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Ett förslag till nytt miljöprogram för RegionVästmanland2018-2022 skickaspå

remissenligt sändlista.

Även allmänheten har möjlighet att lämnasynpunkter på programmet.

Ert yttrande skickastill regionens mvndighetsbrevlåda, landstinget@ltv.se, senast 3
februari 2017.

Miljöprogrammet är det femte miljöprogrammet i ordningen för Region

Västmanland.Allamåli programmetskauppnåsår2022.Helaregionensorganisation
omfattasavmiljöprogrammetförutom hel-ochdelägdabolag.Programmetkan
kompletteras och reviderasunder programperioden.

Somgrund för programmet har en klimat- och miljöutredning identifierat energi,

transporter, läkemedel, resursffirbrukning och inköpsamt flnansförvaltning som

regionensmest miljöpåverkande områden. Livsmedel,avfall och kemikalier är också
områdenmedmiljöpåverkan,men intesåstoratt deäregnamålområdeni
programmet.Deärdockintegreradei deövrigamålomrâdena,t exi
resursförbrukning och inköp.

Varjemiljömålharmätetaloch/eller indikatorerför att mätamåluppfyllelseoch
miljöprestanda.Till miljöprogrammetkommerenhandlingsplantasframunder2017.

Förslagettiii program har arbetets fram gemensamtmellan förvaltningar och
personermedexpertkunskapinom miijömålsområdena.

Arbetet har förankrats och avrapporterats till en styrgrupp beståendeav

förvaltningschef (eller motsvarande) samt till en politisk referensgrupp.
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”Vi växer hållbart ochsätter hälsanfrämst. Viskaparmöjligheter och modiga
lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en ievandedemokrati..."

Såsäger RegionVästmanlandsvision. värdegrunden angervidare att alla människor
gesförutsättningar för god livskvalitet medan regionensmiljöpolicyi slår fast att
miljöpåverkan från regionensverksamheter minskarfrån år tili år, samtidigt somgod
hälsa, sund livsmiljö och hållbar utvecklingz främjas. Genom miljö- och klimatarbetet

tar regionen ansvarför att minska påverkan påvår planet från regionensverksam-
heter. Påsåvis blir miljön renare vilket ger hälsosammarelivsbetingelser för
västmanlänningarna. Vi skahushålla både med de gemensammaresursernai
verksamheten och planetens resurser för att bidra till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i en föränderlig värld
Miljöfrågorna blir alltmer mängfacetterade där ekologisk,ekonomisk och social
hållbarhet integreras och samspelar med varandra. Denökade komplexiteten i
kombination med hög förändringstakt i omvärlden, ställer krav på nya typer av
lösningar. Förändringarnadriver på så att de hållbaraaffärsmodellerna snart sagtär
deendasomärekonomisktmotiverade?

När detta program skrivsfinns ett globalt klimatavtal på plats som iSverige möts med
en kommande klimatlag. Deglobala hållbarhetsmålen,Agenda2030, angerden
gemensamma visionen för världen år 2030. IVlåIenomsätts till en nationell handlings-
plan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, däribland i kommuner och
landsting. För både hållbar upphandling och hållbarafinanser pågår arbete med
internationella standarder. Fordonsmarknaden,finansmarknaden,energimarknaden
och fastighetsmarknaden är alla i stark omställning nu.

Utmaningar och möjligheter
Arbetet för att nå miljömålen kan innebära både målkonflikter och synergieffekter.
lVIålkonflikter kan handla om fördelning av resurser.Synergieffekter är möjliga där vi
uppnår både ren luft, friska medborgare och en uthållig ekonomi. Föratt hantera
målkonflikter och synergieffekter är det av vikt att utgå från en helhetssyndär

1Regionensmiljöpolicy,dokumentnr.23608-2

2Hållbar utveckling definieras enligt FN:sBrundtlandkommission som "en utveckling som

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommandegenerationers möjligheter att

tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelaroch

stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

3Dagensindustri, 2016-11-14, ledare av PM Nilsson

Utfärdadav, Katarina SONG?‘ Kontrolleraaktuellversionmotoriginalidokumenthanteringssystemet

Godkänd av:
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sambanden mellan ekonomisk, socialoch ekologisk utveckling framgår. Föratt göra
det krävssäkrad kompetensen i dessakomplexa frågor och den långsiktiganyttan av
ett arbete för hälsa,miljö och en uthållig ekonomi behöver framhållas i ledning och
styrning. Åtgärder för att uppnå programmets mål kanvara beteendeförändringar,
innovationer och utbildning. Åtgärderna kräver resurser,vilket är en utmaning i en
organisation och värld med begränsaderesurser.

Globala och nationella hållbarhets- och miljömål
Miljöprogrammet tar avstamp i Agenda2030 (FN:smål för hållbar utveckling), de
nationella miljökvalitetsmålen, klimatstrategi för Västmanlandslän och intentionerna
i regionensvision, värdegrund och miljöpolicy.

Målochindikatorer
Enklimat- och miljöutredning, med utgångspunkt i planetens hållbaragränser (se
figur 1), har identifierat energi, transporter, läkemedel,resursförbrukning och inköp

samt finansförvaltning som regionensmest miljöpåverkande områden. Dessa
områden är programmets miljömålsomräden. Livsmedel,avfall och kemikalier har

ocksåmiljöpåverkan, men inte såstor att de är utgör egna målområden, utan de är
integrerade ide övriga målområdena. Varje miljömål har mätetal och indikatorer för

att mäta måluppfyllelse och miljöprestanda. Resultatenjämförs med basåret2016
om inget annat anges.

