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  Landstingsfullmäktige 

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 - 
utifrån ett miljöperspektiv  
Landstingsstyrelsen lägger fram program för Hållbar utveckling 2013-2016 – 

utifrån ett miljöperspektiv.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-11-13 och i förslag till budget för 

2013 har behov av investeringsmedel för energibesparingar och omhändertagande 

av lustgas beaktats.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att fastställa föreliggande förslag till program för Hållbar utveckling 2013-2016 – 

utifrån ett miljöperspektiv. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  
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Program för hållbar utveckling 2013-2016       
- utifrån ett miljöperspektiv 
 

”För ett bra liv i ett attraktivt län” 

 

Landstinget arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och 

jämlik med barnens bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart och har ett klokt 

resurstänkande. De ger bra förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett 

attraktivt län.  

Framgångsfaktorer för att nå Landstingets vision 

 Klimatsmart landsting 

 Klokt resurstänkande  

 Sund livsmiljö 
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Förord 
 
Text: Agneta Jansmyr/Håkan Jansson kompletteras senare. 
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Landstingets policy för Hållbar utveckling  
– utifrån ett miljöperspektiv 
 
Landstinget ska med god hushållning, ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling och uppfylla visionen  

– Ett bra liv i ett attraktivt län.  

 

Landstinget tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar 

sambanden mellan människors hälsa och yttre miljö för att främja folkhälsa, god 

vård och regional utveckling.  

 

Landstinget utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att 

förstärka miljöarbetet samt utöka samverkan inom forskning och utbildning för att 

ligga i framkant inom det miljömedicinska området. 

 

Landstinget uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer 

produkter, utrustning och tjänster som ger minsta möjliga hälso- och 

miljöbelastning. 

 

Landstinget uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens 

hos medarbetarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Landstinget arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och 

jämlik med barnens bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart och har ett klokt 

resurstänkande. De ger bra förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett 

attraktivt län.  
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Ett program som gör skillnad 
 

I programmet fastställer Landstingsfullmäktige inriktningen för Landstingets 

hållbara utveckling för 2013- 2016 utifrån ett miljöperspektiv. 

 

Programmet utgår från generationsmålet
1

, som är ett inriktningsmål för svensk 

miljöpolitik och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 

samhället. Programmet har också en tydlig koppling till en del av de nationella 

folkhälsomålen
2
.  

 

Programmet ska användas där Landstinget har betydande påverkan som 

samhällsaktör, finansiär, i den egna verksamheten och som delägare i bolag för att 

bidra till generationsmålet och de nationella folkhälsomålen.  

 

Programmet omfattar tre prioriterade framgångsfaktorer och är en bärande del för 

landstingets hållbara miljöarbete för att nå visionen ett bra liv i ett attraktivt län 

 Klimatsmart landsting 

 Klokt resurstänkande 

 Sund livsmiljö 

 

För varje framgångsfaktor finns mätbara nyckeltal och prioriterade åtgärder. 

Programmet följs upp vid del- och årsbokslut. 

 

Resultatet följs upp och analyseras under hela perioden 2013–2016, för att 

säkerställa att utvecklingen och tilldelade styrmedel och resurser är rätt anpassade. 

  

Programmet ska sättas i ett sammanhang med förebyggande folkhälsoarbete som 

handlar om hela befolkningens hälsotillstånd, om negativa konsekvenser på 

naturen och om Landstingets resursanvändning.   

 

  

 

 

  

                                                 
1
 Generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. http://www.miljomal.nu 
2
 Nationella Folkhälsomål: Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande 

målområdena för folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. http://www.fhi.se. 
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Ansvar och befogenheter  
 

Landstingsfullmäktige fastställer policy och program och avsätter medel för 

genomförandet av programmet i samband med budget- och flerårsplaner. 

Uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsberättelse.  

 

Landstingsstyrelsen ansvarar för att policy och program verkställs i alla 

verksamheter, följs upp och återrapporteras till landstingsfullmäktige. 

 

Landstingsdirektören ansvarar för att programmet genomförs och har landstingets 

miljöchef som stöd för arbetet. 

 

Programmet omfattar alla verksamheter finansierade av Landstinget och varje 

verksamhet har ansvar för att arbeta med programmet utifrån regelverk och egen 

verksamhetsstyrning.  

