
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 227 Förslag på prioriterade åtgärder för år 2018 
inom Program för hållbar utveckling
Diarienummer: RJL 2017/2803

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Fastställa ny och en justerad prioriterad åtgärd för 2018 
inom Program för hållbar utveckling. 

Sammanfattning 
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs unde 2016. De 
prioriterade åtgärderna revideras en gång per år. Förslag på nya 
prioriterade åtgärder. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag TIM 2017-11-21
 Tjänsteskrivelse 2017-10-19

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-115
Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§108 Förslag på prioriterade åtgärder för 2018 inom 
Program för hållbar utveckling
Diarienummer: RJL 2017/2803

Beslut 
Nämnden

 föreslår regionstyrelsen fastställa en ny och en justerad 
prioriterad åtgärd för 2018 inom Program för hållbar 
utveckling

Sammanfattning 
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. De 
prioriterade åtgärderna revideras en gång per år. Förslag på nya 
prioriterade åtgärder för 2018 är framtagen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
 Program för hållbar utveckling

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson (C) och Erik Hugander (MP) yrkar bifall till 
förslaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
102-115
Tid: 2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Rune Backlund 
Ordförande

            Bengt Petersson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-10-09 RJL 2017/2803

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nya prioriterade åtgärder för 2018 inom 
program för hållbar utveckling
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 föreslår regionstyrelsen fastställa nya prioriterade åtgärder för 2018 inom 
Program för hållbar utveckling

Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. De prioriterade 
åtgärderna revideras en gång per år. Förslag på nya prioriterade åtgärder för 2018 
är framtagen.

Information i ärendet
Förslag på nya prioriterade åtgärder för 2018:

1. Systematiskt mäta matavfall i restaurangerna samt ge förslag på åtgärder 
för att minska matsvinnet.
(Nytt)

2. Vår användning av engångsmaterial ska utredas i syfte att minska 
användningen och främja förnyelsebara material. 
(Justerat)

Motivering och resurser för nya prioriterade åtgärder:

1. ”Systematiskt mäta matavfall i restaurangerna samt ge förslag på åtgärder 
för att minska matsvinnet.”

Motivering:
 Åtagande i Klimatrådets klimatsatsning ”Minska matsvinnet” 

(Gemensamt åtagande för kommuner i länet och RJL).
 Tydligare kontroll och uppföljning av matsvinnet.
 Mätning ger underlag för att minska matsvinnet.
 Potential att minska klimatutsläpp.
 Ekonomisk besparing.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/2803

Vad som behövs för genomförande av åtgärd:
 Nya rutiner för anställda i restaurangerna behöver tas fram.

2. ”Vår användning av engångsmaterial ska utredas i syfte att minska 
användningen och främja förnyelsebara material.”

Motivering:
 Justerat för att inkludera vården i befintlig åtgärd
 Vården använder mycket engångsmaterial där det saknas utredningar 

om ekonomi och miljö där jämförelse görs mot flergångsmaterial.
 Genom att inkludera vården öppnar sig möjligheten att utreda fler 

typer av engångsmaterial.
 Möjligt att identifiera miljövinster inom fler områden.

Vad som behövs för genomförande av åtgärd:
 Utredningen behöver förutom miljöaspekter även omfatta t.ex. 

smittskydd.
 Utredningen utvidgas och därmed tiden för utförandet. Utredningen 

kan dock göras av befintlig personal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
 Program för hållbar utveckling

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service



     

2016-11-29 RJL 2016/2818

RRJ
Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Program för hållbar utveckling i region 
Jönköpings län 2017-2020 - Åtgärder

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Fastställer åtgärder i Program för hållbar utveckling i Region Jönköpings 
län 2017 – 2020 inom framgångsfaktorerna Vi är socialt hållbara. 

Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017 – 2020 har antagits i regionfullmäktige 
1 november 2016. Programmet kompletteras med beslut om åtgärder som ska 
revideras en gång per år.

Information i ärendet
I programmet finns fyra framgångsfaktorer, varav tre tillhör nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljös ansvarsområde: Vi är klimatsmarta, Vi använder våra 
resurser klokt och Vi bidrar till en sund livsmiljö. Åtgärder inom den fjärde 
framgångsfaktorn Vi är Socialt hållbara tillhör regionstyrelsens ansvarsområde.

Beslutade åtgärder ligger till grund för aktiviteter i regionens olika 
verksamhetsområden. Återrapportering görs tillsammans med rapport om 
måluppfyllelse till regionstyrelsen i samband med delårsrapporter och årsrapport.
Fördjupning av olika områden görs vid särskilda genomgångar minst en gång om 
året. Programmets åtgärdsdel bör revideras årligen. 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör


