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Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson
ÄRENDET
Tf landstingsdirektören har inkommit med förslag till miljöredovisning för landstinget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
att till landstingsfullmäktige anmäla miljöredovisning 2010
Miljöredovisningen för 2010 visar att Stockholms läns landsting bedriver ett offensivt och framåtsyftande miljöarbete. Det görs genom att minska vår egen miljö- och
klimatpåverkan och, som beställare, driva på en miljövänlig teknikutveckling. Det
görs också genom att landstinget bidrar till utbyggnad av kollektivtrafiken, med syftet
att öka andelen kollektivtrafikresenärer. Konkreta och mätbara mål gör att miljöarbetet kan utvärderas på ett tydligt sätt. Det är en förutsättning för att vi också ska kunna
nå de högt ställda målen.
I första hand är miljöredovisningen en redovisning till fullmäktige, men även allmänhet, leverantörer och andra är tilltänkta målgrupper. För att dessa intressenter ska få
en bakgrund och ett sammanhang till miljöarbetet finns även avsnitt med grundläggande fakta om landstinget och hur det styrs. Urvalet av dessa kompletterande
uppgifter följer den internationella standarden för hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative). Miljöredovisningen är också ett viktigt verktyg för verksamheternas arbete med att nå miljöprogrammets mål.
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Andelen förnybara drivmedel är 33 procent och under riktvärdet i årets budget (45
procent). SL som står för den stora andelen trafik har ett resultat 2010 som inte är
betryggande. Men genomfleraåtgärder har man goda chanser att nå 50 procent förnybara drivmedel till utgången av 2011. Detta baserad på preliminära fordonslistor
för de nya trafikavtalen samt olika inplanerade aktiviteter. Antalet miljöbussar i SL:s
bussflotta ökade med 28 biogasbussar och 127 etanolbussar under 2010. SL tog redan
under 2009 viktiga beslut omfinansieringoch inköp av nya miljöbussar för att målet
om att hälften av alla transporter ska ske med förnybara bränslen till 2012 ska kunna
nås.
AISAB, MediCarrier och Waxholmsbolaget samverkar för att hitta en diesel med hög
inblandning förnybara oljor, men alternativen är svåra att hitta. Inom färdtjänstverksamheten ökar andel miljöbilar till 69 procent jämfört med 46 procent 2009. Av alla
landstingets fordon är 89 procent miljöbilar. Utsläpp av partiklar och kväveoxider
fortsätter minska och målsättningen i Miljö steg 5 ser ut att nås.
Inom Stockholms läns landsting kommer nästan all el, värme och kyla från förnybara
energikällor som vattenkraft och vindkraft. SL upphandlar också grön fjärrvärme.
Locums energibesparingsarbete har varit framgångsrikt, inte minst genom kampanjen
- Släck, stäng av, byt ut!, som riktar sig till hyresgäster. Arbetet med energieffektiviseringsåtgärder måste få fortsatt ökad prioritet framöver. Locums energianvändning
minskar vilket sker främst genom att optimera befintliga system för belysning, ventilation med mera snarare än att göra med nya investeringar.
Utsläpp av vissa miljöstörande läkemedel från reningsverken jämfört med 2005
minskar. 15 av 22 läkemedel var tendensen minskande nivåer av läkemedelsrester i
avloppsvattnet över tidsperioden 2005 till 2010. Under 2010 togs en särskild handlingsplan för att minska miljöpåverkan från läkemedel fram. Det är en sammanställning över åtgärder som förvaltningar och bolag kan vidta för att minska utsläppen av
miljöstörande läkemedel.
Installation av lustgasdestruktionsanläggningar har skett på samtliga förlossningskliniker under året. Landstingets utsläpp av lustgas är knappt hälften av utsläppen 2002
samtidigt var det fler förlossningar 2010 än 2002. Användningen av farliga kemikalier fortsätter minska. Målet att minska utfasningslistans kemikalier kommer att nås
med god marginal. Användningen har minskat med 94 procent, från 1018 till 66
kilogram.
Vad gäller utfasning av farliga kemikalier i varor så ska alla upphandlingar som
landstinget gör, från den 1 januari 2011, innehålla krav på att ämnen somfinnspå
landstingets awecklingslista inte får förekomma. Andelen ekologiska livsmedel ökade 2010 från 10 till 24 procent.
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Under hösten 2010 gick startskottet för bygget av Nya Karolinska Solna, NKS. Sjukhuset ska vara ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus som är klimatneutralt, med
minimala utsläpp av växthusgaser. Energianvändningen ska bli låg - nära hälften av
dagens Karolinska och energiförsörjningen baseras till stor del på förnybara källor
som bergvärme och solfångare.
Stockholms läns landsting bidrar till en mer hållbar energiproduktion och till att ny
miljöteknik utvecklas. Landstingets offensiva roll som beställare bidrar till att utveckla ny teknik och skapa nya marknader som exempelvis för att rena lustgas. Det
visar att offentlig sektor har en viktig roll att agera föredöme och föregångare i miljöarbetet.
/^->v

Hans-Erik Malmros

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2011-05-11

4
LS 1012-1047

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har den 10 maj 2011, enligt tf landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting (bilaga).
S-ledamöterna anmälde särskilt uttalande.

