
 

 
 

 

 

 

Region Skånes 

miljöpolicy 
Region Skånes vision är Framtidstro och livskvalitet. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafk, regional utveckling och kultur i Skåne. Region Skåne samarbetar med andra regioner och 
organisationer i och utanför Sverige. Miljöpolicyn omfattar Region Skånes samtliga verksamheter, nämnder 
och styrelser, hel- och majoritetsägda bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Skåne. 

Region Skånes medarbetare ska förebygga, minska och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan och 
stärka den positiva miljöpåverkan. Medarbetarna är Region Skånes viktigaste tillgång och avgörande för att 
nå miljöprogrammets mål. Medarbetarnas engagemang för miljöarbetet tas tillvara, främjas och utvecklas. 
Region Skånes miljöprofl är viktig för varumärket. Verksamheter som helt eller delvis fnansieras av Region 
Skåne tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. 

Region Skåne 
  effektiviserar resursanvändningen genom att gå mot   

en cirkulär ekonomi som leder till minskat inföde av 
resurser och minskat utföde av avfall. 

  har ett lågt utsläpp av växthusgaser i hela leverantörs-
kedjan inom ramen för den utsläppsnivå som tillåts för 
att uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet för att 2045 
vara klimatneutrala. Region Skåne är fossilbränslefritt  
inom egen verksamhet, med inköp av förnybara och 
fossilfria energislag, och driver omställningen i leveran-
törsleden. 

  inför effektoptimering som en del i arbetet med att bidr
till ett stabilt elsystem och utreder vilka verksamheter i 
regionen som har en potential till mer fexibel användnin
av energi där effektoptimering är relevant. 

  ställer krav på energieffektiva lokaler vid ny- och 
ombyggnation samt i externa hyresavtal. 

  fasar ut särskilt farliga ämnen ur leverantörskedjan så 
långt som möjligt och dessa ämnen ingår inte i produk-
ter, livsmedel, varor, insatsråvaror, material och bygg - 
nader annat än i undantagsfall. 

  bidrar till att den samlade, farliga exponeringen av  
ämnen och läkemedel minskar. 

  har en produktion och konsumtion som är miljömässigt 
hållbar. 

  sprider kunskap om samspelet mellan människa, hälsa 
och miljö och har miljömedvetna medarbetare. 

  väljer miljöanpassade varor, produkter, tjänster och tekni
där så är möjligt ur ett kvalitetsmässigt, patientsäkert 
och ekonomiskt perspektiv. Region Skåne ställer miljö- 
krav på upphandlade leverantörer av tjänster som om 
Region Skåne själv hade levererat tjänsten. Miljökrav so
ställs på leverantörer är relevanta och proportionerliga.
Livscykelkostnader beaktas vid inköp och upphandling. 

  värderar och beskriver eventuella miljökonsekvenser  
inför politiska beslut, planering, genomförande,  
produktval, upphandling, inköp, fnansiering och  
utvärdering. 

  säkerställer att de strategiska miljömålen beaktas och 
efterlevs vid bidragsgivning, investeringar, upphandlingar  
och inköp. 

  ska vid upphandling och inköp i första hand prioritera 
närproducerade ekologiska livsmedel och närproduce-
rade livsmedel, i andra hand ekologiska livsmedel från 
andra områden. 

  skyddar och stärker en resurseffektiv och hållbar 
markanvändning, biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster. 

  utgår ifrån miljömässiga kriterier vid investeringar och 
kapitalplaceringar och för en aktiv dialog med relevanta 
intressenter. 

  gynnar forskning, utveckling och innovation som bidrar  
till positiv miljöpåverkan. 

  bidrar till en miljömässig hållbarhet i hela Skåne och är 
en föregångare i detta arbete, samt är transparent med 
sitt miljöarbete och dess effekter. 

  följer gällande lagar och andra bindande krav  
samt verkar för ständiga förbättringar i arbetet   
med minskad miljöpåverkan och ökad energi- 
prestanda. 

Miljöpolicy beslutades i samband med  
Region Skånes miljöprogram 2030 av 
regionfullmäktige den 2021-11-09. 
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