Planetenshållbara gränser är nio globala processerrelaterade till förändringari
miljön som drivs på av mänskligaktivitet. De nio processernaillustrerar inom vilka
gränser mänskligheten
behöver befinna sig för att
överlevapåplaneten.
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Utfärdadav; Katarina SOIVQF Kontrolleraaktuellversionmotoriginalidokumenlhanleringssystemet

Godkändav:
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- Havsförsurning
- Biogeokemiskaflöden
- Färskvattenanvändning

- Förändradmarkanvändning
- Aerosoler i atmosfären
- Nya kemiskasubstanser

så styrsmiljö- och klimatmålsarbetet
Miljöprogrammet är ett strategiskt styrande dokument för miljö- och klimatarbetet

på en övergripande nivå. Förvaltningar och verksamheterformulerar och beslutar om

egna mål och aktiviteter, utifrån programmets mål, iförvaltnings- och verksamhets-
planer. Miljömål på alla nivåer följs upp i delårsuppföljningar och årsredovisning.

Regionensinterna miljöarbete fokuserar påatt minskaden egnaorganisationens

miljöpåverkan för att bidra till att uppfylla regionala,nationella och globala miljö- och
hållbarhetsmål. I fokus står ett systematiskt miljöarbete där miljö och hållbarhet

integreras i styrprocessensamtidigt som kompetensenstärks genom miljöutbildning

till alla anställda.

Om miljöprogrammet
Det här är det femte miljöprogrammet i ordningen för RegionVästmanland.Alla mål i
programmet skavara uppnådda senast år 2022.Förutom hel- och delägda bolag

omfattas hela regionens organisation av miljöprogrammet. Bolagenskaclockvisa

följsamhet till programmet. Programmet kan kompletteras och revideras under
programperioden.

Andra miljöinriktade program och handlingsplaner
Andra program och handlingsplaner koppladetill miljöprogrammet är program för

Landstingets hälsoinriktade arbete samt handlingsplanñ Arbetsmiljöprograms,

Primärvårdsprograms,Trafikförsörjningsprogram7,Landstingetsenergihandlingsplan
och Regionalt utvecklingsprogram (RUP)för Västmanlandslän 2014-20208.Dessa

“ihttpz//Iedningssystemet/anonvm/Vlewltem-aSDX?fEHn0=29949

5Arbetsmiljöprogram (under framtagande)

6httpzflwww.ltvse/Vardgjvare-och-

samarbetspartners/For vardgivare/primarvarden/Vardvalsinformation/program-2016/

7httpz//wwwitv.sgÅKollektivtrafik/kollektivtrafikmyndighetenz

8 http:l/www.lansstyrelsense/Vastmaniand/SiteCollectionDocumentslSv/om-

lansstyrelsen/om-lanet/RUP/RUP 2014.pdf

Utfärdad av; Katarina SOIVET l(DntroHera akluell version mot original idokumenthanteringiiyiremet

Godkänd av:
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dokument styr ocksåregionensverksamhet mot en minskad miljö- och

klimatpåverkan och följs upp separat.

MÅLOCHHANDLINGSPLANER

Målområden

Energi

Programmets mål Resultatmål (RM) i Målområdei
regionplanen med regionpianen
indikator (l)

Regionens RM:Verksamheten Eneffektiv
klimatpåverkan från ska bedrivas med verksamhet avgod
energiförbrukning i god hushållningav kvalitet
fastigheter skavara __> resurserna 9
13 400 ton C02år 2022 I: Minskad negativ

miljöpåverkan:
Måluppfvllelse enligt
program

Miljömålet om energi är framtaget utifrån det strategiskamålet i regionens

energihandlingsplangom att användningen avfossilabränslenska minskasuccessivt,

och att den totala energianvändningen2030 skavara helt förnybar i alla byggnader

som regionen äger och använder. Programmets mål går ocksåi linje med
energihandlingsplanensenergieffektiviseringsmål att minskaenergianvändandet i

snitt med 3 kWh/m* och år. Om regionen når uppsatt mål 2022 innebär det en

minskning av koldioxidutsläppen motsvarande koldioxidutsläpp från uppvärmning av

340 normalstora villor.

Miljö- och hälsoeffekter
All produktion, distribution och användning av energi påverkar miljön och klimatet.
Förbränning av olja, kol, torv och naturgas, så kallade fossila bränslen, är den största

källan till utsläpp av lcoldioxid,svaveldioxid och kväveoxider iSverige. Utsläppen

bidrar till ökad växthuseffekt, ger upphov till försurning av skogoch mark och orsakar

hälsoproblem. Förbränningav avfall genererar växthusgaseroch ger upphov till

utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter. Kärnkraftensstörsta miljöpåverkan är

strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när använt

kärnbränsle och annat kärnavfall skaslutförvaras i berggrunden.Vattenkraft,

9Energihandlingsplanför LandstingetVästmanland, 2015-12-21

Utfärdad aw Katarina Solver Kontrollera aktuell version mot original idokumenthanteringssystemel

Godkänd av:
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vindkraft, solenergi och biobränsle är förnybara energislag,som påverkar miljön på

olika sätt”. Till exempel kan produktionen av dessaenergislagbidra till förlust av

biologisk mångfalt och förändrad markanvändning.

Det bästa sättet att minska de negativa miljö- och hälsoeffekterna, är därför att

använda mindre energi. Utfasning av fossila bränslenkan ävenge vissapositiva

effekter på den lokala luftkvaliteten, vilket är positivt för astma och allergier. Partiklar

och kväveoxider bidrar också till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och

kol”.

Ekonomiskakonsekvenser

lvliljömålet om energi kommer att realiserasgenom att föreslagnastrategier i

energihandlingsplanengenomförs. RegionVästmanlandhar en lo-årsplan för

investeringar i fastigheter, 2016-2025. Energihandlingsplanenär beroende av att

helainvesteringsplanengenomförs”.