 

I landstingsdriven verksamhet följer ansvaret för att genomföra programmet 

linjeorganisationen. Det innebär att varje chef och medarbetare har miljöansvar 

inom sitt ordinarie ansvarsområde.  

Hur styr vi mot visionen? 
 

Utgångspunkt för Landstingets styrning är att uppnå god hushållning. En väl  

förankrad budget- och flerårsplan samt tydligt ansvar och befogenheter i 

organisationen är Landstingets viktigaste styrmedel. 

 

Landstingets program för hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv är en 

naturlig del av Landstingets styrning och löpande uppföljning. 

 

Som verktyg för styrning använder Landstinget Balanced ScoreCard.  

Modellen utgår från det som är strategiskt viktigt och framgångsfaktorer till vilka 

kopplas mål, mätetal och åtgärder. Modellen innebär också att verksamheten 

planeras och följs upp ur olika perspektiv. 

 

Regelboken
3
 för vårdval anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva 

primärvård i Jönköpings län. I regelboken regleras krav och uppföljning av 

hållbarhetsprogrammet utifrån ett miljöperspektiv. Regelböcker eller motsvarande 

kan bli aktuellt även för andra verksamheter. 

 

Landstinget köper in stora mängder varor och tjänster från många leverantörer. 

Genom miljöanpassad upphandling påverkas såväl miljön som marknaden i 

positiv riktning.  

                                                 
3
 Regelboken: ”Regelbok för vårdval i Jönköpings län” har tagits fram på uppdrag av 

landstingsfullmäktige. Regelboken anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva 

primärvård i Jönköpings län. Regelboken revideras årligen och fastställs av landstingsfullmäktige. 
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Landstinget verkar för att de bolag som är hel- eller delägda ska ansluta sig till 

Landstingets hållbarhetspolicy utifrån ett miljöperspektiv och ha ett aktivt 

hållbarhetsarbete. Landstinget verkar för detta genom ägardirektiv. 

 

Inom framgångsfaktorerna klimatsmart landsting, klokt resurstänkande och sund 

livsmiljö finns miljömål med nyckeltal. Nyckeltalen ska fungera som vägvisare 

och hastighetsmätare för att bedöma var vi befinner oss och om vi håller rätt 

tempo.  

Vilka verktyg har Landstinget som stöd? 
 

Landstingets verksamhet är certifierat enligt ISO 14001
4
. Miljöledningssystemet 

är ett verktyg som effektivt och systematiskt stödjer den egna verksamhetens 

arbete med att genomföra programmet kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
5 som fastställs våren 2013 är ett stöd i 

genomförandet och i omvärldsbevakningen. Strategin visar på länets långsiktiga 

och hållbara utvecklingsplan.  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet
6 innehåller en redovisning kring 

behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. 

Detta program är ett verktyg för att effektivt bli ett klimatsmart landsting ur ett 

infrastrukturperspektiv. 

 

Landstinget har en miljöanpassad upphandling genom att all upphandling skall 

grundas på landstingets krav om klokt resurstänkande, klimatsmart användning 

och att främja sund livsmiljö. Upphandling skall göras i enlighet med 

miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. 

 

Nationella jämförelser av miljöprestanda för landsting och regioner har tagits fram 

genom ett samarbete mellan LMC
7
 och SKL

8
. Programmets mätbara nyckeltal är 

anpassade till de nationella nyckeltalen och kommer även i fortsättningen att 

anpassas till dem. 

 

                                                 
4
 ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av 

miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer. Landstingets förvaltningar är 

certifierade sedan 2008. Länstrafiken ingår inte i certifikatet. 
5
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS). En långsiktig analys, uppföljning och planering av 

regionens hållbara utveckling och tillväxt. 
6
 Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. 

Den föreskriver att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet som upprättar ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram  
7
 LMC- landstingens miljöchefer- är sedan 2005 ett arbetande nätverk med miljöchef/central 

miljösamordnare/miljöstrateger från samtliga landsting och regioner Sverige 
8
 SKL- Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation.  
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I sydöstra sjukvårdsregionens avtal 
9
finns ett abonnemangsavtal för regionalt stöd 

i miljömedicin som bidrar med expertis och kompetenshöjning för att skapa sund 

livsmiljö.  