"Miljöredovisningen för 2010 visar att Stockholms läns landsting genomför ett ambitiöst och framåtsyftande miljöarbete. Det är positivt att landstingets verksamheter i
huvudsak når de uppsatta målen inom de miljömålsområden som anges av Miljösteg
5. Det finns dock ett antal områden där ambitionerna måste höjas för att miljömålen
ska kunna nås under innevarande år.
Den allvarligaste invändningen rör trafikverksamheten. Resandet med SL ökar visserligen, men inte andelen kollektivtrafikresor. Därmed riskeras landstingets vision
om att kollektivtrafikens andel av persontransporterna ska vara hög. SL uppvisar
också en vikande trend när det gäller kundnöj dhet och punktlighet, vilket sannolikt
kommer att bidra till minskade kollektivtrafikandelar på sikt. Dessutom ligger resultatet för andelen förnybara drivmedel under riktvärdet 45 procent.
Det är också oroande att mängden uppmätta läkemedelsrester i avloppsvattnet ökar
för 7 av 22 läkemedel. Bland annat ökar halterna av Ciprofloxacin, kanske som en
följd av den ökande förskrivningen av antibiotika, vilket är ett problem i sig.
De nya planerade anläggningarna för småskalig energiproduktion är försenade. Det
finns anledning att höja ambitionerna när det gäller småskalig energiproduktion, både
inom Locums och SL:s fastighetsbestånd. Potentialen för solfångare, småskalig vindkraft och värmeväxlare för tillvaratagande av spillenergi är sannolikt stor."
MP-ledamoten anmälde särskilt uttalande.

"Miljöredovisningen för år 2010 visar på att stora framsteg gjorts av landstinget för
att nå målen i Miljö Steg 5. Miljöpartiet vill speciellt framhäva Miljöförvaltningens
roll i detta arbete. Framstegen i att nå målen i Miljö Steg 5 visar tydligt på att det är
fullt möjligt att ställa höga miljökrav i landstingets verksamhet, något som den moderatledda alliansen ställde sig tveksamma till våren 2006 när man valde att inte delta
i beslutet av Miljö Steg 5.
Andelen ekologisk mat som under endast ett år höjdes från 10 till 24 procent är ett
bra exempel på den potential somfinnsi att aktivt bedriva ett systematiskt miljöarbete. Här bör det dock säkerställas att samtliga landstingets bolag och nämnder deltar i
redovisningen, men också privata utförare. Andra goda exempel som bör lyftas fram
är en den positiva utvecklingen av utfasningen av farliga kemikalier, där målet om 25
% uppnåtts med råge då 90 % av de farliga kemikalierna redan är utfasade, samt en
kraftig reducering av lustgasutsläpp.
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För att Landstinget ska uppnå målen i Miljö Steg 5 till utgången av 2011 behövs
dock aktiva åtgärder genomföras inom vissa miljömålsområden. Det handlar bl.a.
om:
Transporter:
- Andelen förnybara bränslen där vissa av Landstingets verksamheter uppvisar
sjunkande siffror. Speciellt oroande är det att landstinget inte funnit en lösning inom den sjöbaserade kollektivtrafiken.
- Hybridbilar måste för att nå målet i ökad omfattning tanka miljöbränsle.
- Arbetet med att minska utsläpp av partiklar och kväveoxider bör förstärkas,
särskilt inom Waxholmsbolaget.
Energi:
- SL måste arbeta mer med att minska sin totala energianvändning.
- Småskalig milj ovänlig energiproduktion ligger ännu långt från målsättningen.
Här finns mycket att göra.
Läkemedel:
Ökande trender för utsläpp av miljöstörande läkemedel. (7 av 22 läkemedel
visar en ökande trend i uppmätt avloppsvatten).
Milj öredovisning:
- Alla förvaltningar ska uppfylla målen om integrering samt miljöhänsyn vid
beslut och att verksamheters högsta ledning involveras.
- Miljörevisionsutbildning ska fortsätta och Landstinget behöver egna miljörevisorer.
Regional planering:
- Den regionala utvecklingsplanen är ett viktigt verktyg för att nå en långsiktigt
hållbar livsmiljö. Det syns dock i princip omöjligt att uppnå uppsatta klimatmål samtidigt som Förbifart Stockholm förordas. Resurserna ska i stället allokeras till utbyggd kollektivtrafik i den växande regionen.
Miljömedicinsk forskning och utveckling:
Folkhälsoarbetet behöver förstärkas för att uppnå god och jämlik hälsa över hela länet. De Folkhälsorapporter som inkommer till landstinget visar på en ökande segregation och ökade skillnader i levnadsålder mellan områden i Stockholms län motsats
till målet i handlingsplan för folkhälsoarbete för 2008-2010, "Handling för hälsa"."
Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 april 2011 bifogas (bilaga).
Miljö- och skärgårdsberedningen behandlade ärendet den 19 april 2011.
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 maj 2011.
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Om Stockholms läns landsting
Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att alla invånare i
länet har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och
kollektivtrafik. Andra viktiga inslag är den långsiktiga planeringen av
trafiken, regionens tillväxt och stöd till kultur och forskning. All
kollektivtrafik och en stor del av vården bedrivs av upphandlade, privata
leverantörer.
Landstinget leds av det folkvalda landstingsfullmäktige och styrs ytterst av
länets invånare. Efter valet 2010 erhöll Alliansen (m, fp, kd, c) majoritet
och styr ytterligare en mandatperiod över Stockholms läns landsting.
Ramar och inriktningen för landstingets arbete ges av budgeten som
landstingsfullmäktige beslutar om varje år. Huvudmål i budget för 2010
var:
-

förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården
förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
en ekonomi i balans.

De finansiella målen är uppfyllda medan de övergripande målen vad gäller
vården och trafiken inte nåddes fullt ut. Punktligheten för samtliga
trafikslag förutom Tunnelbanan och Nockebybanan försämrades till följd av
snöoväder och störningar i strömförsörjning och infrastrukturen.
Tillgängligheten i vården förbättrades under året, men nådde inte målen
fullt ut.
Utgångspunkten för de finansiella målen är att varje generation själv ska
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. För att klara
det måste landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet 2010
överträffar budget med 1127 miljoner kronor, främst beroende på högre
skatteintäkter samt lägre personalkostnader och övriga kostnader.
Landstingets ekonomi, mkr
Resultat
Intäkter
Kostnader

Tillgångar
Skulder
Eget kapital

2010
1306
70 009
-68 702
59 855
56 421
3 434

2009
1138
68 016
-66 878
56 186
54 058
2 128
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Landstinget har ett övergripande mål att bidra till en ekologiskt hållbar
utveckling av Stockholmsregionen. Miljöarbetet utgår från det politiskt
beslutade miljöprogrammet för 2007-2011 som innehåller tydliga
målsättningar för arbetet. Miljöredovisning 2010 följer upp resultatet av
miljöprogrammet och åtagandena i budget. I budgeten för 2010
prioriterades bland annat landstingets arbete med miljöanpassade varuoch persontransporter, energieffektivisering, miljöklassificering av
läkemedel och att öka andelen ekologiska livsmedel.
Landstinget bedriver sin verksamhet inom Stockholms län. Folkmängden i
länet vid årets slut var 2 054 343, vilket utgör 21,8 procent av Sveriges
befolkning. Länet är uppdelat i 26 kommuner och täcker en yta av 6 519
kvadratkilometer. Landstinget är med sina 42 360 anställda en av Sveriges
största arbetsgivare. Av dessa arbetar 95 procent inom hälso- och
sjukvården inklusive tandvården. Landstingets anställda var under året 80
procent kvinnor och 20 procent män.
Infogas: karta över länet

Vård och trafik under 2010
•

Antalet vårdtillfällen var under året 311585 (+1,8 procent jämfört
med 2009). Antalet läkarbesök var 7 426 511 (+1,3 procent) och
övriga vårdgivarbesök 8 997 696 (+3,9 procent).

•

Kostnaderna för vården uppgick till ca 36 miljarder kr, där privata
vårdgivare stod för 32 procent. Störst andel privata vårdgivare finns
inom övrig hälso- och sjukvård, som inkluderar hjälpmedel,
specialistrehabilitering och ambulanssjukvård och står för 65
procent. De största förändringarna skedde inom tandvård, där
andelen privat utförd vård ökade från 25 procent till 32 procent och
inom psykiatri med en ökning från 14 procent till 19 procent.

•

Andelen kollektivresande av det totala antalet resande i länet under
hela dygnet är oförändrat jämfört med 2009 och uppgår till 24
procent medan kollektivtrafikens andel under rusningstrafik i
innerstan ökade från 79 till 80 procent.

•

Den utökade trafiken tillsammans med positiv befolkningstillväxt,
ökat antal sysselsatta och högre bensinpris bidrog till fler
kollektivtrafikresenärer under 2010. Även de besvärliga väder-
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förhållandena under både början och slutet av året bidrog. Antal
resande inom hela trafikverksamheten ökade med 2,2 procent.
Resande med SL ökade med 2,2 procent och färdtjänsten med4,9,
medan antalet resande med Waxholmsbolaget minskade med 1,7
procent.

Från vision till resultat
Miljöprogrammet utgår från de områden där landstinget har störst
miljöpåverkan och i sakfrågor där konkreta miljöförbättringar kan uppnås.
Målen är ambitiösa och formulerade utifrån en vilja att åstadkomma
förändring. Landstinget har fram till idag lyckats nå resultat inom många
områden genom samarbete, kunskapsutveckling och ett strukturerat
arbetssätt. Landstinget är pådrivande för att utveckla ny teknik och
miljöanpassade produkter och påverkar därmed miljöprestanda i andra
organisationer. Landstinget ska nå målen i Miljö Steg 5 till utgången av
2011.

Övergripande vision för landstingets miljöarbete
Landstinget tillhandahåller hälso- och sjukvård, tandvård samt
kollektivtrafik på ett sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas.
Landstinget bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling av
Stockholmsregionen, med bevarande av dess rika miljö.

Visioner för miljömålsområdena Miljö Steg 5
Transporter Landstingets transporter utförs enbart med förnybara
drivmedel och ger inte upphov till luftföroreningar eller buller som
påverkar hälsa eller miljö negativt/Kollektivtrafikens andel av
persontransporterna är hög.
2010: Efter flera års målmedvetet arbete är nu de allra flesta av
landstingets for don miljöbilar. Användningen av förnybara drivmedel för
landstingets transporter ligger relativt konstant på drygt 30 procent.
Prognosen för SL är att man når 50 procent till utgången av 2011 men det
krävs ytterligare ansträngningar bland förvaltning ar och bolag för att nå
målet för hela landstinget.

Energi Värme, kyla och elektricitet kommer enbart från förnybara
energikällor utan skadliga utsläpp. Effektiv energihushållning och
utvecklad teknik medför att fastigheterna behov av energi är ytterst lågt.
2010: Energianvändningen 2010 minskade totalt sett. All elektricitet
kommer från förnybara källor och värmen är till största del förnybar. En
mindre del av energinär eg enproducer ad förnybar elektricitet och värme.
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Dessa anläggningar fungerar väl och 2011 beräknas tre nya
solvärmeanläggningar stå klara.

Läkemedel Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande
läkemedelsrester till mark, vatten eller luft.
2010: Landstinget arbetar för att minska utsläppen av miljöstörande
läkemedel genom att bland annat ställa miljökrav på vårdgivare,
informera patienter och utbilda läkare om läkemedels miljöpåverkan. De
provtagningar landstinget gör visar på minskade nivåer av
läkemedelsrester i vatten. Även lustgasutsläppen fortsätter att minska.
Samtliga förlossningssjukhus har nu anläggningar för lustgasrening.

Kemikalier Landstingets kemikalieanvändning skapar inga hälsoproblem
eller någon miljöstörning.
2010: Landstinget arbetar systematiskt med att minska användningen av
miljö- och hälsofarliga kemikalier. Mängden farlig a kemikalier som
används i landstingets egna vårdverksamheter är 94 procent lägre än för
fyra år sedan.

Produkter Landstingets materialutnyttjande är resurssnålt och
kretsloppsanpassat. Det skapar inga hälsoproblem eller någon
miljöstörning.
2010: Landstinget prioriterar resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid
upphandling och inköp. Andelen ekologiska livsmedel är nu 24 procent.
Nio av tio undersökningshandskar som används är PVC-fria och i
byggprojekt ställer landstinget krav så att miljö- och hälsostörande
kemikalier undviks.

Miljöpolicy för Stockholms läns landsting
Landstingets verksamheter ska bedrivas så att miljöpåverkan blir ringa och
ohälsa förebyggs. För att nå detta ska landstinget:
• verka för ekologisk hållbarhet genom framsynt regional planering,
resurshushållning, övergång till förnybara resurser och minskade utsläpp
av föroreningar
• ta miljöhänsyn i varje handling och beslut
• upphandla, köpa in och beställa varor och tjänster som medför minsta
möjliga miljöbelastning
• uppfylla lag- och myndighetskrav samt sträva efter att verksamheternas
miljöresultat ständigt förbättras
• informera och påverka anställda, allmänhet och andra organisationer i
syfte att sprida kännedom om och förbättra landstingets miljöresultat.
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Transporter
Mål 2011
- utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med
förnybara drivmedel
- är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt
reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerreduktionsarbete
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Utfall 2010
Andel förnybart drivmedel inom
Stockholms läns landsting
Minskar kollektivtrafikens utsläpp
av partiklar och kväveoxider?
Bedriver SL ett systematiskt
bullerreduktionsarbete?

33%

Ja, med 14 respektive 509 ton sedan
2006

Ja

Förnybara drivmedel ökade något 2010
Resultatet vad gäller andel förnybara drivmedel (se tabell xx) är under
riktvärdet i årets budget (45 %). Landstingets totala bränsleförbrukning är
cirka 93 121 kubikmeter och SL:s bussar står för drygt 80 procent av
volymen.
De verksamheter som arbetar aktivt med att effektivisera transporterna har
möjlighet att tillgodoräkna sig det, vilket dock inte sker i årets redovisning.
Minskade utsläpp av koldioxid, som sparsam körning och andra åtgärder
resulterar i, ska alltså vägas in i resultatet vid slutredovisningen av Miljö
Steg 5.
Andel förnybart drivmedel för landstingets transporter, volymprocent
2010

Busstrafik, Storstockholms lokaltrafik, SL
Waxholmsbolaget
Färdtj änstrafik, SL
Ambulans m m
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
MediCarrier
TioHundra
Övriga
TOTALT

2009
38
3
23
8
44
17
53
13
33

35
3
20
7
39
19
54
14
31
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Fotnot: Ambulans m m omfattar de ambulanstransporter, liggande
persontransporter, akutbilar samt transport av avlidna som HSNförvaltningen upphandlar.
Bland övriga transporter ingår alla övriga rapporterande
förvaltningar/bolag. Från och med 2009 ingår även transporter inom
ramen för centrala avtal avseende omhändertagande av specialavfall och
textilservice, samt vissa av Locums avfallstransporter.
Uppgifterna avser andelen förnybart drivmedel av den totala
årsförbrukningen.
Baserat på uppgift från bränsleleverantör ingår 5 procent förnybar
komponent i vanlig bensin och diesel. E85 räknas som förnybart
drivmedel till 82 procent och fordonsgas 74 procent enligt uppgifter från
Trafikverket, bränslebolag samt SCB.
Uppgifterna avseende SL och landstinget totalt 2009 är justerade.

SL bedömer att man klarar målet
Antalet miljöbussar i SL:s bussflotta ökade med 28 biogasbussar och 127
etanolbussar. SL slutfördes under året anpassningar för att tanka biogas på
depåerna i Frihamnen och på Lidingö. Anpassningar för etanol
färdigställdes i Jordbro och i Täby. Ytterligare anpassningar för tankning av
förnybara drivmedel påbörjades på tre depåer. SL:s försök med
etanolhybridbussar avslutades i juni.
Även om SL:s resultat 2010 inte är betryggande har SL goda chanser att nå
50 procent förnybara drivmedel till utgången av 2011. Baserat på
preliminära fordonslistor för de nya trafikavtalen samt olika inplanerade
aktiviteter bedömer SL att man når klart över 50 procent.

Andelen miljötaxibilar fortsätter öka
Inom färdtjänstverksamheten ökar andel miljöbilar. År 2010 var det 69
procent miljöbilar jämfört med 46 procent 2009 (2008: 24 %). Ökningen
beror bland annat på färdtjänstens bonussystem för miljöbilar. Många av
mifjöbilarna är hybrider, som visserligen är bränslesnåla men drivs med
bensin.

Svårt att hitta alternativ diesel
AISAB, MediCarrier och Waxholmsbolaget samverkar för att hitta en diesel
med hög inblandning förnybara oljor. Tillgången är dock begränsad och
ännu finns inget alternativ till hands. Ett särskilt hinder för
Waxholmsbolaget är att produkten måste märkas (färgas) för att uppfylla
de skatteregler som gäller för fartygsbränslen. Under 2010 sökte
Waxholmsbolaget undantag för dessa regler, men utan framgång.
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Anpassad kör stil sparar pengar och miljö
Waxholmsbolaget arbetar för att anpassa körstilen och på andra sätt sänka
bränsleförbrukningen. En jämförelse 2010 visar en minskning med drygt
20 procent sedan 2004 för vissa fartyg. Även AISAB utbildar personalen i
så kallad sparsam körning. All personal är utbildad i de två första stegen
och 2011 planeras det tredje steget.

Nästan bara miljöbilar i landstinget
En förklaring till den höga andelen miljöbilar i landstinget är det
kontinuerliga arbetet med det miljöpolitiska programmet. En annan faktor
är landstingets politiska beslut om miljöbilar från 2006, som omsattes i
praktisk handling i bland annat landstingets upphandling av bilar och som
sedan kontinuerligt följts upp (se tabell xx).
Efter 2006 är så gott som alla nyanskaffade fordon miljöbilar. Det finns
dock några få undantag. De främsta skälen uppges vara brister vad gäller
tillgänglighet (drivmedel och service), funktionalitet (t ex lastvolym) och
arbetsmiljö (t ex automatlåda eller låg lasttröskel). Sedan finns också ett
antal verksamheter som har äldre bilar som inte bytts ut, till exempel av
ekonomiska skäl.
Antal fordon inom landstinget och andel miljö Dilar 2010
Andel
Antal
fordon
miljöbilar (%)
417
SLSO
87
TioHundra
100
157
23
Karolinska Universitetssjukhuset
78
16
Södertälje sjukhus
56
Övriga
33
94
TOTALT
646
89
Fotnot: Landstingets definition av miljöbil följer definitionen i Förordning
om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och
leasing av miljöbilar (SFS 2005:1228). De fordon som ingår i
uppföljningen är de som förvaltningar och bolag äger eller leasar och som
används i verksamheten, exklusive förmånsbilar. Endast personbilar enligt
trafikregistret avses.

Utsläpp av partiklar och kväveoxider fortsätter minska
Kollektivtrafiken ska minska sina utsläpp med 15 procent jämfört med
2006, räknat per personkilometer, och den målsättningen ser ut att nås även om underlaget för färdtjänsten inte är komplett (se tabell xx). Den
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kraftiga minskningen för busstrafiken beror på att SL successivt inför nya
bussar (med högre Euroklass) samt en högre andel förnybart drivmedel.
Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider, ton

1
Partiklar

2010
Kväveoxi
Personkilometer

2006
Partiklar

Kväveoxi

der

Personkilometer

der

Busstrafik

11

997

Färdtjänst

1

16

8
20

1757

22

1498

Ingen uppgift

4

22

61029 994

258

39 787 737

8

260

39 594 700

1 271

Ingen uppgift

34

1780

1739 624 694

OOO OOO

1639

OOO OOO

trafik
Waxholms
bolaget
TOTALT

Uppgift om personkilometer 2010 avseende färdtjänstenfinnsendast för taxitrafik, inte för
specialfordon och Närtrafiken, och därför kan inte någon uppgift redovisas.

Energi
Mål 2011:
- har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 (SL har
2006 som basår)
- kommer all el och kyla från miljöanpassade källor
- kommer minst 75% av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Energianvändning
Andel förnybar el och kyla
Andel förnybar värme

Utfall 2010
Minskar för Locum men ökar
för SL jämfört med basår
Minst 97 %
79%

Energianvändningen minskade något
Energianvändningen för SL:s och Locums lokaler var tillsammans 709 243
megawattimmar 2009 och minskade 2010 till 704 936 MWh.
Locums energianvändning sjönk med nästan elva kilowattimmar per
kvadratmeter 2010, varav drygt 80 procent av reduktionen gäller
värmeanvändning. Besparingarna sker främst genom att optimera
befintliga system för belysning, ventilation med mera snarare än att göra
nya investeringar. En annan viktig förklaring är att sjukhuspersonal och
andra hyresgäster arbetar med olika energisparåtgärder.
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Den totala energianvändningen för SL:s lokaler ökade 2010 och är högre än
2006. Även relaterad till personkilometer är den högre, trots en större
transportvolym 2010 (4 977 miljoner personkilometer jämfört med 4 668
miljoner år 2006). Ökningen kan till viss del förklaras av att fler
förvaltningsobjekt ingår, men orsaken ska analyseras vidare.
Energianvändning för Locums och SL:s lokaler
Energianvändning basår
Energianvändning 2010
Totalt,
KWh/m2 KWh/pkm Totalt,
KWh/
KWh/
MWh
MWh
m2
pkm
Locum 448 036
229
490 725
251
256 900
SL
230 195
0,049
0,052
Locum har 2000 som basår, medan SL jämför med 2006. SL:s siffror för
basåret är justerade till följd av uppdaterad mätning. I Locums uppgift för
basår ingår ej kyla.
Locums energianvändning avser samtliga så kallade strategiska fastigheter
som förvaltas av Locum. SL:s energianvändning i tabellen ovan inkluderar
el, värme och kyla för samtliga fastigheter som ägs av SL;
tunnelbanestationer, pendeltågstationer, lokaltågstationer, spårdepåer
samt bussterminaler.
Uppgifterna är normalårskorrigerade och avser uppvärmd yta BTA
(bruttoarea).
Ordförklaring: Personkilometer, pkm, är ett mått på trafikvolymen för SL.
Kilowattimmar, kWh och megawattimmar, MWh (1 000 kWh) är mått på
använd energi.

Förnybara energikällor
All elektricitet som handlas upp för Locums lokaler är förnybar och
kommer uteslutande från vattenkraft. Elektricitet och kyla för SL:s lokaler
och spårtrafik är också förnybar, främst vattenkraft men även vindkraft.
Elektricitet till tunnelbana och lokalbanor uppfyller dessutom
Elektricitet och kyla för lokaler och spårtrafik 2010
Elektricitet
Totalt, MWh
Locum

Elektricitet och kyla

Kyla
Andel

Totalt,

Andel

Totalt,

Andel

förnybar

MWh

förnybar

MWh

förnybar

197 56o

100%

22738

SL:s lokaler

133 300

100%

2 OOO

SL:s

443 485

100%

spårtrafik

...

Ingen uppgift

220 298

Ingen uppgift

100%

135 300

100 %

—

443 485

100 %
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TOTALT

ioo%

774 345

24738 I Ingen uppgift |

799083 |

Minst 97%

Under året har Locum deltagit i samarbeten där nya analyser visat på en betydligt större osäkerhet och
problematik kring hur leverantörerna av värme och kyla redovisar sin bränslemix och sina utsläpp än
vad som tidigare varit känt. För kyla har det inte gått att få fram tillförlitliga värden för förnybar andel.
Även om all Locums kyla antas vara icke förnybar blir andelen förnybar elektricitet och kyla för Locum
och SL 97%.
I elanvändning för SL:s spårtrafik ingick tidigare hjälpsystem för tågdrift (till exempel signalsystem,
växelvärme och tunnelbelysning), men det redovisas nu istället som elektricitet till SL:s lokaler.
Angiven energianvändning för spårtrafik är inklusive kraftförluster.

Andel värme till SL:s lokaler som kommer från förnybara källor ökade 2010
(se tabell xx). Det beror främst på en övergång från oljeeldning till
fjärrvärme på bussdepåerna i Märsta och Kallhäll.
Användning av värme för Locums och SL:s lokaler
2010

Totalt, MWh
Locum
SL
Totalt

227 738
121600
349 338

2009

Andel
förnybar

Totalt, MWh
76%
84%
79%

242 938
115 600
358 538

Andel förnybar
75%
82%
77%

Kampanjer för minskad energianvändning
Locum drev under hela året en kampanj riktad till sina hyresgäster för att
minska landstingets energianvändning - Släck, stäng av, byt ut! Kampanjen
visade hur beteendet spelar stor roll för hur mycket energi som används.
Landtinget deltog i Earth Hour, en årlig världsomfattande
klimatmanifestation. Lördagen den 27 mars släcktes ljuset under en timme,
men med tanke på landstingets verksamhet släcktes endast där det var
rimligt. Resultatet för de tio av Locums fastigheter som deltog blev 1400
kilowattimmar lägre jämfört med en vanlig lördag. Totalt blev besparingen
38,5 megawattimmar för hela helgen, motsvarande sju års hushållsel i en
villa. Uppräknat på ett år skulle landstinget kunna spara nära två miljoner
kronor på att stänga av onödig energianvändning under helger.
I samband med Earth Hour genomförde Södersjukhuset en tävling mellan
avdelningarna på temat energibesparing.
Bildtext
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Vinnare i Södersjukhusets energispartävling blev avdelning 55, vid
verksamhetsområde Internmedicin. De vann tack vare sina sparåtgärder,
till exempel att dagpersonalen vid hemgång stänger av apparatur som inte
ska användas, att märka upp datorer som används under eftermiddag och
natt och att tydligt fördela ansvaret för energibesparingarna.

Småskalig produktion av förnybar energi
Locums befintliga anläggningar för lokal förnybar el- och värmeproduktion
fungerar väl, men de nya planerade anläggningarna är försenade. Under
2011 beräknas nya solvärmeanläggningar bli klara vid Bromma sjukhus,
Dalens sjukhus och Rosenlunds sjukhus.
Locums arbete med att öka egenproducerad energi
Elektricitet från sol eller vindkraft, MWh
Värme från sol, biobränsle eller geovärme, MWh

Utfall 2010

Mål 2010

11

70
400

66

Nya Karolinska - ett långsiktigt hållbart sjukhus
Under hösten 2010 gick startskottet för bygget av Nya Karolinska Solna,
NKS. Sjukhuset ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan
och ha minimala utsläpp av växthusgaser. Energianvändningen ska bli låg nära hälften av dagens Karolinska och energiförsörjningen baseras till stor
del på förnybara källor som bergvärme och solfångare.

