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SYFTE 

Miljöpolicyn är en avsiktsförklaring som visar ambition och åtaganden för 
landstingets miljö- och klimatarbete. 
 

PRINCIPER 

Miljöpåverkan från landstingets verksamheter minskar från år till år, samtidigt som 

god hälsa, sund livsmiljö och hållbar utveckling främjas. Alla verksamheter i 

Landstinget Västmanland ansvarar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy 

och miljö- och klimatmål uppnås. Arbetet bedrivs förebyggande, leder till ständig 

förbättring och utveckling av verksamheten. 

Landstinget Västmanlands miljö- och klimatarbete 

 ger medarbetarna medvetenhet och kompetens om miljöpåverkan i sitt dagliga 

arbete   

 skyddar den yttre miljön och människors hälsa genom rationell 

läkemedelsanvändning och begränsad användning av skadliga ämnen  

 tar hänsyn till produkters och tjänsters hela livscykler, så att resurser nyttjas så 

effektivt som möjligt 

 innebär att miljö- och klimatkrav ställs vid upphandling av produkter och tjänster 

 bidrar till en klimatneutral organisation som väljer fossilfria energislag och tar 

miljö- och klimathänsyn vid resor och transporter 

 tar hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid finansiella investeringar1  

 innebär att miljökrav i lagar, förordningar och andra bindande krav utgör en 

miniminivå 

 

DEFINITION 

Miljö2- omgivningar där en organisation verkar, som innefattar luft, vatten, mark, 

naturresurser, flora, fauna och människor och samverkan mellan dessa. 

Klimat- de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, 

standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m3. Enklare beskrivet som 

vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått. 

                                                           
1 Se Landstingets policy för finansförvaltning 

2 Definition enligt SS-EN ISO 14001:2015 

3 Definition enligt Nationalencyklopedin 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=7720
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Hållbar utveckling- "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov"4. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer 

varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.  

INRIKTNING OCH TILLÄMPNING 

Landstingets inriktning är att följa miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015. 

Samtliga krav i standarden har bedömts tillämpliga för landstinget. 

OMFATTNING 

Denna policy gäller samtliga verksamheter och alla medarbetare inom Landstinget 

Västmanland. Som medarbetare räknas även förtroendevalda, uppdragstagare och 

externa leverantörer. Policyn ska tillämpas på alla nivåer i organisationen. Därutöver 

är miljöpolicyn vägledande för landstingets hel- och delägda bolag.  

ANSVAR OCH ROLLER 

Det juridiska miljöansvaret för landstingets miljöarbete följer linjeorganisationen. 

Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för landstingets miljö- och 

klimatarbete, hur det organiseras och att nödvändiga resurser finns fördelade för 

arbetet. 

Landstingsfullmäktige fattar beslut om policy och övergripande inriktning för arbetet 

samt tilldelar medel för genomförandet av åtgärder. 

UPPFÖLJNING 

Uppföljning av landstingets arbete med miljö- och klimat sker regelbundet enligt 

gängse struktur. Uppföljningen sker genom interna kontroller och 

tredjepartsrevisioner. 

INTERN REFERENS 

Denna policy är fastställd av Landstingsfullmäktige 2016-11-23, § 138, dnr LTV 

161491. 

                                                           
4 Begreppet hållbar utveckling definierades 1987 i samband med FN:s World Commission on 

Environment and Development (Brundtlandkommissionen) i rapporten "Vår gemensamma 

framtid".   