 

Länsstyrelsen har i länets klimatråd tillsammans med länets kommuner, landsting, 

myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar 

hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.  

  

                                                 
9
 I sydöstra sjukvårdsregionens avtal - Arbets- och miljömedicin i Linköping är Östergötlands, 

Kalmar och Jönköpings läns centrum för arbets- och miljömedicin 
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Klimatsmart landsting  

Första framgångsfaktorn för hållbarhet 
 

Klimatsmart landsting förutsätter en god hushållning med naturresurser, att 

andelen förnybar energi ökar samt att främja och bevara den biologiska 

mångfalden tillsammans med natur- och kulturmiljön. 

 

  

 

Studier har visat… 
 

… om hälsan  

 Hälsofarliga lokala luftföroreningar kan påverka människors hälsa.  

 Utsläpp av globala växthusgaser som inte är kortsiktigt hälsofarliga, kan 
långvarigt påverka den ekologiska balansen och därmed våra barns framtida 
livsvillkor och hälsa. 

 Risken för barnastma och astmaliknande besvär kan öka ju högre 
avgashalter i barnets närmiljö. 

 Uttunningen av ozonlagret kan orsaka bland annat ökad risk för hudcancer, 
nedsatt immunförsvar och starr. 

 Malaria och andra parasitsjukdomar kan bli vanligare och spridas till våra 
trakter med ett varmare klimat, andra sjukdomar kan öka med varmare klimat.   

 
… om naturen 

 Nedfallet av svavel och kväveföroreningar är orsaken till den onaturliga 
försurningen och att många djur- och växtarter kan försvinna från sjöar och 
vattendrag. 

 Jordens medeltemperatur har ökat och att isavsmältningen pågår. 

 Många växt- och djurarter håller på att försvinna eftersom de inte hinner 
anpassa sig eller flytta i takt med klimatförändringarna 

 Mer regn, vind och vågrörelser innebär att landområden riskerar att luckras 
upp och rasa ner i vattnet  

 Ozonhålet leder till skadlig UV-strålning  

 

 
Uppgifter granskade av Arbets-och miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping  
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Nationellt miljömål  

 Begränsad klimatpåverkan 

 
Nationella folkhälsomål 

 Miljöer och produkter 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 Fysisk aktivitet 

 
För Landstinget betyder det 

 Att bidra till att minska klimatförändringarna genom att minska utsläppen 

av växthusgaser och hälsofarliga luftutsläpp från transporter 

 Att öka användningen av förnybara energislag till kollektivtrafik, transporter 

och vid uppvärmning och drift av fastigheter 

 Att öka kompetensen och kunskapen av klimatförändringens påverkan på 

miljö, samhället och människan  

 Att verka för att sambanden mellan utsläpp av förorening och negativa 

hälsoeffekter uppmärksammas och kommuniceras för att öka folkhälsan 

 Att ha god beredskap inför klimatförändringar och dess effekter samt 

säkerställa att verksamheten alltid fungerar, vilket innebär trygghet och 

säkerhet för både invånare och medarbetare 

Hur gör vi det effektivast? 
 

Vi prioriterar betydande åtgärder, som effektivt gör oss till ett klimatsmart 

landsting, genom att: 

 Öka marknadsandelen inom allmänna kollektivtrafikresor i länet 

 Erbjuda klimatsmart servicetrafik
10

 

 Erbjuda medarbetarna klimatsmarta tjänsteresor  

 Erbjuda koncept för resfria möten för medarbetarna  

 Verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetarna 

 Energieffektivisera fastigheter samt utrustning  

 Välja klimatsmarta energikällor för el- och värmeanvändning i fastigheter 

 Verka för att använda köldmedier med minsta möjliga klimatpåverkan i 

fastigheter 

                                                 
10

 Servicetrafik är färdtjänst och sjukresor 
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 Installera teknisk utrustning för att rena utsläppen av lustgas på sjukhusen  

 Minska lustgasutsläppen från sjukhusen genom handhavandeinformation 

 Öka kompetensen i hur man brukar natur och skog på ett klimatsmart sätt  

 Medverka i Green Charge Sydost
11

 och bidra till  utveckling av projektet 

med att introducera elfordon 

 Verka för att välja ekologiska livsmedel i verksamheten 

 Verka för goda levnadsvanor genom hälsofrämjande insatser 

 Verksamheten är anpassad för att kunna möta klimatförändringar som kan 

bidra till nya sjukdomar och störningar i verksamheten 

 Bidra till den regionala energi- och klimatstrategin 

 

Hur går det? 
 

