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1. Syfte 
 
I Sverige är det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att öka miljö- och hälsoproblemen utanför landet. Stockholms läns 
landsting är en viktig aktör i Sveriges arbete för att uppnå dessa mål. Dessa 
riktlinjer anger styrande principer för miljöarbetet i Stockholms läns 
landsting. Ett effektivt miljöarbete är en viktig förutsättning för att 
landstinget ska kunna utföra sina uppdrag på ett sätt som bidrar till en 
hållbar utveckling av landstinget och hela Stockholmsregionen. 

2. Tillämpning 
 
Riktlinjerna är styrande för förvaltningar och bolag inom Stockholms läns 
landsting från 2017 och hanteras inom ramen för respektive förvaltnings 
eller bolags miljöledningssystem. Riktlinjerna är överställda lokala 
styrdokument för miljöarbete i den egenägda verksamheten. 
 
Samtliga aktiviteter som verksamheterna planerar inom miljöområdet ska 
inför beslut om genomförande analyseras och avvägas mot landstingets alla 
övergripande mål. Kostnadseffektivitet och en ekonomi i balans ska särskilt 
beaktas. 

3. Definition 
 
Med miljöarbete avses åtgärder för att förebygga och minska negativa 
effekter på miljö och hälsa som uppstår i samband med landstingets arbete 
i förvaltning och verksamheter, samt åtgärder för att förebygga och minska 
onödig resursförbrukning. 

4. Viljeriktning 
 
Med ansvar för framtiden driver Stockholms läns landsting ett innovativt 
miljöarbete som förbättrar och inspirerar. 
 
Stockholms läns landsting ska arbeta systematiskt och målmedvetet för att 
successivt och effektivt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. 
Miljöarbetet ska inspirera andra aktörer, stimulera till innovation och 
utveckling inom miljöområdet och bidra till att organisationen uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. 
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4.1 Styrande principer 
De styrande principerna för landstingets miljöarbete innebär att 
landstingets förvaltningar och bolag, med hänsyn till landstingets 
kärnverksamheter och övriga mål samt med bibehållen kvalitet i 
verksamheterna, 
• prioriterar resfria arbetssätt, liksom resor med tåg framför flyg 
• i första hand väljer energi av förnybart ursprung vid tecknande av nya 

avtal om leveranser av elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla till egna 
fastigheter, samt elektricitet till kollektivtrafiken 

• ställer krav på energiprestanda vid nybyggnationer och större 
ombyggnationer1 

• ställer krav i avtal om att det ska finnas effektiv utrustning för 
destruktion av lustgas inom all landstingsfinansierad förlossningsvård 
och viss tandvård, samt följer utvecklingen när det gäller användningen 
av lustgas inom övrig vård för att säkerställa fortsatt låga utsläpp 

• säkerställer att verksamheterna arbetar resurseffektivt genom att  
o effektivisera materialförbrukningen 
o främja återanvändning av möbler och IT-utrustning 
o återvinna patientmat, förpackningar, tidningar, elavfall, 

farligt avfall och andra väsentliga fraktioner2 
• säkerställer att logistik och utrymmen för avfallshantering är 

ändamålsenliga genom att ställa krav på effektiva återvinningssystem i 
samband med upphandling av avfallsentreprenörer 

• främjar återanvändning av byggmaterial samt tillämpar Sveriges 
byggindustriers riktlinjer för sotering av avfall i bygg- och 
anläggningsprojekt3 

• inte använder kemiska produkter som medför en risk för hälsa och 
miljö, enligt Stockholms läns landstings utfasningslista 

• väljer i första hand ekologiskt kaffe, och te samt ekologisk eller 
lokalproducerad frukt till anställda vid inköp och vid representation.  

                                                        
1 Kraven på energianvändning ska motsvara Miljöbyggnad betyg Guld  
(se www.sgbc.se). 
2 Materialåtervinningsgraden i landstingets sjukhusfastigheter ska vara minst 25 
procent, enligt landstingets miljöprogram 2012-2016. 
3 Sorteringsgraden för avfall i bygg- och anläggningsprojekt ska vara minst 90 
procent, enligt landstingets miljöprogram 2012-2016. 
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5. Uppföljning 
Riktlinjerna ska följas upp i enlighet med landstingets ledningsprocess och 
samordnat med uppföljning av andra landstingsövergripande styrande 
dokument. Resultat redovisas i landstingets årliga miljöredovisning. Den 
löpande uppföljningen sker lokalt, inom ramen för respektive 
miljöledningssystem.  
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