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Stockholms läns landsting ansvarar för att länets 
invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de 
behöver. Verksamheten omfattar allt från vård och 
hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.

Varje dag reser fler än 780 000 med kollektiv
trafiken i Stockholms län. Landstinget har det över
gripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker 
länet ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgäng-
lig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten 
samordnas i ett ständigt växande trafiknät.

Stockholms läns landsting arbetar för att länets 
invånare ska ha tillgång till ett vitalt kulturliv som 
är rikt, mångsidigt och tillgängligt för alla. Lands-
tinget värnar om kultursektorns möjligheter att 
utvecklas och växa i Stockholmsregionen.

Landstinget har en viktig roll som ansvarig för  
den övergripande regionala planeringen i länet. 
Arbetet tar avstamp i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010. Planen beskriver 
den gemensamma viljan för regionens utveck ling 
fram till 2030 och med utblick mot 2050. 

Miljö
Stockholms läns landsting värnar om miljön och 
arbetar målmedvetet för en ekologisk hållbar 
utveckling. I det arbetet är landstingets miljö-
program, Miljöutmaning 2016, ett viktigt verktyg. 
Miljöutmaning 2016, styr miljöarbetet i alla lands-
tingsfinansierade verksamheter fram till år 2016. 
Landstinget ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som 
är klimateffektivt, resurseffektivt och driva ett  
hälsofrämjande miljöarbete:

Klimateffektivt – handlar om att effektivisera 
energianvändning, transporter, medicinska gaser 
och klimatpåverkande livsmedel.

Resurseffektivt – handlar om kretsloppstänkande, 
avfallshantering och effektiv resursanvändning.

Hälsomfrämjande – handlar om att minska 
miljö- och hälsorisker från kemikalier, läkemedels-
rester, buller och luftföroreningar samt att öka 
mängden ekologiska livsmedel.

Det här är landstinget
Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att invånarna i länet 
får tillgång till en väl fungerande hälso och sjukvård och kollektivtrafik. 
Landstinget ansvarar också för regionplanering och för att bidra till ett fritt 
och tillgängligt kulturliv i länet. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan 
som möjligt.
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1   För detaljer om hur målen i miljöprogrammet mäts och redovisas hänvisas till LS 12010039.

Inledning
Stockholms läns landsting ska bidra till en  
ekologiskt hållbar utveckling av Stockholms-
regionen och vara en föregångare på miljö området.  
Landstinget ska vara klimateffektivt  
och resurs effektivt och bedriva ett  
hälso främjande miljö arbete.  
Landstingets sjätte miljö politiska  
program, Miljöutmaning 2016,  
gäller sedan 2012. 

I landstingets miljöredovisning ges en samman-
ställning över händelser och resultat 2013 inom 
miljö programmets tre målområden: klimateffektivt,  

resurs effektivt och hälso främjande miljöarbete1.
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Stockholms läns landstings miljöarbete ligger i framkant och miljöredo-
visning 2013 visar att landstingets verksamheter är fortsatt framgångsrika. 
Till exempel nådde landstinget 75 procent förnyelsebara drivmedel för  
transporter och 95 procent förnybart när det gäller el, värme och kyla till 
lokaler. Samtidigt visar uppföljningen på områden som landstinget behöver 
sätta ökat fokus på. Bland annat miljöbilar, där det är viktigt att alla förvalt-
ningar och bolag – vid nyanskaffning av bil – väljer miljöbil. Att minska 
energianvändningen är också ett område som kan behöva prioriteras  
– både för att nå målet i nuvarande miljö program, men också på längre  
sikt – för att fullgöra lands tingets vision för klimatarbetet.

Landstinget blir mer resurseffektivt genom att bland annat minska nyinköp 
av vissa produkter. Landstinget driver ett projekt med att ta fram en webb
baserad annonstjänst för möbler och inredning. Inför upphandlingen av 
papper och plastvaror 2014 valde landstinget att bjuda in företag till en  
hearing för att diskutera landstingets miljöambitioner, vilket resulterade i  
att leverantörerna kunde erbjuda sopsäckar av biobaserad plast, som hade 
betydligt lägre klimatpåverkan.
 
Landstingets kemikaliestrategiarbete fortlöpte och bland annat utbildades 
personal om kemikaliehantering. I alla centrala upphandlingar ställdes 
kemi kaliekrav enligt landstingets utfasningslista. För att minska miljörisker 
med utsläpp av läkemedelssubstanser vid tillverkning ställer landstinget 
miljökrav och även sociala krav. I september beslutade fullmäktige om en 
miljöstrategi för vatten, som sammankopplar arbetet för att minska miljö-
risker med läkemedel, landstingets kemikaliestrategi och arbetet med  
minskad bullerpåverkan. Ett hälso främjande miljöresultat är också att 
utsläppen från kollektivtrafiken av partiklar och kväveoxid minskade 2013.



När vi minskar utsläpp av  
miljöhälsofarliga kemikalier 
och läkemedel innebär det  
en samhällsekonomisk vinst 
som vi också måste bli bättre 
på att kommunicera.’’
Charlotta Brask
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Stockholms läns landstings miljöchef Charlotta Brask  
och miljö- och skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C)  
reflekterar över miljöarbetet 2013 – såväl inom landstinget 
som globalt – och delar med sig av sina tankar på vad som 
sker nu och vad som bör ske framöver.   

Vi måste agera lång siktigt 
hållbart, och landstinget  
ska vara en föregångare
Varför är miljöarbetet viktigt  
för landstinget?

Gustav Hemming: Miljö är i grunden en avgö-
rande förutsättning för välfärd och hälsa. Jobbar 
vi inte med miljöfrågorna och minskar vår miljö-
påverkan sågar vi på den gren som sjukvårdens och 
kollektivtrafikens finansiering och människors 
hälsa hänger på. Det är dessutom så att vi kan göra 
något. Gör vi det bra, bidrar vi med mer än bara 
vår del till att lösa de stora globala och regionala 
miljöproblemen. Då kommer andra att följa  
efter. Eftersom vi är banbrytande finns en 
spridnings effekt som vi har många goda exempel 
på i Stockholms läns landstings miljöarbete.

Intressant just nu är de fem FN-organ som ska 
upphandla medel för biståndsarbete. Oftast har 
man köpt in de billigaste läkemedlen på markna-
den. Nu utgår man från bland annat Stockholms 
läns landstings initiativ, vår miljöklassificering av 
läkemedel, för att höja miljöstandarden. Fem 
FN-organ som tillsammans handlar läkemedel för 
tiotals miljarder kronor ger otroligt starka globala 
spridningseffekter som faktiskt kan sätta en ny 
standard. Det är en jätteframgång.

Charlotta Brask: Vi är en stor organisation med en 
betydande miljöpåverkan i och med våra huvud-
uppdrag: att förse invånarna med kollektivtrafik 
och hälso- och sjukvård. Vi är även en stor  
konsument av tjänster. Vårt miljöarbete handlar 
exempelvis om att minimera användningen av 
miljö-och hälsofarliga kemikalier i vården och  

att minska hälsoskadliga utsläpp från kollektiv-
trafiken. Att arbeta seriöst med att minska vår 
egen miljöpåverkan blir också en viktig markering 
till andra aktörer att samverka och på olika sätt 
också bidra till en hållbar utveckling av regionen. 
Den bästa ”affärsidén” för landstinget är att arbeta 
hälsoförebyggande och att motverka miljörelate-
rade sjukdomar hos våra invånare vilket i förläng-
ningen betyder att färre patienter behöver tas emot.

Hur ska vi arbeta för att nå dit  
landstinget vill? 

Charlotta Brask: I den övergripande visionen  
står det att landstingets verksamhet ska bedrivas 
klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofräm-
jande.  Vi ska minska vår miljöpåverkan där den  
är som störst och samtidigt främja ny teknik och 
innovation. I framtiden ska vi jobba ännu mer 
med helheten, med en hållbar sjukvård, där vi  
tittar på hela vårdprocessen och inte avgränsat  
till inköp och avfall. Vi ska också arbeta för att 
erbjuda en hållbar kollektivtrafik som är attraktiv, 
energieffektiv och kretsloppsanpassad. 

Gustav Hemming: Kortsiktigt gäller det att uppnå 
målen i Miljöutmaning 2016. Vissa mål har vi 
lyckats väldigt väl med. Långsiktigt måste visionen 
vara att vi kommer så nära hållbarhet som möjligt, 
inte bara när det gäller klimat utan alla delar.  
Det finns inget alternativ. Och vi ska vara en före-
gångare i det arbetet. 
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Charlotta Brask: Vi måste se till att leverantö-
rerna följer de miljökrav vi ställer, inte minst när 
det gäller de olika byggprojekten som pågår ute på 
sjukhusen, som att Nya Karolinska Solna blir det 
mest miljövänliga sjukhuset i norra Europa. Om vi 
vill ha investerare som investerar i gröna projekt i 
landstinget måste vi ha ökad transperens, bland 
annat genom att låta en oberoende tredje part 
granska vår miljöredovisning. Kravet på transpe-
rens vid gröna investeringar bidrar också till att 
landstinget som helhet blir mer transparent. 

Vad är prioriterat just nu?

Gustav Hemming: Alla miljömål är viktiga men vi 
ser att trafikens omställning går ganska bra. Det 
som rör resurseffektivt är det som kanske är mest 
spännande i det nuvarande programmet och som 
också är mest utmanande. Att minska sopmängder, 
att hitta återanvändning av fler produkter. 

Att fortsätta att få bort farliga kemikalier, den  
hälso främjande delen, kom vi väldigt långt med i 
det förra miljöprogrammet men vi har fortfarande 
många farliga kemikalier kvar i material som an -
vänds i vården. Det är ett viktigt men svårt arbete 
eftersom det ställs väldigt höga krav på produkterna. 

Charlotta Brask: De kommande åren kommer vi 
att ha en ökad fokus på bygg- och fastighetsinves-
teringar. Det är viktigt att de stora byggprojekten 
kopplade till genomförandet av framtidens hälso- 
och sjukvård drivs hållbart ur alla tre perspektiv: 
miljö, ekonomiskt och socialt.