Mätbara nyckeltal för miljömålen fungerar som indikatorer för att bedöma var vi 

befinner oss på vägen och om vi håller tempot. Samtliga mål ska vara uppfyllda 

till 2016, om inget annat anges 

 Minst 30 procent av länets invånare ska regelbundet resa med 

kollektivtrafiken. 

 Minst 30 procent av Landstingets medarbetare arbetspendlar regelbundet 

med kollektivtrafiken. 

 Den allmänna kollektivtrafiken ska släppa ut max 2,5 gram/kWh 

kväveoxider (NOx)  

 Den allmänna kollektivtrafiken ska släppa ut max 0,02 gram/kWh partiklar. 

 Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor ska reduceras med 13 procent 

 Koldioxidutsläpp avseende arbetspendling ska reduceras med 18 procent 

 Utsläppen av lustgas ska minskas genom att destruktionsanläggningar med 

destruktionsgrad på 95 procent +/- 5 procent installeras på sjukhusen. 

 Andelen förnyelsebart drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken ska vara 

minst 55 procent.  

 Andelen förnyelsebara drivmedel i serviceresetrafiken ska vara minst 20 

procent. 

                                                 
11

 Green Charge Sydost är ett projekt och en kraftsamling i samverkan mellan företag och 

kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland som syftar till att skapa en hållbar 

introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett 

enkelt och hållbart sätt i vårt samhälle. 
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 60 procent av den totala energianvändningen för el och värme ska utgöras 

av förnybara energikällor.  

 85 procent av Landstingets bilpool ska bestå av bilar klassade enligt den 

nationella miljöbilsdefinitionen
12 

 

  

                                                 
12

 Nationella miljöbilsdefinitionen som gäller fr. om 1 jan 2013 
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Klokt resurstänkande  

Andra framgångsfaktorn för hållbarhet  
 

Klokt resurstänkande sätter fokus på frågan att minska användningen av jordens 

resurser och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. 

Kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen. 

 

Nationella miljömål: 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Levande skogar 

 God bebyggd miljö  

 

Nationella folkhälsomål: 

 Hälsa i arbetslivet 

 Miljöer och produkter 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

 

Studier har visat... 

 
… om hälsan 

 Att hälsan har stark koppling till den grundläggande upplevelsen av hur man 
mår. Detta är viktigt att ha med sig i arbetet med hållbarhetsfrågor, som ofta är 
komplexa och svåra att kommunicera. 

    Att hur vi mår har betydelse för våra beteenden och våra beteenden påverkar i 
sin tur vår omgivning både direkt och indirekt. 

    Att det är av allra största vikt att vi bygger på det som får oss att må bra i 
grunden och inte bara för stunden. Hållbar utveckling börjar där vi står. 

 
... om naturen 

 
 Världens befolkning har skaffat sig konsumtionsvanor som redan överstiger 

planetens försörjningsförmåga. 

 

 Vår ökande konsumtion påverkar naturen i flera nivåer och inte bara 

produktionen  

 

Uppgifter granskade av Arbets-och miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping  
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För Landstinget betyder det 

 Att upphandla varor, tjänster och utrustning som är hållbara och bättre för 

miljön, med hänsyn tagen till funktionalitet  

 Att öka  utbudet av miljöanpassade produkter och säkerställer uppföljningen 

av miljökraven 

 Att verksamheterna bedrivs med effektiva arbetsätt och hållbara 

investeringar  

 Att verksamheterna bedrivs med god hushållning och minskad 

miljöbelastning av avfall, energi, livsmedel, läkemedel, kemikalier och 

transporter 

 

Hur gör vi det effektivast? 

 Verksamheterna ställer systematiskt relevanta miljödrivande och sociala och 

etiska krav på både leverantör och produkt vid prioriterade13 upphandlingar. 

 Verksamheterna säkerställer uppföljningn av miljökraven  

 Verksamheterna har en lagerhållning och materialflöde som resulterar i en 

rationell och kostnadseffektiv materialförsörjning med lägsta tänkbara 

resursanvändning. 

 Verksamheterna ökar kunskapen och kompetensen om 

upphandlingskriterier som driver mot miljöanpassad upphandling och 

sociala
14 

-och etiska krav. 

 Fastigheter ska vara energieffektiva med hög utnyttjandegrad och effektiv 

fastighetsförvaltning. 

 Verksamheterna förebygger avfall för att det är bättre än att återvinna avfall.  

 Verksamheter med eget produktionskök minskar matsvinnet genom klok 

resurshushållning i livsmedelskedjan. 

 Verksamheterna fortsätter att förbättra rutiner och kommunikation som 

underlättar enkel och effektiv avfallssortering. 

 Klimatsmart återanvändning av restprodukter från natur- och 

skogsbruksutbildningarnas produktion. 

                                                 
13

 Prioriterade upphandlingar enligt utredning ” Utvärdering miljöprogram 2009-2012 samt 

underlagsrapport och handlingsplan miljöprogram 2013-2016 av, Inköpsavdelningen, Landstingets 

kansli” 
14

 Sociala – och etiska krav följer uppförandekoden- Samtliga Sveriges landsting och regioner 

ställer från och med 2010 samma krav på leverantörer tar ett socialt ansvar vid produktionen av de 

varor som upphandlas. Samarbetet innebär att i all upphandling av sjukvårdsartiklar ska 

leverantörerna garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och 

arbetsvillkor uppfylls 
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 Genom att verka för bättre levnadsvanor och livstil kan verksamheterna nå 

en hållbar och optimal läkemedelsanvändning, som inte står i konflikt med 

god vård. 

 Bidra till att öka konsumtionen av kultur för att motverka miljöbelastande 

materiell konsumtion och ger möjlighet till ett hållbart innehåll av den 

ekonomiska tillväxten.  

 Utveckla verktyg som ger bra förutsättningar och ekonomiska underlag för 

styrning av arbetet med hållbar utveckling. 

 Bidra till regionala energi- och klimatstrategin via Länets klimatråd. 

  



 

   16(20) 

2012-11-13 LJ2012/1114 

 
 

 

Hur går det? 
 

Mätbara nyckeltal för miljömål fungerar som indikatorer för att bedöma var vi 

befinner oss på vägen och om vi håller tempot. Samtliga mål ska vara uppfyllda 

till 2016, om inget annat anges 

 Den totala energinanvändningen
15

 ska minska med  27 procent. Det innebär  

96 kWh/m2 värme och 74 kWh/m2 el . 

 Kassation
16

 från läkemedelsanvändning (kg) inom slutenvård ska minska 

med 15 procent årligen.  

 Andelen materialåtervunnet avfall
17

 av totala mängden inklusive organiskt 

avfall, ska vara minst 65 procent.  

 En modell för tydligare miljöredovisning ska användas som ger bättre 

förutsättningar för analys av de ekonomiska effekterna och som stimulerar 

och premierar miljöresultat samt lönsamma miljöinvesteringar. 

 

  

                                                 
15

 Energianvändningen för el och värme för landstingsägda fastigheter, jämfört med 2008.  

 Baserat på utredningen - Klimat- och energieffektivisering Jönköpings läns Landsting 

kraftsamling för hållbarhetsprogrammet.  
16

 Kassation av läkemedel/läkemedelssubstanser inom slutenvård: De läkemedel som sorteras ut på 

grund av att bäst före-datum nåtts, jämfört med 2013 år siffra. 
17

 Materialåtervunnet avfall (avser producentansvar exkl. farligt avfall som inte ingår i 

producentansvaret, och organiskt avfall) och organiskt avfall i förhållande till total mängd avfall 

exklusive byggavfall. Uppgifterna avser samtliga verksamheter i landstinget. Källa SKL nationella 

nyckeltal 
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Sund livsmiljö 

Tredje framgångsfaktorn för hållbarhet 
 

Användningen och spridning av produkter, kemikalier och läkemedel bidrar till 

negativa miljö-och hälsoeffekter. Det förebyggande arbetet bidrar till en frisk 

befolkning med tillgång till frisk luft och rent vatten. Ett framgångsrikt 

hållbarhetsarbete främjar folkhälsan. 

