarstagande	  
• ISO	  20400	  Hållbar	  Upphandling	  -‐	  Vägledning	  
• ISO	  20121	  Ledningssystem	  för	  hållbarhet	  vid	  evenemang	  
• Svenska	  standarder	  SS-‐SP2	  och	  SS-‐SP3	  kring	  egendeklaration	  av	  ISO	  26000	  
• Svensk	  standard	  SS	  854000	  Ledningssystem	  för	  hållbarhet	  i	  kommuner	  och	  langsting	  
• ISO	  Guide	  82	  för	  hur	  man	  adresserar	  hållbarhet	  i	  standardisering	  
• ISO	  Guide	  71	  för	  hur	  man	  adresserar	  tillgänglighet	  i	  standardisering	  
• UN	  Agenda	  2030	  och	  Sustainable	  Development	  Goals	  
• GRI	  	  -‐	  Global	  Reporting	  Initiative	  
• UN	  Global	  Compact	  
• OECD	  Guidelines	  for	  Multinational	  Enterprises	  
• EC	  CSR	  Policy	  
• SA	  8000	  och	  AA1000	  
• UN	  Guiding	  Principles	  on	  Business	  and	  Human	  Rights	  

	  
Miljö	  
• ISO	  14000-‐familjen	  
• ISO	  Guide	  64	  för	  hur	  man	  adresserar	  miljö	  i	  produktstandarder	  
	  
Kvalitet	  	  
• ISO	  9000	  familjen	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arbetsmiljö	  

• ISO	  DIS	  45001	  och	  OHSAS	  18001:	  arbetsmiljöledningssystem	  
	  

Mutor	  
• ISO	  37001	  Ledningssystem	  mot	  mutor	  

	  
Informationssäkerhet	  
• 27001	  Ledningssystem	  för	  Informationssäkerhet	  	  

	  
Energi	  

• ISO	  50001	  Energiledningssystem	  