Utmaningar och möjligheter under programperioden

o Regionenär beroende av att externa energileverantörer tillhandahåller

energimedlågmiljö-ochklimatpåverkan.

o Regionens10-åriga investeringsplan behöver realiseras.

m http://www.naturvardsverketse/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/

U Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2015-2018

u Energihandlingsplanför Landstinget Västmanland, 2015-12-21

Utfärdad av: Katarina SONG!" Kontrollera aktuell version mot original i dokumenlhanteringssystemet

Godkändav:
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Transporter

Programmetsmål Resultatmål (RM) i Målområde i
regionplanen med regionplanen
indikator (I)

Regionens RM:Verksamheten Eneffektiv
klimatpåverkanfrån skabedrivasmed verksamhetavgod
transporter ska vara god hushållning av kvalitet

maximalt 2 700 ton C02 "e5U"59""3n 9 _ . . á
a, 2022 I. Minskad negativ

miljöpåverkan:
Måluppfyllelse enligt
program

Transporter är en av regionens mest betydande miljö- och klimatpåverkande

aktiviteter framför allt pågrund av utsläppen av växthusgaser.Föratt minska

vägtrafikens klimatpåverkan och nå upp till det nationella miljökvalitetsmålet om

begränsadklimatpåverkan, behöver den svenskabilparken genomgåen omställning
till förnybara bränslen. Enomställning till alternativa bränslenär även nödvändigför

att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Nliljömålet om
transporter är framtaget med sikte på att regionen skavara fossilfri 203013.

Miüö- och hälsoeffekter
Klimatförändringar är idag en av vår tids största utmaningar som bland annat

påverkarjordens temperatur, nederbörd, snö, is och havsnivä.Utsläppenfrån

regionens transporter kommer tex. från bilar, lastbilar och bussar som vi använder i

tjänsten påolika sätt. Förbränningav fossila bränslensom bensin och dieselger

upphov till ökad koncentration av växthusgaseri atmosfären,vilket leder till ökande
globala medeltemperaturen och lclimatförändringar.

Transporterna påverkar även den lokala omgivningengenom utsläpp av försurande,

gödande och ozonbildande ämnen. Dessutombidrar transporter till luftföroreningar
och buller som påverkar människors hälsanegativt”. Partiklar i utomhusluften har

visats vara skadligaför människors hälsa.De bidrar tili hjärt- och kärlsjukdomarsamt

sjukdomar som försämrar lungfunktionen och kan påverka Iungornas normala

”Regionens miljöpolicy

MEffekter av buller från vägtrafik och tillgång till tyst sida- Fältundersökning i moderna

bostadsområden i Örebro, 2014.

Katarina SDlVEf Kontrollera aktuell version rnoloriginal i dokumenthanteringssystemel
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utveckling. Även buller kange allvarliga hälsoeffekter och kan i längdenleda till ökad

trötthet,nedsattkoncentrationochsämreprestationsförmåga”.

Ekonomiskakonsekvenser

Regionensutmaning blir att utföra sitt uppdrag genom resurseffektiva lösningar.

miljövänligare transporter blir dyrare under en omställningsperiod och att

omställningen till el-mobilitet kräver nya tekniska lösningaroch en utbyggd

laddinfrastruktur. Inte minst ur ett regionalt och samhällsutvecklingsperspektivär det

en viktig resursfråga.

Förutom att ställa om till annan typ av teknisk mobilitet behövseffektivare

trafiksystem som till exempel underlättar byte av transporttyper under en och

samma resa,exempelvis från tåg till buss.Vi behöverskapamöjligheter för

människor att kunna cykla i större utsträckning till regionensverksamheter. Normen

för resande behöver förändras och alternativ till att resabehöver skapasoch tillåtas.

Utvecklingen av telemedicin ger möjlighet att minskaresandet samtidigt som

vårdkvaliteten kan förbättras. Investering i telemedicinutrustning kan initialt utgöra

en kostnad. Vårdkvaliteten kan öka om fler specialisterkan delta i ronder och

behandling, eller när jourer kan fördelas mellan specialisternationellt. Att använda

tele- och videomöten och telefonkonferenser innebär minskadekostnader för

regionen.

Utmaningar och möjligheter under programperioden

a omställning till förnybara bränslen

0 Omställning till el-mobilitet d v s investera i bilar och infrastruktur.

o Möjligheterna med digitalisering, t ex telemedicin och dlstansmöten.

o Möjligheter i att skapa ändrade vanor, beteenden och attityder till resande.

15http://www.naturvardsverketse/Milj0arbete-i-samhallet/lvliljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Transporter-och-trafik/l

Utfärdadav: Katarina SOIVEF Kuntrolieraaktuellversionmotoriginali dokumentthanteringssystemet

Godkändav:
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Resursförbrukning och inköp

Programmetsmål Resultatmål (RM)i Målområdei
regionplanen med regionplanen

F indikator(I)
Respektiveförvaltning RM:Verksamheten Eneffektiv
ska identifiera befintliga ska bedrivasmed verksamhet avgod
cirkulära materialflöden god hushållningav kvalitet

och utveckla minst fyra resurserna
ytterligare cirkulära I: Minskad negativ
materialflöden miljöpåverkan:

Måluppfyllelse enligt
program

Inom regionen sker en omfattande resursförbrukning som genererar stora mängder

avfall både från hälso-ochsjukvårdsverksamheter,serviceverksamheteroch

fastigheter. Regionenskostnader för inköp, varuförsörjning och investeringar i

fastigheter uppgickår 2015 till ca 237 miljoner kronor, vilket var en väsentligdel av

regionens budget. Många miljö- och hälsoproblem såsom klimatförändringar,

utsläpp till luft och vatten, påverkan på biologisk mångfaldsamt användningav miljö-

och hälsoskadligaämnen är direkt eller indirekt en följd av vår konsumtion av

produkter och tjänster.