 

 
  

Nationellt miljömål: 

 Frisk luft 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 

Studier har visat… 
 

…om hälsan 

 Exponering av kemialier kan öka risken för allvarliga sjukdomar – som cancer, 
diabetes, fetma, autism, allergi och störd reproduktion. 

 Barn är känsligare för kemikalieexponeringar än vuxna. 

 Den diffusa spridningen av ämnen från både kemiska produkter och från varor 
utgör ett framtida hot mot folkhälsan. 

 Gravida kvinnor som utsätts för organiska miljögifter kan föda för tidigt. 

 Det finns  stora kunskapsluckor om vilken effekt nya kemikalier och samverkan 
mellan olika kemikalier, sk cocktaileffekt, har på människans hälsa. 

 Kunskapsluckor finns om hur läkemedel samverkar med andra kemikalier och 
hur utsläppen indirekt kan påverka människans hälsa i förlängningningen. 

 

… om naturen 

 Förutom läkemedels positiva effekter medför den stora användningen utsläpp 
som påverkar vattenlevande organismer negativt, exempelvis 
reproduktionsstörningar hos fiskar och grodor 

 Utsläpp av kemiska ämnen, ifrån förbränningsanläggningar samt vid 
användning av kemiska produkter hamnar i sjöar, vattendrag, grundvattnet eller 
i marken och kan tas upp och koncentreras i näringskedjan. 

 Många av Jönköpings läns sjöar är näringsfattiga och naturligt känsliga för 
miljögifter. Våra sjöar har många gånger högre halter av miljögifter, än andra 
europeiska sjöar. 

 När djur dör och faller till botten, bildas sediment vars nerbrytningsprodukter lätt 
kan tas upp av organismerna. Detta innebär att många år efter det att utsläppen 
upphört kan föroreningar ifrån bottnar läcka tillbaka till vattnet och åter hamna i 
näringskedjan.  
 

Uppgifter granskade av Arbets-och miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping  
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 Grundvatten av god kvalitet 

 God bebyggd miljö 

 

Nationella folkhälsomål: 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Miljöer och produkter 

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 Sexualitet och reproduktiv hälsa 

 Fysisk aktivitet 

 Matvanor och livsmedel 

 

För Landstinget betyder det 

 Att minimala mängder miljögifter sprids till samhället. Att miljömedicinsk 

forkning och utveckling uppmärksammas och implementeras samt 

kommuniceras till berörda intressenter.  

 Att verka för sunda livsmiljöer och sunda vårdmiljöer. 

 

Hur gör vi det effektivast? 
 
Vi  prioriterar betydande åtgärder som ger sund livsmiljö, genom att 

 Verksamheterna kontinuerligt arbetar med utfasningsprodukter och 

säkerställer att dessa inte upphandlas. 

 Driva forsknings – och utvecklingsprojekt inom miljömedicin och effekten 

på folkhälsan. 

 Fastigheter ska byggas och byggas om, med så få farliga kemikalier som 

möjligt. 

 Fastigheters innomhusklimat kontrolleras löpande genom undersökningar av 

exempelvis radon och luftmätningar samt kontroll av 

ventilationsanläggningar. 

 Servera mat med ökad andel ekologiska livsmedel, både avseende volym 

och kostnad. 

 Dela upp upphandlingen av livsmedel i flera delar, separera transporterna 

och kommunicera upphandlingen i god tid för att underlätta upphandling  

från mindre företag. 

 Öka kompetensen på natur- och skogsbruksgymnasierna kring sambanden 

mellan användning av bekämpningsmedel och effekter på hälsan. 
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 Bidra till länets åtgärdsprogram för luftens och hälsans regionala miljömål. 

 

Hur går det? 

Mätbara nyckeltal för miljömål fungerar som indikatorer för att bedöma var vi 

befinner oss på vägen och om vi håller tempo. Samtliga mål ska vara uppfyllda 

till 2016, om inget annat anges. 

 Miljökrav som  reglerar innehållet av särskild farliga ämnen
18

 i varor, ska 

ställas på 40 prioriterade
19

 upphandlingar. 

 Särskilt farliga kemiska produkter
20

 ska minska i verksamheten.  

 Minska förskrivning av antibiotika i öppenvården med antal recept/1 000 

invånare enligt beslutade nationella mål.  

 Inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 30 procent av den totala 

livsmedelskostnaden. 

 Byggvaror som används vid nybyggnation ska till 80 % vara A- och B-

klassade
21

, enligt bedömningskrav av Sunda Hus
22

.  

  

                                                 
18

 Särskilt farliga ämnen på REACH lagstiftningens kandidatlista 
19

 Prioriterade upphandlingar enligt utredning ”Utvärdering miljöprogram 2009-2012 samt 

underlagsrapport och handlingsplan miljöprogram 2013-2016, Inköpsavdelningen, Landstingets 

kansli 
20

. Reach kandidatlista utökas kontinuerligt och därmed även landstingets utfasningslista 
21

 A- och B klassade: Bedömningen av produkter sker genom en helhetsbedömning baserad på 

olika egenskaperna som tilldelas poäng och sedan summeras. Summan ger aktuell värdering i form 

av bokstäverna A, B, C och D. 
22

 Sunda Hus miljödata är ett system med hälso- och miljögranskade byggvaror och andra varor 

som används i samband med byggnation och fastighetsförvaltning. 
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Investeringar och insatser  
 
Vi är beredda att investera hållbart: 

 

 För att minska utsläppen från tjänsteresor och arbetspendling och öka 

resandet med den allmänna kollektivtrafiken. 

 För att minimera både svinnet och utsläppen vid användning av lustgas för 

att både spara pengar, miljö och hälsa. 

 I energieffektiva åtgärder i landstingsägda fastigheter som ger möjligheter 

till stora årliga besparingar. 

 För att öka kunskapen och erfarenheten av klimatförändringens påverkan på 

miljö, samhället och människan för att förbättra folkhälsan.  

 

Vi vet att klokt resurstänkande bidrar till kostnadseffektivitet: 

 

 Livscykelskostnadsberäkningar
23

 stödjer och utvecklar miljöanpassad 

upphandling. 

 Energieffektiviserade
24

 fastigheter minskar energikostnaden, med hållbar 

investering.  

 Läkemedel är en hög kostnad för Landstinget. Därför ska läkemedelsavfall 

minimeras. Samtidigt som pengar sparas minskar också effekterna på 

miljön. 

 Matsvinn
25

 uppkommer både vid beredning i köken och vid servering. 

Matsvinn minimeras eftersom det kostar pengar och inte är bra för miljön.  

Vi vet att sund livsmiljö leder till samhällsekonomisk vinst och 

 bedömer vilket alternativ som ger störst nytta i förhållande till kostnaderna.   

 förebygger negativ miljöpåverkan för bättre folkhälsa och minskade 

vårdkostnader på sikt. 

 i hälsoekonomiska värdeberäkningar sätts ”kronor och ören” på effekten av 

negativ miljöpåverkan. 

                                                 
23

 Livscykelkostnadsberäkning är totalkostnaden för en viss utrustning/produkt under hela dess 

livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig av med den. Kan 

användas i såväl behovsanalys som vid anbudsutvärderingen. 
24

  Utredning av Landstingsfastigheter - Klimat- och energieffektivisering Jönköpings läns 

Landsting Kraftsamling för Hållbarhetsprogrammet, daterat 2012-05-14 
25

 Med matsvinn menas här färdiglagad mat som slängs från restauranger/matsalar (överblivna 

portioner, rester från tallrik), patientbrickor och kantiner. 
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Landstingsstyrelsen §§ 186-208 

Tid: 2012-11-13, kl 13:00-16:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 192 

Dnr 

LJ2012

/1114 

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett 

miljöperspektiv  

Föreligger förslag till program för Hållbar utveckling 

2013-2016 . Under berednings- och remisstiden har 

information och synpunkter inhämtats från bland annat 

Allmänpolitiska utskottet och Länets klimatråd. 

 

Vid ärendets behandling föreligger kompletterande 

synpunkter från majoriteten samt även ett yrkande från 

Miljöpartiet avseende ekologiska livsmedel, bilaga 1.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att tillstyrka föreliggande förslag till program för Hållbar 

utveckling 2013-2016 inkluderat kompletterande 

synpunkter samt,  

 

att avslå yrkande från Miljöpartiet avseende ekologiska 

livsmedel.  

 

Reservation Miljöpartiet.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Lilian Sjöberg-Wärn  

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


