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Miljö

Omfattning
Denna policy gäller för all personal inom Västerbottens läns landsting.

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 ska bli Sveriges mest hållbara landsting genom att uppnå en klimatneutral och giftfri 

verksamhet. Vi ska vara ett föredöme för andra landsting, företag och organisationer.

Vi bidrar till en god hälsa och minskad klimatpåverkan
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.

Vi bidrar till en giftfri miljö
Vi förebygger uppkomst av föroreningar genom effektiv energi- och resursanvändning samt ökad 

andel förnybar energi. Vi medverkar till en mer hållbar produktion och konsumtion genom att ställa 

krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande vid inköp och upphandling. Personal och patienter 

ges incitament för ett miljöanpassat resande. 

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

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

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

förbättringar. Vid förändringar i verksamheten tas miljöeffekter i beaktande. 

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
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