Läkemedel
Mål 2011:
- är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen från
reningsverken eller i ytvatten lägre än år 2005
- är utsläppen av lustgas minskade med 75 % jämfört med år 2002
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Utsläpp av vissa miljöstörande
läkemedel från reningsverken
jämfört med 2005
Utsläpp av lustgas jämfört med

Utfall 2010
Liksom föregående år är tendensen
att flertalet substanser har lägre
halter än 2005
Minskat med cirka 17 ton sedan

2002

2002
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Lägre nivåer av miljöstörande läkemedel än 2005
Landstinget följer nivåerna av vissa läkemedel i utloppsvattnet från
avloppsreningsverk i länet. De 35 substanser som mäts är de som bedömts
utgöra störst belastning på miljön.
Resultatet visar att för 15 av 22 läkemedel var tendensen minskande nivåer
av läkemedelsrester i avloppsvattnet över tidsperioden 2005 till 2010. Av
dessa 15 var sju stycken statistiskt säkerställda (fetmarkerade i tabellen).
Det fanns också läkemedel som visade en ökande trend. Detta gällde för sju
av 22 läkemedel. Ökningen var inte statistiskt säkerställd för något av
dessa.
Läkemedel i utloppsvatten från avloppsreningsverk 2005-2010
Typ av
Substans
Miljöegenskap
läkemedel
Atenolol
Svårnedbrytbar*
Blodtryckssänkande
Ciprofloxacin
Antibiotika
Svårnedbrytbar
Citalopram
Svårnedbrytbar,
Mot depression
Bioackumulerande, Mycket
toxisk*
Cyklofosfamid
Svårnedbrytbar
Cellgift
Dextropropoxif Svårnedbrytbar,
Smärtstillande
en
Bioackumulerande
Diazepam
Svårnedbrytbar*, Mycket toxisk* Lugnande
InflammationsDiklofenak
Svårnedbrytbar
hämmande
Doxycyklin
Antibiotika
Svårnedbrytbar, Mycket toxisk
Erytromycin
Antibiotika
Svårnedbrytbar,
Hormon
Etinylöstradiol
Bioackumulerande, Mycket
toxisk, Hög miljörisk
Felodipin
Svårnedbrytbar,
BlodtrycksBioackumulerande, Mycket
sänkande
toxisk
Fluoxetin
Svårnedbrytbar, Mycket toxisk
Mot depression
Furosemid
Svårnedbrytbar
Blodtryckssänkande
Hydroklortiazid Svårnedbrytbar
Blodtryckssänkande
Ibuprofen
Måttligt toxisk, stor användning
Smärtstillande

Trend
Minskar
Ökar
Ökar

Minskar

Ökar

Minskar

Minskar
Minskar
Minskar
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Ketoprofen
Metoprolol

Svårnedbrytbar*,
Bioackumulerande
Svårnedbrytbar

Metronidazol
Naproxen

Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar

Noretisteron

Svårnedbrytbar,
Bioackumulerande, Mycket
toxisk
Svårnedbrytbar*
Svårnedbrytbar,
Bioackumulerande*, Mycket
toxisk

Norfloxacin
Ofloxacin

Oxazepam
Oxitetracyklin
Paracetamol
Paroxetin
Ranitidin
Salbutamol
Sertralin
Sulfametoxazol
Terbutalin
Tetracyklin
Trimetoprim
Warfarin
Östradiol

Svårnedbrytbar*, Mycket toxisk*
Svårnedbrytbar, stor användning
Svårnedbrytbar, Mycket toxisk*
Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar, Mycket toxisk,
Medelhög miljörisk
Svårnedbrytbar, Mycket toxiskt
Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar
Svårnedbrytbar

Inflammationshämmande
Blodtryckssänkande
Antibiotika
Inflammationshämmande
Hormon

Minskar
Ökar
Minskar
Minskar

Antibiotika
Antibiotika

Lugnande
Antibiotika
Smärtstillande
Mot depression
Mot magsår
Mot astma
Mot depression
Antibiotika
Mot astma
Antibiotika
Antibiotika
Blodförtunnande
Hormon

Ökar
Minskar
Minskar
Minskar
Minskar
Minskar
Ökar
Minskar
Ökar

Svårnedbrytbar,
Bioackumulerande, Mycket
toxisk, Hög risk
En urvalsgrund för ovanstående substanser är att de har detekterats i dricks-,
avlopps- eller ytvatten i Stockholm och att det därför finns skäl att minska halterna
av dessa. Många substanser har även inneboende miljöstörande egenskaper eller
försäljs i en volym som förstärker skäl för urval, se tabell ovan. Problematiken med
antibiotikaresistens gör dessutom att det finns ytterligare skäl att arbeta för att
minska halterna av antibiotika i vattenmiljön. En asterisk (*) innebär att
bedömningen är osäker på grund av databrist.
Prover tas från det renade avloppsvattnet, dvs det som släpps ut i våra vattendrag.
Detta analyseras av ett ackrediterat laboratorium. För att kompensera för
variationer i flöde räknas halterna om till massflöden innan de lämnas till
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statistiker för vidare utvärdering.
För 13 substanser ligger halterna under laboratoriets detektionsgräns för den
aktuella substansen och för dessa saknas resultat.