Vilken är den viktigaste miljöfrågan  
på längre sikt?

Charlotta Brask: Man pratar om att bilanvänd-
ningen har ”peakat”, att yngre människor idag inte 
automatiskt skaffar sig körkort utan lever på ett 
annat sätt. Samtidigt måste folk ta sig till arbetet och 
som det ser ut idag vinner bilen över kollektivtrafi-
ken. Man började bygga tunnelbanan under andra 
världskriget och har byggt till lite på 60talet men 
sedan har det inte hänt så mycket. Jag ser det här 
med att ta marknadsandelar mot bilen som en 
grundläggande miljöfråga och ett viktigt uppdrag 
för landstinget och hela regionen. Kollektivtrafi-
ken ska vara så pass utbyggd att de som flyttar in 
inte fyller på bilparken utan börjar åka kollektivt. 

Gustav Hemming: Klarar vi inte klimatet kommer 
vi inte klara någonting annat heller. Man ska inte 
underskatta kemikaliespridningen i samhället, 
den här cocktaileffekten med mänskligt fram-

tagna kemikalier som sprids ute i vatten och i 
natur och som vi får i oss. Det är den fråga som 
mest akut riskerar att slå mot hela samhället:  
ekonomi, sociala förhållanden, global säkerhet, 
utveckling för de fattigare länderna och klimatet 
även i ett land som Sverige.

Charlotta Brask: Vi måste bli bättre på att synlig-
göra de samhällsekonomiska vinsterna som miljö-
arbete ger. De positiva ekonomiska effekterna är 
uppenbara när det gäller energieffektiviseringar. 
När vi minskar utsläpp av miljöhälsofarliga kemi-
kalier och läkemedel innebär det en samhälls-
ekonomisk vinst som vi också måste bli bättre på 
att kommunicera. 

Vilka internationella avtal och överens
kommelser är avgörande för miljöarbetet?

Gustav Hemming: Landstinget kan gå en bra bit 
före men det är egentligen inte hållbart att miljö-
arbetet ska vara avhängigt frivilliga beslut i kom-
muner, landsting och länder. Vi behöver interna-
tionellt bindande avtal som leder till att priset på 
koldioxidutsläpp stiger så att de satsningar som vi 
gör idag, och som i vissa fall leder till att vi får 
betala en högre kostnad, blir en lägre kostnad.  
Vi behöver ett internationellt ramverk som gör att 
det lönar sig att göra rätt. Det gäller uppenbarligen 
klimatet för utsläppshandel till exempel, en typ  
av överenskommelse för en miniminivå för koldi-
oxidavgifter, som länder som Sverige kanske kan 
lägga sig över. Det behövs också när det gäller 
kemikalier. Vi behöver skärpa regelverken, inte 
minst inom EU, för att det inte ska bli för svårt för 
landstinget att jobba mot hållbarhet. 

Charlotta Brask: Vi behöver internationella avtal 
på en global nivå, inte bara på en europeisk, speci-
ellt viktigt med tanke på kommande frihandels-
avtal med USA. Det finns många länder som är 
föregångare inom olika miljöfrågor. Jag tror på att 
ständigt lyfta fram goda exempel för att visa hur 
miljötänk kan resultera i hållbar ekonomi.

Vilka omvärldstrender påverkar  
miljöarbetet negativt?

Charlotta Brask: Omställningen till hållbar eko-
nomi går alldeles för sakta. Miljövetaren Johan 
Rockström menar att om vi även beaktar natur-
resurser och människors värde, alltså även det 
sociala och ekologiska kapitalet, får vi en helt 
annan världsekonomi. När det visar sig att de 
finansiella systemen i stort sett har kollapsat på 
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Miljö är i grunden en  
avgörande förutsättning  
för välfärd och hälsa.  
Jobbar vi inte med miljö
frågorna och minskar  
vår miljöpåverkan sågar  
vi på den gren som  
sjuk vårdens och kollektiv
trafikens finansiering 
och människors hälsa 
hänger på.’’
Gustav Hemming
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många ställen tänker man ”nu är det dags!”. Men 
än har inte någon omställning skett. När ekono-
min sviktar läggs miljöfrågorna åt sidan och  
tankegången verkar istället gå i stil med: ”det kan 
vi göra senare”.

Gustav Hemming: Fortfarande kostar det inte  
tillräckligt mycket att göra saker som har negativ 
miljöpåverkan, oavsett om det är koldioxidutsläpp 
eller användning av ändliga material eller farliga 
kemikalier. När vi konsumerar mer och mer elek-
tronik måste vi också se till att återvinning och 
återanvändning hänger med. Det är viktigt att 
komponenterna i elektroniken lätt kan återanvän-
das, alternativt att det blir lätt att på ett effektivt 
sätt ta hand om värdefulla jordartsmetaller som 
ingår i en ny produkt.

Charlotta Brask: Det faktum att man i vissa län-
der använder antibiotika brett i djurfoder driver 
på antibiotikaresistensen, något vars påverkan på 
sjukvården jag är generellt oroad över. Om vi inte 
lyckas hejda den här utvecklingen kan sjukvården 
förflytta sig 150 år tillbaka i tiden vilket innebär 
att vi behöver använda större mängder läkemedel 
och kemikalier. Landstinget kan motverka proble-
met genom att välja ekologiska livsmedel.

Även om vi i Sverige är miljömedvetna konsu-
menter – bra på att köpa ekologiskt, kanske kör 
med miljöbil med mera – är lycka ändå kopplad 
till konsumtion och materiell standard, en inrikt-
ning som är svår att bryta. I mätningar går den 
svenska tillväxten uppåt medan vårt koldioxid-
utsläpp går ned vid beräkning av den produktion 
som sker inom landets gränser. Men vi lämnar ett 
stort ”fotavtryck” när indirekta koldioxidutsläpp 
vid produktion i andra länder räknas in. 

Vad ser ni för positiva trender?

Charlotta Brask: Marknaden växer för biobase-
rade material och produkter baserade på helt åter-
vunnet material, till exempel textilier. Ett litet, men 
viktigt, beslut har tagits om att fasa ut plastpåsar 
inom EU. Vad gäller klimatfrågan är det positivt 
att Barack Obama nyligen gick ut och sa: ”nu ska vi 
ställa om vår energiproduktion” och att han vågade 
sätta klimatmål för USA. Det är något som globalt 
är en stor markering som också kommer att ge 
kraft till klimatförhandlingarna i Paris nästa år. 

Gustav Hemming: Det finns ett snabbt växande 
intresse för klimatfrågan och även andra håll-

barhetsfrågor i näringslivet i Sverige och andra 
länder. En annan spännande trend är att återvin-
ning och återanvändning är på väg upp. Det pratas 
bland annat mer och mer om textilåtervinning. 

Vilket var det viktigaste uppnådda  
resultatet i landstinget 2013?

Gustav Hemming: Det mäktigaste resultatet är  
att vi under 2013 nådde 75 procent förnyelsebart i 
kollektivtrafiken, mer än två år i förtid. Vi tyckte 
att målet var tufft när vi satte det men tack vare 
våra drivna medarbetare på Trafikförvaltningen 
och våra bussentreprenörers vilja att gå före har 
det gått fortare än någon kunde ana.

Charlotta Brask: Det framgångsrika miljöarbetet 
inom kollektivtrafiken är viktigt eftersom kollek-
tivtrafiken står för en betydande del av landstingets 
sammantagna miljöpåverkan.

Vilken var den viktigaste händelsen  
2013 i miljöarbetet?

Gustav Hemming: Det är många små händelser 
som bygger upp miljöframgångarna, snarare än 
en specifik händelse. Men arbetet med målområ-
det Resurseffektivt kom igång på allvar under 
2013 där vi bland annat har lanserat en avfalls
minimeringsplan. 

Vad var mindre lyckat eller misslyckat  
med 2013? 
Charlotta Brask: Vi borde ha kommit igång bättre 
med hållbar IT: att minska på energiförbrukning, 
materialåtgång och hälsofarliga ämnen. Och att, 
genom IT, minska miljöpåverkan via digitala  
lösningar för resor, möten och arbetssätt. På det 
området ligger vi idag inte speciellt bra till natio-
nellt sett. Under 2014 kommer vi att starta ett  
projekt för att ta fram en landstingsövergripande 
handlingsplan för hållbar IT i vården. 

Gustav Hemming: Även om vi nu har hittat ett 
bättre miljöbränsle för Waxholmsbolagets båt-
trafik är vi fortfarande väldigt långt ifrån att vara 
lika bra på sjötrafiksidan som vi är på bussidan. 
Nu trycker vi på när det gäller elbåtsdriften, 
åtminstone för den trafik som går på de inre vatt-
nen. Under 2014 kommer vi bland annat att inleda 
försök med elbåtsdrift och nu i september kommer 
vi att sjösätta vår första elbåt i pendelbåtstrafik. 
Det är en teknik där det händer väldigt mycket och 
vi är bland de första, om inte allra först.
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Hur skulle du vilja sammanfatta  
miljöåret 2013?

Charlotta Brask: Som ett år där miljöarbetet blev 
alltmer integrerat i landstingets verksamhet och 
styrning, med många lyckade miljöprojekt och 
samarbeten såväl inom landstinget som med 
externa parter. 

Gustav Hemming: Vi är på god väg men vi har 
arbete kvar att göra. Och vi kan ha gott hopp om 
att vi kommer att nå målen om alla hjälps åt.

KlIMateffeKtIVt MIljöaRbete

•	 Arbetet	med	energistrategier	fortsatte,	bland	 
annat kartlades energianvändningen i lokaler som 
landstinget hyr. 

•	 Locum	använder	35	procent	lägre	energiprestanda	
jämfört med Boverkets byggregler.

•	 Trafikförvaltningen	energiutredningar	visar	att	 
främsta besparingsåtgärden på bussdepåer är  
tidsstyrning av bussramper.

•	 95	procent	av	energin	för	uppvärmning,	kyla	och	 
el till landstingets fastigheter var av förnybart 
ursprung.

•	 Kollektivtrafiken	står	för	97	procent	av	landstingets	
klimatpåverkan.

•	 75	procent	av	landstingets	transporter	gick	på	 
förnybart bränsle, mycket tack att antalet miljöbussar 
i	kollektivtrafiken	fortsatte	att	öka

•	 Antalet	miljöbussar	i	kollektivtrafiken	fortsatte	 
att öka.

•	 Resandet	med	kollektivtrafik	ökar.	

•	 Transporter	för	landstinget	utgörs	främst	av	 
kollektivtrafik	men	också	av	hemsjukvård,	ambulans	
och varudistribution.

•	 Klimatpåverkan	från	tjänsteresor	ökade	med	 
10 procent.

•	 Vårdverksamheterna	arbetar	vidare	för	minskad	 
klimatpåverkan från medicinska gaser och från 
patientmåltider. 

•	 Södersjukhuset,	Karolinska	universitetssjukhuset	
(Solna och Huddinge), Danderyds sjukhus, Södertälje 
sjukhus, Norrtälje sjukhus och Capio S:t Görans  
sjukhus deltog i en studie för hur klimat påverkan  
för landstingets livsmedelsinköp för patientmat ser  
ut och fördelar sig mellan olika varugrupper.

•	 29	procent	av	landstingets	livsmedel	är	ekologiska.

•	 Landstingets	klimatpåverkan	från	anestesigaser	
ökade med 8 procent vilket sannolikt beror på ökat 
antal förlossningar. 

ResuRseffeKtIVt MIljöaRbete

•	 Landstinget	ställer	relevanta	och	mätbara	miljökrav	i	
alla upphandlingar och drygt 80 procent följs upp. 

•	 En	hearing	med	leverantörer	resulterade	i	att	 
sopsäckar av biobaserad polyten nu går att beställa. 

•	 Landstingets	avfallsminimeringsplan	lanserades	 
digitalt.

•	 Landstinget	tar	fram	en	webbaserad	annonstjänst	för	
att öka återanvändningen av möbler och inredning 
inom landstinget.

•	 Den	totala	avfallsmängden	2013	från	landstingets	
sjukhusfastigheter var 12 023 ton och 22 procent  
sorterades ut för materialåtervinning.

HälsofRäMjande MIljöaRbete

•	 Alla	centrala	upphandlingar	ställer	relevanta	 
kemikaliekrav i enlighet med miljöprogrammet.  
Nu	finns	48	upphandlingar	med	kemikaliekrav	enligt	
utfasningslistan för Miljöutmaning 2016.

•	 Landstingsstyrelsens	förvaltning	tar	årligen	fram	en	
miljöhandlingsplan för minskad miljöpåverkan från 
läkemedel.

•	 Trafikförvaltningen	ställer	krav	kring	buller	vid	 
upphandling	och	sedan	juni	2013	deltar	trafik
förvaltningen i ett stort EU-projekt om buller från 
spårtrafik.

•	 Kollektivtrafikens	utsläpp	av	partiklar	har	minskat	
från 20 till 17 ton sedan 2011 och utsläppen av  
kväveoxider med drygt 250 ton

MIljöRedoVIsnIngen 2013 – KonKReta Resultat
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Miljöutmaning   2016

År 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent 
lägre jämfört med basåret 1990. År 2016 ska landstingets totala utsläpp av 
växthusgaser vara minst 30 procent lägre jämfört med basåret 2011.

Landstingets övergripande klimatmål

Under 2013 fortsatte landstingets energistrategi-
arbete, med bland annat en kartläggning av energi-
användningen i lokaler som landstinget hyr.  
Antalet miljöbussar i kollektivtrafiken fortsatte 
att öka 2013 och trafiknämnden beslutade också 
att på försök införa ett miljöanpassat, eldrivet  
fartyg från september 2014. Vårdverksamheterna 
arbetar bland annat med att minska klimatpåver-
kan från medicinska gaser samt patientmåltider. 
Ett arbete bedrevs 2013 för att utveckla en helt ny 
klimatberäkningsmodell för landstinget och  
den totala klimatpåverkan beräknades 2013 till 
119 065 ton koldioxidekvivalenter. Kollektivtrafi-
ken står för 79 procent2. Samma modell ska sedan 
användas fortsättningsvis, samt för att beräkna 
1990 och 2011 års utsläpp.

tabell 1. Landstingets klimatpåverkan 2013

Koldioxid- 
ekvivalenter, 

ton

Fastigheter (el, värme, kyla och  
köldmedia)

5 521

Kollektivtrafik 94 116

Övriga transporter och resor 7 893

Patientmåltider 6 720

Medicinska gaser 4 814
totalt 119 065

2 Omfattar kollektivtrafikens buss, spår och sjötrafik samt färdtjänsttaxi.

KlIMateffeKtIVt
Målområdet klimateffektivt är landstingets klimatstrategi,  
som innebär att:

•	 Effektivisera energianvändningen
•	 Energieffektivisera transporter
•	 Öka andelen förnybar energi
•	 Minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser
•	 Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan
•	 Regionplanera för lägre klimat påverkan per invånare
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Miljöutmaning   2016
År 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter i landstings
finansierad verksamhet ha minskat med 10 procent jämfört med år 2011.

delMål 1. Effektivisera energianvändningen

Landstingets totala energianvändning för lokaler 
minskade något 2013, både räknat per kvadrat
meter och totalt (se tabell 2). Förutom minskad 
miljöpåverkan finns även ekonomiska vinster med 
energieffektivisering; energikostnaden för lands-
tingets fastigheter var 561 miljoner kronor 2013.

Locum AB och trafikförvaltningen genomför 
löpande effektiviseringsåtgärder. Exempelvis kan 
nämnas att Locum tillämpar Miljöbyggnad Guld 
– inte bara vid nybyggnationer, utan även vid 
större ombyggnationer3. Det innebär bland annat 
35 procent lägre energiprestanda jämfört med 
Boverkets byggregler. Trafikförvaltningen arbetar 
metodiskt med energieffektiviseringsåtgärder och 
bedömer att fastigheterna behöver stå för en 

större andel av effektiviseringarna än transpor-
terna. Trafikförvaltningens energiutredningar 
som gjordes 2012 visade bland annat en potential 
att minska energianvändningen på bussdepåer 
med cirka 30 procent och att den främsta bespa-
ringsåtgärden på bussdepåer är att införa tids-
styrning av bussramper. För kollektivtrafiken 
visar trafikförvaltningens underlag att energi
användningen 2013 är 3 procent högre än år 
20144. 

Även om en komplett sammanställning ännu  
saknas, för fastigheter och kollektivtrafik sam-
mantaget, pekar ändå uppföljningen på att energi-
effektiviseringsarbetet kan behöva prioriteras 
högre för att målet ska nås.

Uppgifter i tabellen avser energianvändning för värme och elektricitet för de fastigheter som ägs  
av	Landstingsfastigheter	AB	och	AB	Storstockholms	Lokaltrafik	(SL).	Energianvändning	värme	är	 
normalårskorrigerad och lokalyta är kvadratmeter Atemp.

3 Miljöbyggnad är ett certifieringssystem, där en byggnad bedöms inom områdena energi, inomhusmiljö och material och kan  
 uppnå betyget brons, silver eller guld (källa: Sweden Green Building Council).
4 Omfattar förbrukat drivmedel för buss och färdtjänsttrafik, omräknat till energi och per personkilometer.

tabell 2. Energianvändning för fastigheter som ägs av Stockholms läns landsting

2013 2012

MWh totalt kWh/m2 MWh totalt kWh/m2

Stockholms läns landsting 625 323 206 628 300 208



14

År 2016 ska resandet med SL (allmän kollektivtrafik) ha ökat med minst  
bibehållen marknadsandel jämfört med 2011.

delMål 2. Energieffektivisera transporter

Trafikförvaltningens kanske viktigaste bidrag till 
en förbättrad miljö är att resandet med kollektiv-
trafik ökar. Antalet resenärer ökade 2013. Kollek-
tivtrafikens marknadsandel var lägre 2012 än 2011 
och uppgift avseende 2013 kommer i juni 2014. 

För att kollektivtrafiken på sikt ska kunna bibe-
hålla eller öka sin marknadsandel av resandet i 
länet behöver olika aktörer i regionen samverka, 
för att motverka den utglesning (”urban sprawl”) 
som sker i vissa delar av regionen. Statistik avse-
ende 2005–2010 visar att där det redan är hög 
bebyggelsetäthet sker en förtätning, medan det 
samtidigt sker en fortsatt utglesning, genom  
bland annat permanentning av fritidshusområ-
den, i områden med låg bebyggelsetäthet.

År 2016 ska samtliga bilar som lands-
tinget nyttjar vara miljöbilar och  
landstingets tjänsteresor ska vara 
klimat neutrala. Klimatmässigt bästa 
rese alternativ för tjänsteresor ska väljas 
i första hand så långt det är tids- och  
kostnadsmässigt rimligt. I samband  
med årsbokslut ska lands tingets totala 
klimatpåverkan från tjänsteresor 

redovisas tillsammans med effekten 
av de klimat förbättrande åtgärderna 
inom landstinget.

Den 1 januari 2013 trädde regeringens nya miljö-
bilsdefinition i kraft. Den viktigaste förändringen 
är att utsläppsgränsen för koldioxid skärptes, 
samtidigt som hänsyn också tas till fordonets vikt. 
Av de fordon som landstinget ägde eller leasade, 
per den 31 december 2013, var det bara 17 procent 
som uppfyllde 2013 års definition, jämfört med  
88 procent som uppfyllde villkoren för antingen 
2013 eller 2007 års miljöbilsklasser.5. Det är  
därför viktigt att samtliga förvaltningar och bolag 
– vid nyanskaffning av bil – alltid väljer miljöbil, 
enligt den nya definitionen.

