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Miljö

Omfattning
Miljöpolicyn omfattar Region Västerbottens samtliga ansvarsområden. Det innebär att den omfattar 

fullmäktige, samtliga nämnder och alla hel- och majoritetsägda bolag och stiftelser.

Syfte
Policyn beskriver vårt gemensamma förhållningssätt där vi bidrar till en god miljö, bättre hälsa och

hållbar utveckling för patienter, befolkning och medarbetare.

Beskrivning
Västerbotten är en ledande miljöregion genom det regionala utvecklingsarbetet och vår verksamhet är 

klimatneutral, giftfri och resurseffektiv. Jämlikhet, jämställdhet och barnrättsperspektiv genomsyrar 

arbetet för att säkerställa en god hälsa och bra livsmiljö för alla i samhället. Vi ska vara ett föredöme 

för andra regioner, företag och organisationer.

Våra verksamheter bidrar till en positiv utveckling för hela Västerbotten i form av god hälsa och bra 

livsmiljö. Arbetet bedrivs med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa. Vi sprider och följer

kunskapsutvecklingen om hur förändringar i klimatet kan påverka hälsan. 

Minskad miljöpåverkan i länet
Genom det regionala utvecklingsarbetet bidrar vi till att minska miljöpåverkan i länet. Vi stimulerar till 

innovation och till samverkan mellan kommuner och andra aktörer inom miljö- och klimatområdet. Vi 

möjliggör hållbart resande i hela länet genom den regionala kollektivtrafiken. 

Klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
Våra verksamheter bidrar till att minska klimatpåverkan genom att öka andelen förnybar energi som 

används i regionens fastigheter samt i den trafik som regionens verksamheter ger upphov till. 

Personal och patienter ges incitament för ett hållbart resande. Vi bidrar även till minskad 

klimatpåverkan genom val av varor och tjänster som regionen använder.

Giftfri och hälsosam miljö
Vi bidrar till en giftfri miljö genom att minska användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och 

genom att förebygga uppkomst av föroreningar.

Hållbar resursanvändning
Våra verksamheter är energieffektiva och eftersträvar hållbar användning av varor och tjänster genom 

att öka andelen återanvändning och återvinning. Vi medverkar till en mer hållbar produktion och 

konsumtion genom att ställa krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande vid inköp och 
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upphandling.

Miljö och hållbar utveckling är allas ansvar 
Vi uppfyller krav i gällande miljölagstiftning och bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och 

globala hållbarhetsmålen. Vid förändringar i verksamheten tas miljöeffekter i beaktande.

Alla medarbetare medverkar till en god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling genom att arbeta

systematiskt, ta ansvar för den miljöpåverkan regionen orsakar och arbeta med fortlöpande 

förbättringar. 

Referenser och förändringar  
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