Det linjära flödet som tillämpas idag behöver bli cirkulärt såatt produkter och

komponenter kan återanvändas och restprodukter blir till nya råvaror. För att

åstadkommadetkanprincipernaförcirkulärekonomi”ochcirkuläramaterialflöden
tillämpas.

Cirkulärekonomi'och cirkulära materialflöden

Syftet med cirkulära flöden är att skapaen effektivare resursanvändningmed

minskadekostnader och avfallsmängdersom följd. Encirkulär ekonomi strävar efter

produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbaraoch där icke förnybara

material över tid ersätts med förnybara. Resursernadelas in i två olika typer;

biologiskamaterial som gär tillbaka till jorden samt tekniska material som inte skagå

tillbakatill naturen.Deskahelstcirkulerasålängesommöjligt”.

Encirkulär ekonomi kan ge förutsättningar för att stimulera innovation i allt från

materialanvändning till nya affärsmodeller.

15EllenMcArthurfoundation

17httpr/lsvenskbygggdning.se/cirkular-ekonpmi-nya-sattet-attngorahallbara-affarer/

utfardadav: Katarina S0[\-‘El’ Kontrolleraaktuellversionmotoriginali d0kumenlhanleringssystemet

Godkänd av:
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Att skapacirkulära flöden inom regionensverksamheter är en stor utmaning

eftersom det är en komplex organisation med mångaaktörer. Men med ökad

affärsnytta och minskade kostnader kan regionen användacirkulär ekonomi som en

drivkraft för att leva upp till visionen om att växahållbart och sätta hälsanfrämst.

Cirkulär ekonomi skiljer sig från linjär ekonomi som tillämpas idag. Ett linjärt system

tar inte hänsyntill de ändliga resurser vi utnyttjar. Genom en bättre förståelse för

material, resurser och deras potential för bredare användningfinns det möjlighet att

skapabättre förutsättningar för att nyttja resurserhllbart.

Exempelpåcirkuläramaterialflödenochresurseffektivkonsumtionkanvara:

- Systemför att förmedla tillgänglighet av produkter (typ Blocket).

- Databasför fastighetsägaren som möjliggör val av hållbara byggvaroroch

dokumentation av inbyggda byggvaror såatt det vid rivning går att

återanvända eller återvinna materialen. Databasenär ett effektivt

förvaltningsverktyg för information och spårningav material och ämnen.

- Returlogistiksystem för resurseffektivt återflöde av produkter, t.ex.

frigolitboxarfrån Mediq.

- Systemför återvinning av plast som inte ärförpackningar

- Reparations-och renoveringsfunktioner, Lex. regionenshantering av

medicinteknisk utrustning.

- Redesign-funktioner och återbruk där restprodukter och material

vidareutvecklas till nya produkter, t.ex. återbruk av gamla kläder och textilier.

- Köpav tjänst istället för produkt, som leasingav kopieringsmaskinoch bilpool

- Delat ägande,där människor samarbetar för att användagemensamma

resurser, t.ex. läkemedelsautomater och svansförrådför läkemedel

- Effektiv och rätt användning av engångsmaterial.Engångsmaterialär

nödvändiga i många processerför att ge högkvalitativ, effektiv och säkervård,

men flödet och användningen av engångsmaterial kan ses över.

Miüöeffekter, hälsoeffekter och ekonomiska konsekvenser

Det linjära flöde som tillämpas idag behöver bli mer cirkulärt så att produkter och

komponenter kan återanvändasoch restprodukter blir till nya råvaror. Samtidigt

behöver miljöskadliga ämnen fasasut ur produktionen. I takt med ökade uttag av

ändliga naturresurser skapasbåde snabba svängningaroch ökningar av priser påen

rad råmaterial, vilket leder till ökade kostnader för oss som köper produkterna och

minskade vinster för producerande företag.

Regionenbehöver ta ansvarför sin resursförbrukning och ändra

konsumtionsmönstret och göra det mer hållbart. Det handlar förstås om vad vi

konsumerar, men ocksåhur mycket vi konsumeraroch på vilket sätt. Vi måste välja

rätt produkt, rätt antal gångeroch ocksåanvändaden på rätt sätt. Ochför att

komplicera det ytterligare får patientsäkerheten inte äventyrasoch arbetsmiljön får

utfärdad av: Katarina SDlVEI' Kontrollera aktuell version mot original idokumenthanteringssystemet

Godkänd av:
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inte försämras. Andra värden såsomkvalitet och funktionalitet behöver också

tillgodoses och dessutomska inköpen vara ekonomiskt rimliga. Helhetstänk är

nyckeln,det vill säga,vi skaoptimera helheten istället för effektivisera delarna!

inom den cirkulära ekonomin sesavfall som en nyttig resurs.Här kan regionen bli

bättre. Regionenstår inför en period med stora investeringar ifastighet och

anläggningar. Regionen behöver exempelvis bli bättre på att ställa krav på att nya

produkter i byggprocesseninnehåller återvunnet material från t.ex. material spill,
rivningsmaterial mm.

Utmaningar och möjligheter under programperioden:

u Öka kunskapenom cirkulära materialflöden och hållbara konsumtion.

I Avsätta resurserför insatser kring cirkulära flöden i verksamheten.

Utfärdadav: Katarina Solver Kontrolleraaktuellversionmotoriginali dokumenthanleringssystemel

Godkänd av:
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Läkemedel

Programmets mål Resultatmål (RM)i Målområdei
regionplanen med regionplanen
indikator (I)

Regionenskaminska RM: Verksamheten Eneffektiv

miljöpåverkan från ska bedrivas med verksamhet av god

läkemedel med god hushållningav kvalitet
bibehållen patientnytta á resurserna

I: Minskad negativ
miljöpåverkan:
Måluppfyllelse enligt
program

-)

Miljöeffekter och hälsoeffekter
Det finns idagspår av cirka 200 läkemedelssubstanseri svenskasjöar och

vattendrag”. Mätningarvisar att det förekommer läkemedelsresteri Mälaren.