Enligt landstingets resebyråstatistik ökade 
tjänste resor med flyg 2013 och därmed även  
klimatpåverkan från tjänsteresor. Sett till totalt 
antal resta kilometer utgjorde flygresorna den 
största andelen, 82 procent 2013. På kortare  
distanser (under 500 km) var det emellertid  
tåg resorna som utgjorde den största andelen,  
68 procent.

5 Den nya definitionen av miljöbil innebär att fordonet uppfyller 2013 års miljökrav, som framgår av vägtrafikskattelagen  
 (2006: 227). Tidigare miljöbilsklassning innebar att fordonet är en miljöbil enligt förordning (2007:380) om miljöbilspremie.  
 Statistiken omfattar personbilar som landstinget äger/brukar enligt Transportstyrelsens trafikregister samt fordon via  
 operationell leasing.

Antalet resenärer mäts som antal påstigande en vanlig vinterdag. Uppgift om marknadsandel 2012 avser 
2011–2012, båda åren sammanvägt, eftersom urvalet är mycket större 2011 än 2012.

tabell 3. Resandet	med	allmän	kollektivtrafik	i	Stockholms	län

2013 2012 2011

Resenärer	med	buss	och	spårtrafik 786 000 763 000 763 000
SL:s marknadsandel av resandet i länet Ingen uppgift 36 % 36 %

tabell 4. Klimatpåverkan från landstingets tjänsteresor med tåg och flyg

2013 2012

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor totalt, ton 2 689 2 444
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor, gram per kilometer 99 97



Energieffektivisera transporter
För att kollektivtrafiken på sikt ska 
kunna bibehålla eller öka sin marknads
andel av resandet i länet behöver olika 
aktörer i regionen samverka, för att 
motverka den utglesning som sker i 
vissa delar av regionen. 
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Högre andel förnybart bränsle
Tack vare trafikförvaltningens och  
bussentreprenörernas framgångsrika 
arbete 2013 ökade andel förnybara  
drivmedel för landstingets transporter 
till 75 procent
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År 2016 ska andelen förnybart bränsle till transporter i landstingsfinansierad 
verksamhet vara minst 75 procent.

delMål 3. Öka andelen förnybar energi

Landstingets transporter utgörs främst av kollek-
tivtrafik, men även hemsjukvård, ambulans och 
varudistribution är verksamheter med betydande 
transporter. Tack vare trafikförvaltningens och 
bussentreprenörernas framgångsrika arbete 2013 
ökade andel förnybara drivmedel för landstingets 
transporter till 75 procent, det vill säga i nivå med 
målet.

Busstrafiken står för mer än 80 procent av den 
totala drivmedelsvolymen för landstingets  
transporter. Det är således av stor betydelse för 
klimatstrategiarbetet att andelen miljöbussar av 
bussflottan fortsätter att öka (se tabell 6).

Spårtrafiken drivs med 100 procent förnybar 
energi och för hela den allmänna kollektivtrafiken 
– buss, spår och sjötrafik – var energianvänd-
ningen 2013 till 84 procent av förnybart ursprung. 

År 2016 ska andelen förnybar energi för 
uppvärmning, kylning och el till lokaler 
där landstingsfinansierad verksamhet 
bedrivs vara minst 95 procent.

År 2013 var andelen förnybar energi för uppvärm-
ning, kylning och el till landstingets fastigheter  
95 procent, det vill säga i nivå med målet. Det är 
en ökning från 94 procent 2012 och 92 procent 
2011. Den egenproducerade förnybara energin 
uppgick 2013 till 426 megawattimmar.

tabell 5. Andel förnybart drivmedel för landstingets transporter, volymprocent av årsförbrukning

2013 2012 2011

Busstrafik 85 66 56
Kollektivtrafik	till	sjöss 5 4 4
Färdtjänst 29 22 25
Ambulans m m 18 17 7
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO 29 31 36
Varudistribution, MediCarrier AB 28 21 18
TioHundra AB 27 26 54
Övriga 27 22 13
totalt 75 58 49

tabell 6. Busstrafikens	fordonsflotta	per	den	31	december,	antal	fordon

2013 2012 2011

Dieselbussar 401 789 960
Etanolbussar 731 650 768
Biogasbussar 280 267 229
RME-bussar 782 408 211
totalt 2 194 2 114 2 168
Varav miljöbussar 1 793 1 325 1 208
Andel miljöbussar 82 % 63 % 56 %

tabell 7. Andel förnybar energi i lokaler som ägs av Stockholms läns landsting 2013

Fastighetsägare Energianvändning 
totalt för värme, el 
och kyla, MWh

Andel förnybar 
energi för värme, 
el och kyla, % 

Landstingsfastigheter 419 526 94

SL 217 500 97
totalt 637 026 95
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År 2016 finns effektiv utrustning vid alla landstingsfinansierade förlossnings
avdelningar för minimering av utsläppen av lustgas. Utsläppen från all  
lust gasanvändning ska ha minskat med 75 procent jämfört med 2002.

delMål 4. Minska utsläppen av klimat 
påverkande medicinska gaser

När landstinget påbörjade arbetet med att minska 
utsläppen av lustgas, år 2002, var utsläppen av lust-
gas från förlossning och övrig medicinsk användning 
33 386 kilogram. Tidigare uppföljningar visar hur 
sedan lustgasutsläppen successivt minskar, genom 
ökad medvetenhet, ett systematiskt arbete och 
framför allt genom att lustgasdestruktionsanlägg-
ningar installerades. År 2013 ökade emellertid lust-
gasutsläppen. Underlaget inte är komplett, men 
beräkningar pekar på att utsläppen 2013 ändå var 
74 procent lägre jämfört med 2002, om hänsyn tas 
till det ökade antalet förlossningar.

Danderyds sjukhus AB hade tekniska problem med 
destruktionsanläggningen 2013, som medförde att 
mängden destruerad lustgas blev lägre 2013. På 
Karolinska universitetssjukhuset var det ett felak-
tigt handhavande som medförde att anläggningen 
stod stilla i fem månader. Södersjukhuset AB drab-
bades av tekniska problem, som gjorde att anlägg-
ningen stod stilla årets första månader. För Söder-
tälje sjukhus AB handlade det förmodligen om 
mätproblem, som gav ett felaktigt resultat för 2012. 
Ovanstående problem är delvis en följd av att leve-
rantören av flertalet destruktionsanläggningar 
gjorde konkurs 2012. För TioHundra AB minskade 
emellertid utsläppen betydligt. Den stora förbruk-
ningen av lustgas 2012 visade sig bero på ett  
läckage, som TioHundra åtgärdade.

År 2016 har all landstingsfinansierad 
verksamhet vidtagit relevanta åtgärder 
för att minimera utsläppen av övriga  
klimatpåverkande medicinska gaser. 
Utsläppen ska ha minskat med 50 procent 
jämfört med 2011.

Inom vården används anestesigaser, som 
innehåller de aktiva substanserna sevofluran, 
isofluran och desfluran och som har hög klimat
påverkan. Utsläppen av isofluran och desfluran 
ökade 2013 samtidigt som utsläppen av sevofluran 
minskade något. Totalt beräknas landstingets  
klimatpåverkan från anestesigaser ha ökat med  
8 procent jämfört med 2012.

Utsläpp av anestesigaser kan minskas med föränd-
rade arbetssätt och ny teknik. Inom landstinget 
tillämpar flera verksamheter arbetsmetoder för att 
minska färskgasflödet av anestesigas vid opera
tioner, så att man närmar sig patientens verkliga 
behov. Detta ger minskade kostnader och lägre 
utsläpp. Under 2013 slutförde landstinget en  
utredning av tekniska alternativ för att samla upp 
använd anestesigas för destruktion eller återvin-
ning. Därefter inleddes praktiska försök med de 
mest lovande tekniska lösningarna. Sammantaget 
ger detta bilden av att det finns potential att uppnå 
stora uppsläppsminskningar vad gäller anestesiga-
ser, antingen med förändrade arbetsmetoder eller 
med teknik för att samla upp använd anestesigas.

tabell 8. Utsläpp av lustgas från förlossning och övrig medicinsk användning, kilogram

förvaltning/bolag 2013 2012 2011

Danderyds sjukhus 3 647 5 054 4 342

Folktandvården Stockholms län AB 369 433 309

Karolinska universitetssjukhuset 4 259 2 773 3 344

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 10 11 42

Södersjukhuset 3 077 1 188 1 808

Södertälje sjukhus 272 93 726

TioHundra 4 102 23
totalt 11 638 9 654 10 594



År 2016 har klimatpåverkan från livsmedel i landstingsfinansierad  
vård verksamhet minskat med 20 procent jämfört med 2011.

delMål 5. Öka andelen livsmedel  
med låg klimatpåverkan

Maten står för cirka 25 procent av Sveriges totala 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. För att minska 
klimatpåverkan från livsmedel inom vårdverksam-
heterna gjorde landstinget ett arbete 2012 med att 
ta fram underlag på hur klimatpåverkan för lands-
tingets livsmedelsinköp för patientmat ser ut (se LS 
12081053). De sjukhus som deltog var Södersjuk-
huset, Karolinska universitetssjukhuset (Solna och 
Huddinge), Danderyds sjukhus, Södertälje sjuk-
hus, Norrtälje sjukhus och S:t Görans sjukhus. 
Därtill deltog även SLSO.

Landstingets totala klimatpåverkan för inköpta 
livsmedel för patientmat 2011, från de sju sjuk
husen, uppgick till 4 435 ton koldioxidekvivalenter 
och den genomsnittliga klimatpåverkan per serve-
rad portion för respektive sjukhus låg mellan 2,6 
och 3,1 kilogram koldioxidekvivalenter. För SLSO 
var klimatpåverkan 2011 2 285 ton. Under 2013 
genomförde landstinget ett särskilt seminarium 
om klimatpåverkan från livsmedel och tog fram 
olika informations- och stödmaterial, för att sprida 
kunskap om metoder för att gå över till mer klimat-
smarta livsmedel. Nästa uppföljning av klimat-
påverkan från livsmedel gör landstinget avseende 
år 2016.

