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På väg mot ett hållbart Gävleborg

Region Gävleborg ska vara en föregångare inom den gröna omställningen. Vi 
strävar efter att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom att hushålla med 
energi, naturens resurser och eftersträva cirkulär ekonomi. På sikt ska vi bli både 
klimatneutrala och fossiloberoende. Region Gävleborgs verksamheter ska vara 
klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och giftfria.  

Det klimat- och miljöarbete vi gör i Region Gävleborg spelar roll och vi är en del 
av det hållbarhetsarbete som sker globalt, nationellt och regionalt. Vårt arbete 
och detta miljöprogram bidrar främst till det miljömässiga perspektivet i om-
ställningen till ett hållbart samhälle.  Våra miljömål utgår från FNs hållbarhetsmål 
- Agenda 2030, nationella och regionala miljömål samt vår politiska inriktning 
(RS 2016:293).  För att nå dem behöver de miljömässiga, sociala och ekonomiska 
perspektiven samverka.

Vårt miljö- och klimatarbete sker löpande både regionalt och internt. Inriktningen 
för arbetet anges i vår miljöpolicy.  Arbetet sker i projektform såsom egen aktör, i 
samverkan med andra eller som bidragsgivare.
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Hållbarhet- där det sociala 
perspektivet är målet och 
ekonomin är medlet, där 
dessa verkar inom ramen 
för det miljömässiga per-
spektivet. 
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Miljöpolicy för våra verksamheter

Människor ska leva ett gott liv i en god miljö 

Region Gävleborg verkar för regional utveckling och arbetar med folkhälsa, 
hälso- och sjukvård, utbildning, kultur samt kollektivtrafik på ett sätt som främjar 
invånarnas hälsa och livsmiljö. 

 

Miljödirektiv

Till miljöpolicyn tas det fram ett miljödirektiv, som beskriver vad som ska genom-
föras för att miljöpolicyn ska anses uppfylld. Direktivet ska ligga till grund för och 
styra miljöarbetet inom Region Gävleborg. 

Vi medverkar till en miljömässigt långsiktigt hållbar 
utveckling med ökad livskvalitet i Gävleborgs län.

Vi ska vara klimateffektiva, resurseffektiva och hälsofrämjande. 

Vi strävar efter att välja tekniska, ekonomiska och 
hälsofrämjande lösningar med största möjliga miljöhänsyn. 

Vi ska uppfylla lagar och krav samt vara föregångare i vårt miljöarbete och 
kontinuerligt minska vår miljö- och klimatpåverkan lokalt såväl som globalt.



5

Miljömål 2017–2019

Detta miljöprogram innehåller miljömål för åren 2017-2019. 

Energi & byggnader

Kemikalier & läkemedel

Möten & transporter

Produktval & avfall

Klimat-
effektiva

Hälso-
främjande
& giftfria

Resurs-
effektiva

Fyra strategiska målområden med tillhörande miljömål, där 
Region Gävleborg påverkar miljön mest, har identifierats:
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Våra miljömål 2017–2019



7

1

2

Vi arbetar ständigt för att minska miljöbelastning genom att effektivisera 
energianvändningen. Genom att använda mindre el sparar vi pengar 
och minskar samtidigt vår miljöpåverkan. Våra fastigheter ska präglas av 
klimatsmarta val vid byggnationer och hållbarhetstänkande, klimat- 
effektivitet och långsiktighet och erbjuda en god inne- och utemiljö för att 
främja god hälsa. 

Miljömål
  Ökad energieffektivitet i verksamheten

  Ställa miljökrav enligt lägst Miljöbyggnad silver vid byggnationer

Energi
& byggnader
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Kemikalier 
& läkemedel

För att nå ett hållbart kretslopp är en viktig del att arbeta mot en giftfri 
miljö där användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier och läke-
medel är minimal. Det görs genom att arbeta med substitution och att 
begränsa sortimentet och användning.

Miljömål
  Minska miljöpåverkan från miljöstörande kemikalier och läkemedel

  Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser

3

4
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Möten
& transporter

För att minska miljöpåverkan från transporter behövs åtgärder från samt-
liga samhällsnivåer. På lång sikt ska Region Gävleborg bli klimatneutrala 
och fossiloberoende och behöver därför minska koldioxidutsläppen från 
resor och transporter. Med ny teknik kan många möten och andra arbeten 
utföras på distans.

Miljömål
  Minska koldioxidutsläppen från resor med bil (i tjänsten)

  Större andel resor sker med kollektivtrafik

  Ökad andel förnybara drivmedel och minskad energiåtgång

5

6

7
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Produktval
& avfall

Region Gävleborg arbetar för att eftersträva cirkulär ekonomi och EU:s 
fastslagna avfallshierarki. Därför vill vi i första hand förebygga att avfall 
uppstår. Det innebär att vi undviker onödiga inköp, återanvänder varor och 
därefter materialåtervinner i så stor utsträckning som möjligt. Miljökrav 
ställs på material, varor, tjänster och placeringar.

Miljömål
  Öka materialåtervinningsgraden 

  Minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel 

  Öka andelen PVC-fria produkter inom vården

  Ökad miljöhänsyn tas vid kapitalförvaltning

8
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Så här ska Region Gävleborg 
arbeta för att nå sina miljömål
För att kunna nå de uppsatta miljömålen och minska regionens miljöpåverkan 
måste arbetet bedrivas i hela organisationen. För att arbeta med miljöfrågorna 
på ett systematiskt och effektivt sätt är Region Gävleborg miljöcertifierat enligt 
ISO 14001. Vi har därmed förbundit oss att följa miljölagstiftningen, uppnå de 
satta miljömålen, fatta beslut utifrån faktabaserade underlag och ständigt minska 
vår negativa påverkan på den yttre miljön. Regionens förvaltningar och divisioner 
ska bidra till att miljömålen i vårt miljöprogram nås, genom att bryta ner dem i 
detaljerade mål och åtgärder.   

Uppföljning

I regionens års- och delårsredovisning följs miljöprogrammets miljömål upp. 
De mål som bryts ner på förvaltningsnivå följs upp och redovisas i samband 
med övrig verksamhetsuppföljning. Miljöarbetet kommer att kontinuerligt följas 
upp på verksamhetsnivå och på politisk nivå. Utöver detta granskar externa och 
interna miljörevisorer att Region Gävleborg har ett fungerande miljöarbete och 
hela tiden minskar sin miljöpåverkan.  
 
 
Utbildning och information 
För att Region Gävleborg ska nå miljömålen behöver personalen ha kunskap om 
miljöfrågor och verksamheternas möjlighet att minska sin miljöpåverkan. Alla 
anställda har därför tillgång till aktuella rutiner, utbildningsmaterial och annan 
information på regionens intranät.  Information för medborgare och andra finns 
på Region Gävleborgs hemsida.
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