Läkemedlensprids i första hand via avloppsvatten eftersom reningsverkeni dagsläget

inte primärt renar bort dessaämnen. Miljöpåverkan kan ske i alla led, från forskning

och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls-och avloppshantering.

Närvi använder läkemedelpasserar

aktiva ämnen helt eller delvis

oförändrade genom människokroppen

och reningsverken. Därför kan de
påverkalevande organismer när de
kommer ut i miljön. Många läkemedel

tillverkasi lågkostnads-länder,där

högakoncentrationer av ämnen

identifieratsi avloppsvattenfrån
läkemedelsfabriker, vilket kan leda till

miljö- och hälsoproblem. Höga

Figur 3. Läkemedelsresteri miljön -spridningsvägar. k0nC€ntl‘E1"ti0neT EV ämnen i

PilarnastjocklekillustrerarmängdenIäkemedelsrester Vattenmiijöer kan påVErka

1mi1jön_[l(ällajFa55_5e) fortplantningsförmågan hos fiskar och

groddjur.

 
Antibiotika i miljön kan leda till att antlbiotikaresistenta (motståndskraftiga)

bakteriestammar utvecklas. Dessakan sedanspridastill sjukdomsalstrandebakterier

som blir svåraatt bekämpa. De kan då vara ett direkt hot mot vår hälsa.Dessutom

riskerar den naturliga sammansättningen av bakterier ute i miljön att förändras. Det

18http://www.mistra.org/forskning/genomford—forskning/mistrapharma.html

Utfärdadav: Katarina Solver Kontrolleraaktuellversionmotoriginal ldokumenihanteringssvstemet

Godkänd av:
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kan ha effekter p hela ekosystem”. Pånationell nivåfortsätter antibiotika-

förskrivningen att sjunka långsamt”. I Västmanlandhar trenden dock varit en ökning

2015-2016. Denökade recept-förskrivningen av antibiotika har i huvudsakskett i

primärvården. Enblygsamförskrivningsökning harävenförekommit påsjukhusen

och på jourcentralen. inom tandvården har antibiotikaförskrivningen däremot varit

oförändrad under sammaperiod. Rekvisitionenavantibiotika direkt till vård-

avdelningar påsjukhusoch äldreboenden utgör cirkaen tiondel av den totala

användningen. Regionenarbetar därför medvetet och systematiskt med att främja en

ansvarsfull antibiotika-förskrivning. Påså sätt motverkasuppkomst och spridning av

antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikaresistens kan uppstå och spridasbåde i

den yttre miljön och ivårdmiljöer.

Ekonomiskakonsekvenser
Minskad kassationav iäkemedel genom effektiv läkemedelsförsörjningminskar

kostnaderna för regionen.Att ordinera fysisk aktivitet (FaR)är en deli regionens

arbete för en mer hälso-inriktad hälso-och sjukvårdsamt för att sänkakostnaderna

för läkemedel och vårdinsatser relaterade till fysiskinaktivitet”. Dessutomminskar

den negativa påverkanpå miljön när FaRökar eftersom färre läkemedelskrivs ut

samtidigt som kostnader för omhändertagande av läkemedelsavfallminskar.

En behovsbaserad,medicinskt ändamålsenligoch hälsoekonomiskteffektiv

läkemedelsbehandlingär optimalt även ur miljösynpunkt. Genom att ytterligare

utöka arbetet med iäkemedelsgenomgångarökar möjligheterna att uppnå detta.

Antibiotikaresistens ger höga kostnader för hälso-och sjukvården och samhället. För

att vända trenden i Västmanland behövs informationsinsatser och vägledningtill

verksamheter. Föratt bidra till en hållbar Iäkemedelsanvändningbehöver regionen

ställa höga krav på tillverkning och upphandling av läkemedel.Att ställa miljökrav vid

upphandling och att följa upp avtal där miljökrav ställts kräver resurser.

Utmaningar och möjligheter under programperioden:

o Avsätta tillräcklig resurstid för informationsinsatser och vägledning till

verksamheternaom antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning.

0 Avsätta tillräckliga resursertill uppföljning av ställda miljökrav i

upphandlingsavtal.

19http://www.naturvardsverketse/Sa-mar-miljon/Manniska/MiIjogifter/Organiska»

miljögifter/Läkemedel]

2°Öppna Jämförelser ~Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner

2]Fysiskaktivitet på recept -FaR,instuktion 7487-1

Utfärdad av: Katarina SUNET Konlrcllera aktuell version mot original idokumenthanteringssystemet

Godkändav:
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Finonsförvaltning

Programmetsmål ?esultatmäl(RM)i T Målområdei
regionplanen med regionplanen
indikator (I)

Koldioxidintensiteten i RM: Verksamheten Eneffektiv

regionens ska bedrivasmed god verksamhet av god

kapitalförvaltning ska hushållning av kvalitet

minska med 75 %till år _e_ resurserna 9
2022 l: Minskad negativ

miljöpåverkan:
Måluppfylielse enligt
program

RegionVästmanland förvaltar idag ca 3,6 miljarder kri pensionsmedel.Denna

förvaltning har ett koldioxidavtryck på drygt 17 ton koldioxidekvivalenter (Cozejper

miljon kronor intäkter hosde aktiebolag som finns i pensionsmedelsportföljen”.