Klimatsmarta livsmedel
Under 2013 genomförde landstinget  
ett särskilt seminarium om klimat
påverkan från livsmedel och tog fram 
olika informations och stödmaterial,  
för att sprida kunskap om metoder  
för att gå över till mer klimatsmarta  
livsmedel.



20

Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att mängden CO2 
ekvivalenter per länsinvånare och år har minskat till 3,7 ton 2016. Genom  
energieffektivisering, omställning av energisystemet och planering av trafik, 
infrastruktur och bebyggelse i ett klimatperspektiv minskar CO2utsläppen.

delMål 6. Regionplanera för lägre  
klimat påverkan per invånare

Landstinget arbetar på olika sätt för att minska 
klimatpåverkan i regionen. Bland annat beslutade 
landstinget 2013 att godkänna ett handlingspro-
gram för regionala stadskärnor, som kopplar till 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholms 
län, RUFS 20106. Det innehåller åtgärder för att 
vidareutveckla en flerkärnig region och ska bland 
annat bidra till lägre klimatpåverkan. Landstinget 
medverkade genom projektet Satsa II även till  
att ta fram en regional cykelstrategi 2013, i sam-
verkan med bland annat Trafikverket och Läns-
styrelsen. För att öka matavfallsinsamlingen för 
biogas produktion i regionen genomförde lands-
tinget en rad insatser, genom ett handlingspro-
gram i samverkan med Kommunförbundet Stock-
holms Län, som avslutades 2013. Landstinget 
påverkar också genom olika projekt för att öka 
kunskapen om förtätning och hållbar stadsut-
veckling. På lång sikt är beslutet om tunnelba-
neutbyggnad, enligt 2013 års Stockholmsförhand-

ling, en mycket viktig satsning för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Växthusgasutsläpp 
per capita i Stockholms län minskar sedan 1990, 
från 5,8 ton till 4,2 ton 20107. En viktig del av för-
klaringen är att den mix av bränslen som används, 
för el- och fjärrvärme produktion, nu är mer kol-
dioxidneutral.

I Stockholm är landstinget regional kollektiv-
trafikmyndighet. Landstinget har ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram, som är ett planerings
dokument och rymmer långsiktiga mål för 
kollektivtrafiken. Bland annat är restidskvoten en 
av de faktorer som mäts och följs, kopplat till tra-
fikförsörjningsprogrammets mål om en attraktiv 
kollektivtrafik. Restidskvoten totalt för hela 
Stockholms län 2011 var 1,9. Den ska enligt Miljö-
utmaning 2016 vara lägre 2016. År 2011–2012 var 
restidskvoten 2,08.

6 Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig, men i RUFS 2010 föreslås att nya verksamheter och bostäder koncentreras till åtta,  
 yttre regionala, stadskärnor för att motverka utspridning av verksamheter, som inte är långsiktigt hållbart. 
7 Nästa uppföljning planeras till början av år 2017 med statistik avseende år 2015. 
8 Restidskvot är förhållandet mellan restiden med kollektivtrafik och bilrestiden för en viss resrelation: genomsnittlig restid  
 med SL/genomsnittlig restid med bil. Uppgift 2011–2012 avser båda åren sammanvägt, eftersom urvalet är mycket större 2011  
 än 2012. Uppgift avseende 2013 kommer juni 2014.



Minskad klimatpåverkan
2013 beslutade landstinget att god
känna ett handlingsprogram för  
regionala stadskärnor, som kopplar till 
den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms län, RUFS 2010. Landstinget 
medverkade genom projektet Satsa II 
även till att ta fram en regional cykel
strategi, i samverkan med bland annat 
Trafikverket och Länsstyrelsen. 
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Landstingsfinansierad verksamhet ska ställa relevanta och mätbara miljökrav 
vid alla upphandlingar av varor och tjänster, i såväl centrala som lokala upp
handlingar. Kraven i de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna ska  
följas upp och kontrolleras under avtalets gång.

delMål 7. Använda kretsloppstänkande  
vid användning av varor och tjänster

Landstingsstyrelsens förvaltning gör landstingets 
centrala upphandlingar och ställer relevanta och 
mätbara miljökrav i alla upphandlingar. Miljö-
kraven kontrolleras under avtalets gång, drygt 80 
procent av avtalen följs upp. Arbetet kring miljö-
krav styrs av rutiner i förvaltningens miljöled-
ningssystem. Under 2013 pågick ett arbete för att 
ta fram en guide till miljöanpassad upphandling, 
som stöd åt landstingets förvaltningar och bolag 
vid lokala upphandlingar. Där ingår både gene-
rella krav per upphandlingsområde och specifika 
krav per produkttyp. Dessutom finns förslag på 
hur kraven ska följas upp.

År 2016 ska landstingets nyinköp av 
några utvalda produktgrupper ha mins-
kat betydligt jämfört med 2011. Under 
programperioden genomförs projekt 
inom SLL med syfte att öka återanvänd-
ningen av vissa utvalda produkter.

Landstinget arbetar för att minska nyinköp av 
möbler, IT-utrustning och byggmaterial. Under 
programperioden genomförs därför projekt med 
syfte att öka återanvändningen av dessa produk-
ter. Bland annat driver landstingsstyrelsens för-
valtning och Karolinska universitetssjukhuset ett 
projekt med att ta fram och testa en webbaserad 
annonstjänst för möbler och inredning på sjuk-
huset. Liknande initiativ finns inom TioHundra 
och SLSO och ambitionen är att på sikt att erbjuda 
en landstingsövergripande lösning.

Landstinget arbetar för att vidareutveckla ruti-
nerna för ökad återanvändning av IT-utrustning.  
I dagsläget återanvänds funktionella IT-produkter 
vid utbyte mot nya, bland annat datorer, skrivare 
och bildskärmar. Av 4 315 enheter som återtogs av 
leverantör 2013 kunde 2 725 återanvändas (63 %)9, 
medan resterande skickades för destruktion och 
återvinning.

9 Jämfört med år 2012 då cirka 5 100 av 6 500 enheter (78 %) återanvändes.

ResuRseffeKtIVt
Målområdet resurseffektivt sätter fokus på den viktiga  
frågan att minska resursanvändningen och att tänka i slutna 
kretslopp när det gäller varor och tjänster. Avfall kan vara en 
resurs, som när sjukhusens matavfall blir biogas till kollektiv-
trafikens	bussar.	Resurseffektivt	i	praktiken	är	benämningen	
på landstingets avfallsminimeringsplan och den samlande 
rubriken för arbetet med att reducera avfallsmängder,  
öka återanvändning och återvinning, samt prioritera 
användningen av förnybara resurser.
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Trafikförvaltningen studerade 2012–2013 möjlig-
heter och utmaningar med ökad återanvändning 
av byggmaterial. Utredningen visade att en del 
material redan återanvänds i trafikförvaltningens 
bygg- och anläggningsprojekt, utan att särskilda 
krav på återanvändning har ställts. Om ökad åter-
användning ska bli aktuellt krävs emellertid 
någon form av samordningsfunktion i kombina-
tion med lagringsytor och ett digitaliserat verktyg 
för inrapportering av tillgängligt material.

År 2016 ska användningen av utvalda 
engångsmaterial inom vårdverksamhet 
ha minskat betydligt i all landstingsfi-
nansierad verksamhet jämfört med 2011. 
Initialt under programperioden genom-
förs ett projekt inom SLL för att identi-
fiera dessa engångsmaterial.

Engångs- och förbrukningsmaterial av plast, som 
tillverkas av fossil olja, står för en stor del av sjuk-
vårdens klimatpåverkan. Inför upphandlingen av 
papper och plastvaror 2014 valde därför lands-
tinget att bjuda in företag till en hearing för att 
diskutera landstingets miljöambitioner. Detta 
resulterade sedan i att leverantörerna kunde 
erbjuda sopsäckar av biobaserad polyeten, som 
har betydligt lägre klimatpåverkan10. En mall för 
så kallad materialrond togs fram 2013, som stöd 
för verksamheternas arbete med att minska 
användningen av engångsmaterial. En material-

rond genomförs i två steg: först kartläggs de 
engångsmaterial som skulle kunna användas  
mindre och därefter formuleras lokala mål och 
åtgärder. Samtidigt pågår en rad olika lokala  
initiativ för att effektivisera resursanvändningen  
i vården. Det handlar till exempel om att införa 
”justintimeförråd” och att minska använd-
ningen av britspapper, kontorspapper, köks-
attiraljer samt instrument av engångskaraktär.

Under perioden 2012–2016 ska lands-
tinget genomföra minst ett projekt inom 
Grön IT och energianvändningen för IT 
ska ha minskat med 50 procent till 2016, 
jämfört med 2010. Mängden avfall och 
kemikalier ska ha minskat med 20 pro-
cent fram till 2016.

En tidigare utredning, som landstinget lät göra, 
visade på betydande ekonomiska vinster med 
införande av ”grön IT”. Intressant teknik finns på 
marknaden, liksom positiva erfarenheter från 
myndigheter och företag. Samordning kring 
denna fråga är nyckeln till att kunna realisera de 
stora vinsterna. Ansvarsfördelningen inom lands-
tinget återstår att lösa innan arbetet kan gå vidare. 
Icke desto mindre sker olika åtgärder lokalt. Till 
exempel gjordes hösten 2013 mätningar i data
centret på Karolinska Solna, med syfte att sedan 
energieffektivisera serverdriften.

10 Från centralt avtal avropas över fyra miljoner säckar per år, städföretagens behov oräknat.

Brännbart
hushållsavfall

Pappers-, plast-,
metall-, glas- och 
elavfall

Engångsmaterial i 
vårdverksamhet

Matsvinn

Byggavfall
Matavfall

Möbler

Byggmaterial

It-utrustning

ByggavfallVårdens
specialavfall

Avfallstrappan illustrerar prioriteringsordningen  
inom avfallsområdet
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11 Se Årsredovisning 2013 för hälso och sjukvårdsnämnden. 
12 Energiprestanda är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett  
 normalt bruk av byggnaden under ett år, för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi (källa: Boverket). 
13 Avser riktlinjerna för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning. Tidigare fanns Kretsloppsrådets riktlinjer  
 för byggsektorns avfallshantering, men nu har Sveriges Byggindustrier tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa  
 en kontinuerlig uppdatering. 

