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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet – Hållbarhetsarbetet i Lands-
tinget i Jönköpings län hamnar i bottenskiktet 
I en interpellation från Inga Jonasson, Vänsterpartiet, ställs följande frågor om 

Landstingets hållbarhetsarbete och dess målsättningar: 

 

 Vilken placering Landstinget i Jönköping skall uppnå när det gäller hållbar-

hetsarbetet i jämförelse med andra landsting/regioner? 

 När ambitionerna ska uppnås? 

 Har resultaten på den ovan nämnda rankningen analyserats? 

 Vilka åtgärder och resursförstärkningar behöver göras? 

 

Inga Jonassons fråga om vilken placering majoriteten tycker att Landstinget ska 

uppnå i hållbarhetsarbetet i jämförelse med andra landsting är enkel att besvara – 

Landstinget i Jönköpings län ska vara i topp även i hållbarhetsarbetet och vårt nyli-

gen antagna Hållbarhetsprogram kommer att möjliggöra detta. Ambitionen är att 

hela tiden arbeta och integrera hållbarhetsfrågorna i vår verksamhet.  

 

Landstinget i Jönköpings län tog beslut om ett nytt program för Hållbar utveckling i 

november 2012. Ett program som höjer ribban och som stärker våra ambitioner för 

att ännu mer utveckla vårt hållbarhetsarbete. Programmet innehåller åtgärder och 

medel har avsatts för satsningar inom miljöområdet bl a inom områden där lands-

tinget idag har förbättringsmöjligheter jämfört med de bästa landstingen. Arbetet 

med handlingsplaner för de olika åtgärderna pågår.  Landstinget har idag ett bra 

arbete inom området men det kan alltid bli bättre. 

 

Landstingen har själva i samverkan tagit fram miljönyckeltal och enats om fem 

stycken, som speglar en bredd av viktiga miljöaspekter med inriktning på läkeme-

del och kemikalier, klimat och energi samt resurseffektivitet. Dessa presenterades 

första gången i november 2012 och Landstinget hade genomgående placeringar i 

mitten. 

 

Landstinget i Jönköpings län har också tillsammans med övriga landsting i Sverige 

svarat på en enkät från Tidskriften Miljöaktuellt. Någon mer djupgående analys har 

inte gjorts av den ranking som presenterades av tidskriften MiljöAktuellt. Ranking-

en eller resultatet baseras dels på enkäten samt på nyckeltal från Kolada, en gemen-
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sam landstings- och kommundatabas. I den ingår fler nyckeltal än de som lands-

tingen själva valt ut i sina jämförelser.  

 

 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 