Totala utsläpp kopplade till pensionsmedelsförvaltningensaktieplaceringar beräknas

till ca 15 000 ton koldioxidekvivalenter. Finansförvaltningenär därmed en av de

största posterna i regionens klimatpåverkan. Regionenssträvan är att vara en

ansvarsfull investerare genom att ta hänsyntill en långsiktigt hållbar utveckling vid

investeringar. Det framgår av policyn för finansförvaltning som ocksåanger att

investering inte tillåts i företag som bryter mot kraven ide internationella

konventioner (mänskligarättigheter, arbetsrätt, barnsrättigheter och miljö) som

Sverigehar undertecknat. Regionenska undvika placeringari företag där en del av

omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror,

pornografi eller vapen. Föratt uppnå policyns intentioner finns flera

hållbarhetsstrategier att använda sig av; t ex normbaseradscreening,best-in-class,

exkludering, tematiska investeringar, ESG23-integration i investeringsbeslut,

påverkansarbete och ägarstyrning samt impact investments.

Destrategier regionen valt i arbetet med hållbara finanser inbegriper följande;

- arbete enligt policy och riktlinjer för finansförvaltning

w att genom dialog med banker, finansinstitut, finansförvaltare och

andra regioner påverkaatt hållbarhet integreras i finansförvaltningen

22Mätning och redovisning av avtrycket sker enligt den standard som Fondbolagensförening

tagit fram under 2016.

23ESGär en förkortning för E=miljö, Szsocial och G=ägarstyrning

Utfärdadav: Kata rina SOIVEI' Kontrolleraaktuellversionmotoriginalidokumenthanteringssystemet

Godkänd av:
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- att vara ett gott exempel för andra regioner och kommuner och dela

med ossav metoder

- Investering i gröna obligationer och andra placeringarsom bidrar till

tydlig nytta inom hållbarhetsområdet

- scanningoch redovisning av klimatavtryck från finansförvaltningen

- mäta hållbarhetsbetyg för samtliga aktiebolag regionen investerari

- användagröna lån från Kommuninvest

Det finns idag ett ökat tryck på den finansiella sektorn att ta större hänsyntill

hållbarhet. Flera investerare, både privata och offentliga aktörer, har därför beslutat

att säljasina innehav av fossil energi, ett utryck för negativ screening(att välja bort).

Finansbranschenhar ocksåutvecklats utifrån de internationella konventionerna som

sammanfattas i Global compacts, Förenta nationernasinitiativ för företagens

samhällsansvar”. FN:sarbete kring ansvarsfullainvesteringaråterfinns inom UN PRl

(PRl=Principlesfor ResponsibleInvestment). PRl:smissionär ett effektivt och hållbart

globalt finanssystem som premierar långsiktiga,ansvarsfullainvesteringar som

främjar miljön och samhället. Principerna uppmuntrar och stöttar världens

investerare att göra ansvarfulla investeringar. Föratt mäta och redovisafinansiella

portföljers klimatavtryck finns två initiativ från PRloch UNEPFl (Finansinitiativ inom

FNsmiljöprogram). Det är dels Montreal Carbon Pledgedär förvaltare förbinder sig

att mäta och publicera sin klimatpåverkan och dels Portfolio Decarbonization

Coalition, en Standardiserad klimatavtrycksredovisning.

Flerabanker redovisar idag hur de arbetar med alla dimensioner av hållbarhet; såväl

ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Det finns ett flertal initiativ inom området

som syftar till att investerare ska kunnagöra medvetna val. Någraav dessainitiativ är

koldioxid-avtryck för aktiefonder, Morningstars hållbarhetsrating, Svanewmärkning

av fonder (lanserasinom kort) samt förbättrad hållbarhetsprofll för fonder (lanseras

inom kort).

Finansinspektionensrapport "Finansiella företags hållbarhetsarbete" visar att

företagen ser hållbarhet både som risk och som möjlighet, men att de gör olika

bedömningar av hållbarhetens betydelse för den egnaverksamheten. kartläggningen

visar ocksåatt det är stora företag som arbetar systematisktoch aktivt med

hållbarhetsfrägor.”

24www.ungloba1compact.org

25httg:[[gww.fi.se/Tillsvn/Rapporter/Listan/Hur—kan~finanssel<torn—bidra—tillAen—hallbarv

utvecklingz, åtkomst 2016-12-08

Utfärdadav: Katarina Solver KontrolleraaktuellversionmotOriginalidokumenthanleringssystemet

Godkänd av:
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Utfärdadav:

Godkändav:

ll/iiijö- och hälsoeffekter
Miljöpåverkan från kapitalförvaltningen är en indirekt påverkanpå klimatet. Klimatet

förbättras dock inte av att regionen säljer vissavärdepapper. Däremot kan regionen

genom att vara en god kravställare verka för en mer hållbar finansmarknad.

Hälsoeffekterna av en hållbar finansförvaltning är ocksåde indirekta. Genom att

investera i bolag som respekterar mänskligarättigheter och följer internationella

konventioner såkan hälsanoch den socialahållbarheten stärkasför de som påverkas.

Genom att följa miljölagstiftning och på sikt av investera ifossila bränslen blir miljön

renare och det ger bättre förutsättningar för en god hälsa.

Ekonomiskakonsekvenser
Att minska koldioxidintensiteten i regionens finansportfölj innebär i teorin en högre

risk i kapitalförvaltningen och potentiellt lägreavkastningtill följd av att vissa

värdepapper och sektorer exkluderas. För att hanteradetta behöver

finansförvaltningen utarbeta strategier som kan motverka eventuella negativa

effekter. Under åren 2015 och 2016 har miljömässigaoch etiska hänsyni

finansförvaltningen inte inneburit minskad ekonomiskavkastning.Enfortsatt

investering i värdepapper och sektorer med fossiiabränslen innebär dock en risk för

såkalladestrandadetillgångar”(strandedassets).Detkanuppståi defalldärolje-,
gas-och kolreserver inte kan nyttjas och blir värdelösa,som en konsekvensavden

globala klimatöverenskommelsen att jordens medeltemperatur inte skaöka med mer

än + 1,5 grad Celsius.strandade tillgångar kanfå stora ekonomiska och finansiella

konsekvenser.