Landstingsfinansierad verksamhet ska bedriva resurseffektiv vård som skapar 
säkerhet för patienterna och minskar miljöbelastningen. Det ska ske bland 
annat genom att arbeta för att minska antalet vårdrelaterade infektioner i  
enlighet med den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet. Landstinget 
ska även arbeta förebyggande samt erbjuda patienterna icke farmakologiska 
behandlingsmetoder där det är tillämpligt.

Vid nyproduktion av landstingets byggnader ska de ligga 30 procent lägre än 
Boverkets byggregler avseende energihushållning.12

delMål 8. Effektivisera vårdkedjorna 
– säkrare för patienten och bättre för miljön

delMål 9. Planera kretsloppsanpassat  
och resurssnålt vid byggande

Arbete med den nationella patientsäkerhetssats-
ningen avrapporteras årligen till Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL), Smittskyddsinstitutet 
och Socialstyrelsen. Socialdepartementet gör 
sedan tillsammans med SKL en bedömning av i  
vilken mån respektive landsting klarade kraven, 
vilket styr den ekonomiska ersättningen. År 2013 
uppfyllde landstinget samtliga grundkrav och fem 
av sex prestationskrav för arbetet med patient-
säkerhet. Ett prioriterat område inom patient-

säkerhet är att genomföra Stockholms läns  
landstings Handlingsprogram för att minska  
vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården. 
Målsättningen är att förekomsten av vårdrelate-
rade infektioner ska minska till 9,2 procent 2015. 
En första utvärdering och en revision av handlings-
programmet genomfördes 2013. Vid den senaste 
mätningen inom slutenvården blev Stockholms 
läns resultat 9,1 procent 11.

Under 2013 implementerade Locum miljöbyggnad 
klass guld vid samtliga nybyggnationer. Det inne-
bär att Locums krav på energihushållning vid 
nybyggnation ligger 35 procent under Boverkets 
byggregler. Trafikförvaltningen utredde sina ener-
gimål för nya byggnader och reviderade kraven så 
att de anpassas efter hur stor luftomsättningen är i 
byggnaden. Landstingets mål om energihushåll-
ning bedöms rimligt för kontorsbyggnader, medan 
för till exempel verkstäder och tvätthallar, med en 
högre luftomsättning, så kan trafikförvaltningen 
inte sätta lika höga energiprestandamål.

Andelen sorterat avfall från landstingets 
byggentreprenader ska uppgå till minst 
90 procent.

Vid landstingets byggentreprenader ska avfallet 
sorteras, vilket bör ske minst enligt Sveriges Bygg-
industriers riktlinjer13. Den totala mängden avfall 
från Locums byggentreprenader 2013 var 5 958 ton 
(2012: 2 987 ton ). Andelen sorterat avfall från 
Locums byggentreprenader 2013 var 83 procent 
2013 (2012: 86 %). Trafikförvaltningen har inte 
någon samlad statistik över byggavfall 2013.
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År 2016 ska materialåtervinningsgraden i landstingsfinansierad verksamhet 
vara minst 25 procent och matavfall ska samlas in för att möjliggöra biogas
produktion. Under 2012 ska landstinget ta fram en gemensam avfalls
minimeringsplan och ett gemensamt redovisningssystem för avfall.

delMål 10. Minska mängderna avfall  
och förbättra avfallshanteringen

Den totala avfallsmängden från landstingets sjuk-
husfastigheter var 12 023 ton 2013, jämfört med  
12 041 ton 2012. Materialåtervinningsgraden för 
avfallet ökade något, från 21 till 22 procent 201314. 
Locum AB införde matavfallinsamling i ytterli-
gare ett par fastigheter 2013. Enligt landstingets 
avfallstatistik minskade ändå mängden utsorterat 
matavfall, från 579 till 423 ton, vilket pekar på att 

matsvinnet på sjukhusen minskar. Landstinget 
arbetar för att minska mängderna avfall och för-
bättra avfallshanteringen. Exempel på insatser 
2013 var en insamling av elavfall på Karolinska 
universitetssjukhuset och ett forskningsprojekt, 
där landstinget deltog, för att förenkla och  
förbättra plaståtervinningen i sjukvården.

tabell 9. Avfall som uppkom i landstingets sjukhusfastigheter 2013

Organiskt- och materialåtervinningsbart avfall Avfallsmängd 2013, 
ton

Andel av Avfall 
totalt 2013

Matavfall (utsorterat) 423 ton 4 %

Förpackningar, returpapper 1 744 ton 15 %

Metallskrot 143 ton 1 %

Sekretess 165 ton 1 %

Elavfall 153 ton 1 %

summa 2 628 ton 22 %

Övrigt avfall

Brännbart hushållsavfall 7 585 ton 63 %

Sekretess (till förbränning) 3 ton 0 %

Grovavfall 992 ton 8 %

Vårdens specialavfall 815 ton 7 %

summa 9 395 ton 78 %
avfall totalt 12 023 ton 100 %

14 Materialåtervinningsgraden beräknas som Organiskt och materialåtervinningsbart avfall totalt dividerat med Avfall totalt.  
 Underlaget för 2013 års beräkning är ej komplett, men de betydande avfallsströmmarna finns med i statistiken. Ett arbete med  
 kvalitetssäkring av data skedde 2013, som fortlöper 2014.



Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att bebyggelse
strukturen blir mer ytsnål, energieffektiv och bättre anpassad till kollektiv
trafiken. 2016 ska andelen bebyggelsetillskott i goda kollektivtrafiklägen  
ha ökat jämfört med 2010.

delMål 11. Verka för resurseffektiv och  
tillgänglig bebyggelsestruktur

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 
RUFS 2010, är inriktningen för bebyggelseutveck-
lingen att åstadkomma en resurseffektiv bebyggel-
sestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. 
För att nå detta bör bebyggelsen i första hand till-
komma i områden med hög tillgänglighet, det vill 
säga i de regionala stadskärnorna samt regional 
stadsbygd med utvecklingspotential. En tidigare 

uppföljning som landstinget gjorde visade att 79 
procent av befolkningstillskottet 2005–2011 (totalt 
201 528 personer) skedde i områden med hög till-
gänglighet. Den senaste uppföljningen visade att 
under 2012 ökade befolkningen i Stockholms län 
med 35 533 och andelen av tillskottet som skedde i 
områden med hög tillgänglighet var då 78 procent.

Befolkningstillskott
Den senaste uppföljningen visade 
att 78 % av befolkningsökningen i 
Stockholms län skedde i områden 
med hög tillgänglighet.
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År 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen 
enligt landstingets utfasningslista vara borta från all landstingsfinansierad  
verksamhet. Totalt ska mängden utfasningsämnen ha minskat med  
80 procent jämfört med 2006.

delMål 12. Minska miljö och hälsorisker  
med kemiska produkter och varor

Landstingets kemikaliestrategiarbete fortlöpte 
2013. Bland annat utbildades personal om  
kemikaliehantering och riskbedömning. Inom 
vård- och laboratorieverksamheterna används 
fort farande tolv olika kemiska ämnen, som är 
avvecklingsämnen enligt landstingets utfasnings-
lista och som ska vara borta senast 201615. 
Användningen av kemikalier, som är utfasnings-
ämnen enligt landstingets utfasningslista, var 
2013 cirka 219 kilogram – vilket kan jämföras 
med 208 kilogram 2012 och 461 kilogram för 
basåret16. Det innebär att användningen har mins-
kat med 52 procent sedan basåret. Förutom vård 
och laboratorieverksamheterna ska även trafik-
förvaltningen och Locum AB arbeta för att minska 
användningen av utfasningsämnen, i produkter 
hos drift och underhållsleverantörer. Trafik
förvaltningen och Locum har uppgifter om vilka 
kemikalier som entreprenörerna använder i sina 
produkter men saknar däremot data om använda 
mängder.

År 2016 ska all landstingsfinansierad 
verksamhet varken köpa in eller upp-
handla varor som innehåller avvecklings-
ämnen enligt landstingets utfasnings-
lista.

I samtliga centrala upphandlingar 2013 ställdes 
kemikaliekrav enligt landstingets utfasningslista 
(LS 11071016), där det var relevant. Sammanlagt 
var det 28 stycken upphandlingar (se tabell 10). 
Det betyder att det nu finns uppemot 50 upphand-
lingar med kemikaliekrav enligt utfasningslistan 
för Miljöutmaning 2016, det vill säga från 2012 
och 2013 tillsammans.

År 2016 ska endast material och produkter, 
som uppfyller Byggvarubedömningens 
kriterier för rekommenderat eller accep-
terat material, användas vid landstingets 
ny- eller ombyggnad.

HälsofRäMjande  
MIljöaRbete
I målområdet hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen 
mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en förbättrad 
hälsa för länets invånare fram. Delmålet att minska miljö- 
och hälsorisker med kemiska produkter och varor är  
landstingets kemikaliestrategi för programperioden.

15 Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikalier (LS 11071016) anger vilka kemikalier som  
 landstinget ska avveckla (så kallade avvecklingsämnen) eller minska användningen av (minskningsämnen). Utfasningsämnen  
 är samlingsbegreppet för avvecklings- och minskningsämnen. 
16 Använda mängder är exklusive formaldehyd och andra ämnen som används för forskning, medicinskt bruk, eller av andra skäl  
 är undantagna enligt utfasningslistan.
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Locum ställer krav enligt kriterierna för Bygg
varubedömningen, BvB, vid samtliga upphand-
lingar som innefattar val av produkter för drift, 
förvaltning och byggprojekt. Andel material och 
produkter som uppfyllde dessa kriterier, för 
rekommenderat eller accepterat material, var 92 
procent 2013 (2012: 89 %). Trafikförvaltningen 

ställer krav på fastighetsprojekt att använda BvB 
för att bedöma byggmaterial vid ny- och ombygg-
nationer. Andel rekommenderade eller accepte-
rade material enligt BvB i trafikförvaltningens 
pågående projekt 2013 var cirka 76 procent (2012: 
76 %). Produkter som är ”ej bedömda” enligt BvB 
ingår inte i beräkningarna.

tabell 10. Upphandlingar 2013 med kemikaliekrav enligt landstingets utfasningslista

Almanackor EKG-artiklar Injektions- och  
infusionsartiklar

Rotavirusvaccin

Arbetsanpassade  
glasögon

Enterala nutritionspumpar 
med tillbehör

Inramning av konst Step A test

Arbetsklädet för  
ambulanspersonal

Informationssystem för 
framtida prehospital  
plattform IT i Stockholms 
läns landsting

Konjugerat pneumo-
kockvaccin

Suturer och  
staplings- 
produkter

Blodprovtagnings-
produkter

Förbrukningsmaterial  
till avancerad energi-
utrustning för laparoskopi

Koronar Angio och 
PCI-produkter

Sårbehandling  
med undertryck

Bråckpluggar och nät Gånghjälpmedel och cyklar Laboratorie- och  
provtagningsartiklar

Urologi och 
Endoskopi

Disk- och spol-
desinfektorer

Hedersbelönings gåvor  
pärlcollier

Papper och plast Vacciner 2014

Dryckesautomater Hygienhjälpmedel Perifer Angio och neuro-
radiologiprodukter

Vagnar och sulkys

Avser de upphandlingar för vilka miljökravsbilagor utformades under 2013, med kemikaliekrav  
enligt landstingets utfasningslista.



Avvecklingsämnen
I samtliga centrala upphandlingar  
2013 (sammanlagt 28 stycken) ställdes 
kemikaliekrav enligt landstingets 
utfasningslista (LS 11071016), där det 
var relevant.
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Landstinget ska verka för att utsläppen från produktion av läkemedel minskar. 
Under programperioden ska miljökrav ställas och landstingets uppförandekod 
tillämpas vid upphandling av läkemedel.

delMål 13. Minska miljörisker med läkemedel

Landstinget gör årligen centrala upphandlingar av 
läkemedel till de egna vårdverksamheterna. För 
att minska miljörisker med utsläpp av läkemedels-
substanser vid tillverkning ställer landstinget då 
miljökrav i enlighet med Miljöstyrningsrådets  
kriterier för läkemedel samt landstingets upp-
förandekod, med sociala krav för leverantörer17.

År 2016 ska halterna i miljön av de mest 
miljöbelastande läkemedelssubstanserna 
vara lägre än 2012.18

Sedan 2005 mäter landstinget årligen läkemedels-
substanser i utgående vatten från avloppsrenings-
verken i Bromma, Käppala och Henriksdal. Av 
dessa följer landstinget särskilt ett trettiotal av de 
mest miljöbelastande substanserna, som lands-
tinget arbetar med att minska utsläppen av. I och 
med Miljöutmaning 2016 uppdaterades listan 
över miljöbelastande substanser. Resultaten från 
höstens provtagningar analyserades i början av 
2014, men det krävs flera års mätningar för att 
kunna utläsa en trend, jämfört med basårsvär-
dena från 2012. I december 2013 gjordes även 
läkemedelsprovtagningar i fisk och provresulta-
ten analyseras 2014.

I september 2013 beslutade landstingsfullmäktige 
om en miljöstrategi för vatten (LS 12030461) och 
sedan gjordes ett arbete med att ta fram målområ-
den och indikatorer för att följa upp strategin.  
Syftet är att bidra till att långsiktigt säkra en god 
vattenkvalitet i regionen. Att förmedla kunskapen 
om hur landstinget arbetar för att minska utsläp-
pen av läkemedel och andra kemikalier ingår som 
en del av strategin.

Under programperioden ska landstinget 
arbeta för en säkrare och mer kostnads-
effektiv läkemedelshantering som bidrar 
till ökad säkerhet för patienter och  
personal samt minskar mängden läke-
medelsavfall.

Landstinget har en övergripande handlingsplan 
för att minska miljöpåverkan från läkemedel. 
Handlingsplanen uppdaterades och följdes upp 
201319. Uppföljningen visade bland annat att alla 
berörda hade mål 2013 om att minska använd-
ningen av de miljöprioriterade läkemedelsubstan-
ser som är relevanta för dem, utom ett sjukhus, 
som dock tog fram lokala mål för 201420. Alla hade 
en övergripande vägledning för läkemedelshante-
ring i verksamheten. Överlag följs kostnader för 
läkemedelsinköp upp på klinik- eller enhetsnivå, 
vilket däremot inte görs i samma utsträckning vad 
gäller läkemedelskassation. Samtliga uppger att 
de har metoder för beställning och lagerhållning, 
som minskar läkemedelskassationen, även om det 
bedöms finnas potential att utveckla arbetet.

År 2016 ska antalet uthämtade antibiotika-
recept i Stockholms läns landsting inte 
överstiga 250 per 1 000 invånare och år. 
Detta överensstämmer med Stramas  
och regeringens mål för en rationell  
antibiotikaanvändning.

Antalet utskrivna antibiotikarecept minskade 
kraftigt i Stockholms län från 410 år 2012 till 368 
recept per 1 000 invånare 2013. I riket som helhet 
skrevs 343 antibiotikarecept ut per 1 000 invånare 
år 2013, jämfört med det nationella målet som är 
250 recept per 1 000 invånare.

17 Läs mer om landstingets uppförandekod (LS 13030353) på sida 34. 
18 För uppföljning av miljöprogrammet används 2012 som basår och inte 2011 (som anges i LS 10100851) eftersom landstingets  
 lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser uppdaterades 2012 och att landstinget från 2012 använder ett annat  
 analyslaboratorium. 
19 De som ingick i uppföljningen av handlingsplanen 2013 var Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds sjukhus,  
 Folktandvården, Karolinska universitetssjukhuset, SLSO, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och TioHundra. 
20 Miljöprioriterade läkemedelsubstanser enligt Stockholms läns landstings lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser  
 (LS 12060936).
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År 2016 ska utsläppen av partiklar och andra luftföroreningar till miljön från 
Stockholms kollektivtrafik ha minskat med 10 procent jämfört med år 2011. 
Landstingets aktiva arbete med att minska bullerpåverkan ska fortsätta och 
utvecklas21.

delMål 14. Minska utsläpp av luftföroreningar 
och buller

Utsläppen från kollektivtrafiken av partiklar och 
kväveoxid minskade 2013. Detta skedde samtidigt 
som persontransportarbetet i kollektivtrafiken 
ökade. Förklaringen till de minskade utsläppen är 
att dieseldrivna bussar med äldre motortyper 
(Euro klass II och III) ersätts av bussar med högre 
miljöklass (Euro klass V). Med hänsyn till det 
ökade persontransportarbetet var utsläppen av 
partiklar och kväveoxider 17 respektive 19 procent 
lägre än år 2011, vilket innebar att landstinget år 
2013 överträffade målet.

Landstinget bedriver ett aktivt och systematiskt 
arbete med att minska bullerpåverkan. Trafik
förvaltningen genomför olika bullerdämpande 
åtgärder, till exempel att införa spårnära buller-
skyddsskärmar och att testa hjuldämpare.  
Trafikförvaltningen ställer krav kring buller vid 
upphandling och sedan juni 2013 deltar trafik
förvalt ningen i ett stort EU-projekt om buller från 
spårtrafik, som kallas Quiet Track.

21 Målet om minskad bullerpåverkan ingår i landstingets miljöstrategi för vatten (se sida 30), tillsammans med arbetet för att   
 minska miljörisker med läkemedel (se sida 30) samt landstingets kemikaliestrategi (se sida 27).

tabell 11. Kollektivtrafikens	utsläpp	av	partiklar	och	kväveoxider,	ton

2013 2012 2011

Utsläpp av partiklar, ton 17 19 20
Utsläpp av kväveoxider, ton 1 261 1 530 1 517

Personkilometer, pkm 1 946 016 586 1 930 711 717 1 897 098 476

Omfattar	busstrafik,	kollektivtrafik	till	sjöss	samt	färdtjänst.	Uppgifter	om	utsläpp	från	färdtjänst
verksamheten	omfattar	dock	endast	taxitrafiken.	Personkilometer,	pkm,	är	ett	mått	på	person
transportarbetet	i	kollektivtrafiken.
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År 2016 är 30 procent av livsmedlen som serveras i all landstingsfinansierad 
verksamhet baserade på ekologiskt framställda produkter. Valfrihet och kvalitet 
inom mat och kost för patienter och personal ska säkerställas.

delMål 15. Öka mängden ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel inom landstinget 
ökade till 29 procent (se tabell 12). Preliminära 
resultat från en nationell jämförelse mellan lands-
ting och regioner visar att Stockholm därmed är 
bland de 68 landsting (av 21) med högst andel 
ekologiska livsmedel 201322.

En stor del av patientkosten är till de vårdverk-
samheter som SLSO driver. SLSO har i huvudsak 
fyra leverantörer, varav en är kostenheten Rosen-

lund – som även levererar till Södersjukhuset.  
I övrigt har landstinget en centralt upphandlad 
leverantör som levererar färdiga patientmåltider 
och annan patientkost. TioHundra har tre egna 
produktionskök, som också tillhandahåller 
patientkost för den kommunala delen av bolagets 
verksamhet. Även kaffe, te och frukt till persona-
len ingår i det livsmedel som redovisas i tabell 12 
nedan, som tillsammans omfattar livsmedel för 
uppskattningsvis omkring 130 miljoner kronor.