Finansinspektionensrapport "Klimatförändringarna och finansiell stabilitet"

illustrerar förhållandet mellan klimatrisk (risk till följd av ett förändrat klimat) samt

omställningsrisklbeslutsfattare genomför stora förändringar iden globala ekonomin

för att begränsa koldioxidutsläpp). Klimatrisken kan illustreras som att en ökning av

jordens medeltemperatur med 2 tili 3 grader Celsius ger samhällsekonomiska

kostnader motsvarande 3 %av global BNP.Omställningsriskenkan ta sig uttryck i så

kallade strandade tillgångar.

Det bör noteras att all data inom området börtolkas med försiktighet, dä alla bolag

inte redovisar data, samt att insamlad data inte alltid har den bästa kvaliteten.

Utmaningar och möjligheter under programperioden:

0 Ökakunskapenom och skapaförståelse hosförvaltarna för att regionens

investeringar påverkar fler miljöaspekter än klimatet och utsläpp av

växthusgaser.

25Tillgångar som har drabbats av oförutsedda eller prematura nedskrivningar, devalveringar

eller konvertering till skulder.

Katarina Solver Kontrollera aktuell version mot original i dokumenlhanteringssvstemet
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Handlingsplan
Till programmet finns en handlingsplan som utgårfrån programområdet i sin helhet

och uppdateras årligen. Handlingsplanenär ett vägledandedokument och används

som stöd för att utforma planeringsförutsättningar, förvaltningsplaner och i
förlängningen ävenverksamhetsplaner. l handlingsplanenfinns ocksåstrategier för

hur regionen möter utmaningar och möjligheter.

Handlingsplanenger förslag på åtgärder och/eller insatsomrädenför att nå

programmets mål som förvaltningar och verksamheter kanjobba med under

programperioden. Handlingsplanenredovisar en övergripandeansvarsfördelning

samt tidpunkter när åtgärder och deletapper skavara klara.

För målområde Energifinns en specifik handlingsplanframtagen"

INDIKATOREROCHMÃLVÄRDEN

Programmetsmål indikator Mål-värde Nuläge

Regionensklimatpåverkan Totalt antal ton C02

från energiförbrukning i 13 400 ton C02 15650 C02

fastigheter ska vara 13 400 Anta' ton C02 från kyla

ton C02 ar 2022.
4 ton C02/år 450 C02/år

‘T D u

Antal ton C02 fran varme 3 900 ton

Bagar2015 100 ton C02/år C02/år

Antal ton C02 från el 11 300 ton

ton C02/ål' C02/år

Regionensklimatpåverkan Total mängdC02-utsläppför transporter 2 700 ton C02 3 870 ton

fråntransporterskavara {tjéinsteresor(inkl.ambulansochHCl\/l) C02
maximalt 2 700 ton C02 år och sjukresor)

2022.

Basår2015 Mängd C02-utsläppför särskild -25 % 2070 ton

kollektivtrafik C02/år

Mängd C02-utsläppför tjänsteresor -50 % 970 ton

(VerksamhetsbilarinklusiveHlVlCoch C02/år
bilpoolsbilar)

U Energihandlingsplanför Landstinget Västmanland, mål och strategier för energianvändning

i fastigheter

Utfärdadav: Katarina Solver Kontrolleraaktuellversionmotoriginalidukumenlhanlerlngssvstemel

Godkändav:
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L

Respektiveförvaltning ska
identifiera befintliga
cirkulära materialflöden
och utveckla minst fyra
ytterligare cirkulära
materlalflöden

4

Mängd COZ-utsläppför ambulanser

Mängd Cog-utsläppför flyg

Mängd COZ-utsläppför egen bil i tjänst

Andel kilometer med tåg av totalt antal

kilometer för tjänsteresor (flyg, bil, tåg)

Mängd COZ-utsläppper kilometer med

ambulans

AntalbokadeSkype-mötenperår”

COZ-utsläppper medarbetare för resor till

och från jobbet. Mäts genom ärlig

enkätundersökning

Antal befintliga cirkulära materialflöden

Antal utvecklade cirkulära materialflöden

Organisationens totala mängd avfall per

länsinvånareoch år (exklusivebyggoch

rivningsavfall)

Materlalåtervinningsgradmexklusivebygg
och rivnlngsavfall

Antal lnnovationsupphandlingar

Andelen material och produkter som har

bedömts enligt Byggvarubedömningens

kriterier (eller annat bedömningssystem).

28Möten bokade av regionen

Dokhummervurgåva

33519-1

oförändrat

-25%

-80%

Öka

Minska

Öka

Minska

4 st/

förvaltning
Minska

Öka

Öka

50%

17(19)

440 ton

COZ/år
215 ton

COZ/år
175 ton

Cog/ål'

22 %

215g

1740 möten

Basår 2018

0

7,8 kg

(basår
2015)”

38%

O

Basår2018

*el

29Antal invånare i Västmanlands län 2015 enligt http://www.regionfaktacom/Vastmanlands-

lan/Befolkning-och-hushall/BefoIkning/Folkmangd-31-december-alder/

3°Materialåtervinningsbart avfall omfattar förpackningar, returpapper inkl. wellpapp,

metallskrot, el-avfall och matavfall.

Utfärdadav: Katarina Solver

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dskumenrhanteringssystemet
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Giltigt from.

Miljöprogram 2018-2022

Regionenska minska
miljöpåverkan från
läkemedel med bibehållen
patientnytta

Koldioxidintensiteten i
regionens kapital-
förvaltning ska minska
med75%till år202233

Regionenhar en regionövergripande plan

för att begränsaklimatpåverkan i bygg-
och anläggningsprojektdär indikatorer

och mätetal ingår.