22 Jämförelsen ingår i arbetet med den rapport som presenterar miljönyckeltal för landsting och regioner. Rapporten tas fram  
 årligen av Landstingens miljöchefer (LMC) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och publiceras i höst.

tabell 12. Ekologiska livsmedel inom landstinget

2013 2012 2011

Andel ekologiska livmedel, procent 29 25 25

Andel ekologiska livsmedel är beräknat utifrån inköpskostnader. För TioHundra ingår livsmedel till  
verksamheter i kommunal regi, eftersom dessa kostnader inte gick att särskilja och det konstateras  
även brister i andra underlag. Med hänsyn till dessa osäkerheter bedöms ändå resultatet inte vara för  
högt räknat. Kostnader för kaffe och te ingår endast när både kaffe och te ingår i redovisning från  
förvaltningen/bolaget.



33

Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att år 2016 har andelen 
av befolkningen med god tillgång till tätortsnära natur och grönområden med 
god kvalité ökat jämfört med 201023. Landstinget ska ha en folkhälsopolicy 
med syfte att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso och sjukvård samt sam
verka kring hälsa med andra aktörer i länet.

delMål 16. Verka för en god livsmiljö

I Stockholms län är det nära mellan stad och 
natur. De så kallade gröna kilarna ligger på 3–5 
mils avstånd från regioncentrum. Här finns  
möjlighet till friluftsliv och rekreation. Kilarna  
är också viktiga för den biologiska mångfalden 
och har stora kulturhistoriska värden. Regionens 
gröna kilar är resultatet av stora sammanhållna 
markägor och långsiktig regional och kommunal 
planering. Vid en uppföljning 2010 var det 23 pro-
cent av länets befolkning som bodde inom ett 
avstånd på 500 meter, och 48 procent på 1 000 
meter, från en så kallad grön kil. År 2005 var 
andelen 23 respektive 49 procent. Nästa uppfölj-
ning är planerad till 2015 och målet är att andelen 
då är högre än 2010.

Landstingets folkhälsoarbete bedrivs enligt en 
särskild handlingsplan24. Genomförandet av prio-
riterade insatser enligt handlingsplanen fortsatte 
under året. Huvudstrategierna i handlingsplanen 
är att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård, att samverka kring hälsa med andra 
aktörer i Stockholms län och att arbeta med kom-
munikation för att sprida kunskap till såväl perso-
nalgrupper som befolkning. En lägesuppföljning 
av pågående arbete utifrån handlingsplanen är 
påbörjad.

23 Målet följs upp inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen av RUF S 2010. Räknas som tillgång till grön kil inom 500 och 
 1 000 meter.
24 En handlingsplan för folkhälsa beslutades av landstingsfullmäktige 2011 (LS 11091185) och gäller 20122014. Den utgår från  
 landstingets folkhälsopolicy (LS 04030592).
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Organisation och  styrning
För att nå miljöprogrammets mål behöver förvalt-
ningar och bolag ha en ändamålsenlig organisa-
tion och styrning av miljöarbetet. Därför 
innehåller miljöprogrammet krav på hur förvalt-
ningar och bolag ska arbeta med organisation och 
planering, upphandling, kommunikation och upp-
följning. Till viss del är det grundläggande krav, 
som gällde under förra miljöprogrammet och till 
viss del nya krav som ska uppfyllas senast 2016.

Förvaltningar och bolag använder miljöprogram-
mets krav på organisation och styrning som 
utgångspunkt för hur de utformar rutiner och 
andra dokument i miljöledningssystemen och 
intentionen är att detta i huvudsak genomförs  
och kontrolleras inom ramen för miljölednings-
arbetet. Avgörande är därför att landstingets för-
valtningar och bolag är miljöcertifierade. År 2013 
redovisade landstingets samtliga förvaltningar 
och bolag att de hade miljöledningssystem enligt 
ISO 14001.

Organisation och  
planering
Under 2013 påbörjade administrativa verksam
heter inom landstinget ett utvecklingsarbete för 
att införa ett gemensamt och samordnat miljöled-
ningssystem. Det omfattar landstingsstyrelsens 
förvaltning, AB SLL Internfinans, Kulturförvalt-
ningen, Patientnämndens förvaltning och  
Stockholm Care AB. 

Danderyds sjukhus och Södersjukhuset förstärkte 
miljöorganisationen med ny miljöcontroller på en 
tjänst som är delad mellan sjukhusen med 50 pro-
cent vardera.

Kompetens
Kompetensutveckling sker bland annat genom 
miljöutbildningar, som genomförs regelbundet för 

såväl landstingets anställda som privata entrepre-
nörer. Bland de lärarledda utbildningarna, som 
arrangeras centralt, finns både grundläggande, 
fortsättnings, samt ämnes och yrkesspecifika 
miljöutbildningar. En annan del av kompetensut-
vecklingen är miljöfrukostar och seminarier, som 
anpassas utifrån miljöprogrammets målområden. 
År 2013 handlade de bland annat om miljöbilar, 
miljö- och hälsofarliga kemikalier, läkemedels 
miljöpåverkan samt resurseffektivt landsting. 
Sammanlagt deltog cirka 1 200 vid dessa centralt 
anordnade aktiviteter 2013. Förvaltningar och 
bolag anordnar även lokalt anpassade utbild-
ningar och seminarier, i egen regi. 

Som komplement till de lärarledda utbildningarna 
har landstinget en allmän webbaserad miljöut-
bildning och en särskild webbutbildning om läke-
medel och miljö, riktad mot förskrivare. Det finns 
även flera landstingsövergripande nätverk där 
anställda från olika verksamheter och med skilda 
kompetenser kan utbyta kunskap och erfaren-
heter kring angelägana miljöfrågor.

Upphandling
Under hösten och vintern 2013–2014 togs ett nytt 
reviderat miljömärkningssystem fram i syfte att 
underlätta för beställare att göra ett bra miljöval, 
vid beställning av varor från MediCarrier AB25.

Ett samarbete påbörjades 2013, mellan hälso  
och sjukvårdsförvaltningen, landstingsstyrelsens 
förvaltning och akutsjukhusen, för att ta fram  
nya miljöindikatorer för kommande sjukhusavtal. 
Syftet är att öka sjukhusens delaktighet i avtals-
processen, för att förbättra förankringen av kra-
ven i verksamheterna.

Uppförandekod för leverantörer
Landstinget tillämpar sedan 2008 en uppfö-
randekod för socialt ansvarstagande vid centrala 

25 Se landstingets publikation Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem, som finns att hämta på  
 www.tmr.sll.se/Publikationer.
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Organisation och  styrning
upphandlingar. Sedan 2013 pågår ett utvecklings-
arbete, för att implementera uppförandekoden så 
att den även gäller Folktandvården, trafikförvalt-
ningen och Locum. En sammanställning visar att 
uppförandekoden finns med i 23 av de 24 avtal 
som uppförandekoden ska tillämpas inom. Det 
innebär att 128 av de 145 leverantörer som berörs 
nu har undertecknat koden. Av dessa leverantörer 
granskades 1 företag 2013.

Uppförandekoden togs fram i samarbete mellan 
Stockholms läns landsting, Region Skåne och  
Västragötalandsregionen och sedan 2010 tilläm-
pas den av alla landsting i Sverige. Ett nationellt 
samarbete kring uppförandekoden samordnas av 
Stockholms läns landsting, där ett viktigt syfte är 
att tillsammans kunna göra en mer effektiv upp-
följning av de krav som uppförandekoden ställer 
på leverantörerna. Uppförandekoden utgår från 
FN:s definition av mänskliga rättigheter samt 
barnkonventionen, ILO samt egen lagstiftning i 
tillverkningsländernas om bland annat arbets-
skydd och minimilön.

Kommunikation
Landstingets miljöarbete kommuniceras och upp-
märksammas externt i olika sammanhang. I bör-
jan av 2013 utnämndes Stockholms läns landsting 
till Sveriges miljöbästa landsting och fick även 
nomineringar som årets ”kretsloppsavgiftare” 
samt årets eldsjäl för kompetensutvecklingen 
inom miljöområdet.

Nätverk och miljöforskning
Landstinget deltar i olika nätverk och samarbeten, 
som ska bidra till att målen i miljöprogrammet 
nås. Det är till exempel det nationella lustgas
konsortiet, som verkar för minskade utsläpp av 
lustgas från vården och där alla landsting och 
regioner i Sverige är med. Det finns även ett mot-
svarande nätverk av landsting, om läkemedel och 
miljö. Landstinget deltar även i de nätverk som 

ingår under landstingens miljöchefer, LMC, till 
exempel det nationella avfallsråd som bildades 
2013. Andra nätverk där landstinget deltar är till 
exempel Näringslivets Miljöchefer, Health Care 
Without Harm, Swedish Standards Institute och 
Miljörevisorer i Sverige.

Landstingets banbrytande visioner för miljöarbe-
tet kräver samverkan med forskning. Landstinget 
deltog därför i olika forskningsprojekt 2013, till 
exempel ett som finansierades av Energimyndig-
heten för att genomföra en innovationsupphand-
ling av biobaserade skyddsförkläden i sjukvården. 
Under 2013 inledde landstinget ett samarbete 
med forskningscentret Swedish Toxicology Sciences 
Research Center, Swetox. Swetox är ett sam arbete 
mellan de tio största universiteten i Sverige och 
ska arbeta för ett kemikaliesäkert samhälle, för-
bättrad hälsa och en hållbar miljö. Landstingets 
centrala miljöavdelning är också involverad i det 
fortsatta arbetet med landstingets forsknings- och 
utvecklingsstrategi.

Miljöarbete med guldkant
Våren 2013 instiftade landstinget ett miljöpris 
som ska uppmärksamma goda exempel och stimu-
lera landstingets miljöarbete. Priset ges för bästa 
innovation, teknikutveckling eller nytänkande. 
Vinnande bidrag ska kunna appliceras på flera 
verksamheter. Våren 2014 delas landstingets  
miljöpris ut för första gången.

Uppföljning
Samtliga förvaltningar och bolag redovisar  
årligen miljöarbetet i samband med årsbokslut,  
i respektive förvaltningsberättelse, samt genom 
kompletteringar av olika uppgifter som krävs för 
att sammanställa landstingets miljöredovisning.
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