Antal fördjupade
Iäkemedelsgenomgångarkodade med

XV016för listade patienter >75 år

Antal patienter som fått recept på Fysisk
aktivitet (FaR)inklusive rådgivandesamtal
och särskild uppföljning, kodade med

ov132ochDv200(KVÃ-Kodn)

Andel av leverantörer med avtal där

miljökrav ställts

Andel utvärderade/uppföljda avtal där
miljökrav ställts

Årligminskningav
antibiotikaförskrivningen i antal
recept/1000invånarepå2 procent
utgående från 2016 års utfall.

Årligminskningavdentotala
antibiotikabelastningeni DDD32/1O00
invånare på 2 procent utgående från 2016

års utfall

Antal förskrivare som har genomgått e-

utbildning om läkemedel och miljö

Positiv utveckling av intensitet relativt
index(ökatgap)“

Dokmummer-Utgåva

33519-1

Planframtagen
senast31

december 2018

Öka

Öka

100%

Öka

292

4171

95%

<64%

18(19)'

1600

DV200: 520
DV132:
4276

330

4708

0%

64%

31KVÃ-kodanvändsför statistisk beskrivning av åtgärder som skrivs in ijournalen i samband

med att åtgärden genomförts

32DDD=Definieraddygnsdos

33 Koldioxidintensiteten uttrycks i COZ-utsläpp per intäktskrona. Mätning sker av det totala

aktieinnehavet vid årets slut, enligt en standard från Fondbolagens förening.

Utfärdadav: Katarina Solver

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemel
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Giltig! inom. Ooklnummer-Utgåva

33519-1

Miljöprogram 2018-2022

COZ-intensiteti portföljenskaminskamed <4.4ton C026' 17,4T0"
75 % per miljon Cole per

kronor intäkter miljon
kronor

intäkter

UTVÄRDERING
Utvärdering sker av programmet i sin helhet efter att det är genomfört.

INTERNREFERENS

Detta program är beslutat av Regionfullmäktige 2017-04-19,§ [Klickahär och skriv].

Diarienummer: LTV 161803

REFERENSER

SS-ENISO 14001:2015 Miljöledningssystem- Krav och vägledning

34index har en intensitet på 27,0, vilket innebär att vr portföljs intensitet är 64,4 % av index

(17,4/27).

utfärdadav; Katarina SDlVEF Kanlrclleraaktuellversionmotoriginalidokumenthanteringssystemel

Godkänd av:
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VASFMANLAND

Landstingskontoret

Datum Diarienr

2016-1241 LTV161803

Centrum för administration

Administrativ service

Katarina Soiver
SALAKOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning

ink. *iår2
-'Dli¢lBl1l' Aktbifaga

2-Git»/N32: l

REMISSMIUÖPRDGRAMrön REGIONVÄSTMANLAND2018-2022

Postadress

Landstinget Västmanland

Administrativ service

72189Västerås

Ettförslagtill nytt miljöprogramför RegionVästmanland2018-2022skickaspå

remissenligtSändlista.

Ävenallmänhetenharmöjlighetatt lämnasynpunkterpåprogrammet.

Ertyttrandeskickastill regionensmyndighetsbrevlåda,landstinget@ltv.se,senast3

februari2017.

Miljöprogrammet är det femte miljöprogrammet i ordningenför Region

Västmanland.Allamåli programmetskauppnåsår2022.Helaregionensorganisation

omfattas av miljöprogrammet förutom hel- och deiägdabolag.Programmetkan

kompletteras och reviderasunder programperioden.

Somgrund för programmet har en klimat- och miljöutredning identifierat energi,

transporter, läkemedel, resursförbruknlng och inköpsamt finansförvaltningsom

regionensmest miljöpâverkande områden. Livsmedel,avfall och kemikalierär också

områdenmedmiljöpåverkan,menintesåstoratt deäregnamåiområdeni

programmet. Deär dock integrerade i de övrigamålområdena,tex i

resursförbrukningochinköp.

Varje miljömål har mätetal och/eller Indikatorerför att mäta måluppfyllelseoch

mlljöprestanda. Till miljöprogrammet kommer enhandlingsplantas fram under 2017.

Förslagettill program har arbetets fram gemensamtmellan förvaltningar och

personer med expertkunskapinom miljömålsområdena;

Arbetet har förankrats och avrapporterats till en styrgruppbeståendeav

förvaltningscheflellermotsvarande)samttill enpolitiskreferensgrupp.

Med vänlig hälsning

LandstingetVästmanland
Landstingskontoret

la,
Ja Hallberg
Administrativ direktör

Besöksadress Telefon,vad DigNr E-p-osl

Landstlngshuset,ing4 021-173000 2321000172 landstinget@llv.se

Telefax W\T!1r Webbadress

021-17 45 O9 SE232100017201 w‘.-.rw.ltv.se
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Datum

2016-12-21

Remltterat till:
Västmanlandssjukhus

Primärvård,psyklatri- och habiliteringsverksamhet

Landstlngskontoret

Verksamhets-och ledningsstöd

Kost

Hjälpmedelscentrum

Kollektlvtrafikförvaltningen

Vårdval

ABVL

FolktandvårdenAB

Varuförsörjningsnämnden

DU-nämnden(inköpsutskott)

MälarenergiAB

Västerbergslagensenergi AB

Sala-Hebyenergi AB

VästraMälardalens Energioch Miljö AB

KommunalförbundetVafabMiljö

Energikontoret i Mälardalen

Mälardalenshögskola

Skinnskattebergskommun

Norbergskommun

Fagerstakommun

Surahammarskommun

Salakommun

Hallstahammarskommun

Köpingskommun

Arboga kommun

Kungsörskommun

Västeråskommun

RegionGävleborg

Landstingeti Uppsalalän

LandstingetDalarna

Diarienr

LTV161803

2 (3)
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Datum Diarienr

201642-21 LTV161803

LandstingetSörmland

RegionÖrebrolän

Landstingeti Värmiand
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