Ny handlingsplan för läkemedel
Landstinget tog 2010 fram en särskild handlingsplan för att minska
miljöpåverkan från läkemedel. Det är en sammanställning över åtgärder
som förvaltningar och bolag kan vidta för att minska utsläppen av
miljöstörande läkemedel.
Utsläppen ska minska genom bland annat relevanta miljökrav på
vårdgivare och riktade informationsinsatser till patienter. En annan viktig
åtgärd är att utbilda läkare och andra förskrivare i läkemedels
miljöpåverkan.
Andel milj outbildade förskrivare inom landstinget 2010
Förvaltning/bolag
Andel miljöutbildade förskrivare
Danderyds sjukhus
50%
Karolinska Universitetssjukhuset
63%
S:t Eriks Ögonsjukhus
51%
SLSO
100%
Södersjukhuset
61%
Södertälje sjukhus
67%
TioHundra
66%

Miljöaspekten beaktas vid val av läkemedel
Landstinget utför sedan 2003 miljöklassificering av läkemedel.
Bedömningen grundar sig på tillverkarnas uppgifter om substansens
persistens, toxicitet och förmåga till bioackumulation. År 2005 utökades
klassificeringen till att även omfatta den miljörisk som
läkemedelssubstanserna medför vid användning.
Stockholms läns läkemedelskommitté tar varje år fram "Kloka Listan",
landstingets rekommendationslista för läkemedel. Miljöklassificeringen är
då ett viktigt verktyg för att ta miljöhänsyn vid val av rekommendationer.
När två produkter är medicinskt och farmacevtiskt likvärdiga och
prisskillnaden är ringa kan miljöpåverkan bli avgörande för valet av
preparat som rekommenderas. Många substanser som saluförs i Sverige
saknar dock idag tillräckligt underlag för att en miljöklassificering ska
kunna göras. För att uppmuntra framtagandet av miljödata förordas därför
i Kloka Listan läkemedel som innehåller substanser med ringa eller måttlig
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miljöpåverkan framför substanser som saknar data om de i övrigt är
likvärdiga. För 2011 innebar det att ett preparat utgick ur Kloka Listan på
grund av att det saknade miljödata.

Lustgasrening finns nu på alla förlossningssjukhus
Under 2010 installerades destruktionsanläggningar för lustgas på
Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna. Det innebär att samtliga förlossningssjukhus nu har teknik för att
bryta ner använd lustgas.

Nya arbetsmetoder minskar utsläppen
Arbetet med att minska läckage och effektivisera användningen av lustgas
fortsätter. Exempelvis införskaffade Södertälje sjukhus utrustning för att
kontinuerligt väga lustgastuberna, vilket ger bättre kontroll på användning
och eventuella läckage.
Tidigare studier visar att om kvinnan under förlossningen är noga med att
andas ut lustgasen i dubbelmasken istället för ut i rummet så ökar
insamlingsgraden med cirka 10 procentenheter. Ett pågående projekt är
därför att utbilda barnmorskor och mödravårdscentraler om detta. Rätt
andningsteknik minskar inte bara miljöpåverkan utan även personalens
exponering för lustgas, som, är en arbetsmiljörisk.

Samverkan kring lustgas
Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landsting och regioner sker på
nationell nivå i lustgaskonsortiet, som bildades 2008 på initiativ av
landstinget för att gemensamt verka för minskade utsläpp. Där ingår
numera samtliga regioner och landsting.
1

I landstinget finns även ett internt nätverk med miljösamordnare,
barnmorskor, läkare, personal från medicinsk teknik och fastighet. Genom
att utbyta erfarenheter och samverka på olika sätt är gruppen drivande i
landstingets arbete med att minska landstingets utsläpp av lustgas.

Landstinget har goda chanser att nå målet
Landstingets utsläpp av lustgas är knappt hälften av utsläppen 2002 (se
tabell xx). Samtidigt var det fler förlossningar 2010 än 2002. När det
beaktas är utsläppen 2010 64 procent lägre . Eftersom de nya
2

1 För mer information om lustgaskonsortiet, se www.lustgaskonsortiet.se.
2 Beräkningen bygger även på att förlossningssjukhusen, så som Miljö Steg 5
föreskriver, enbart räknar den lustgas som används vid förlossningar.
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destruktionsanläggningarna installerades sent på året kommer effekten av
dem att synas först 2011.
Utsläpp av lustgas från förlossning och övrig medicinsk användning,
kilogram
2002
2008
2007
2010
2009
8 100
2 211
6803
7701
5 438
412
308
240
338
1473

Danderyds sjukhus
Folktandvården
Stockholms län
7 046
9 012
Karolinska
6 100
14 759
5 783
Universitetssjukhuset
225
482
S:t Eriks
562
285
1425
Ögonsjukhus
4 800
6 051
5 56o
5 76o
Södersjukhuset
4 389
1 800
2 498
Södertälje sjukhus
1 296
1350
3150
27
TioHundra
26
24
24
331
TOTALT
33 386
18 937 20 964
26 544
15 959
Uppgifter om lustgasutsläpp avser all använc ning på platsen, så att till
exempel Danderyds sjukhus inkluderar BB Stockholm och att
sjukhustandvård ingår i uppgift för respektive sjukhus. Uppgifterna i
tabellen inkluderar användning inom förlossning och övrig medicinsk
användning. Förvaltningar och bolag exkluderar den lustgas som skickas i
retur till leverantören, då den numera återanvänds.
Folktandvården saknar uppgift för 2002 och redovisar där istället siffror
som avser 2004.

Kemikalier
Mål 2011:
- har 25 % av kemikalier och kemiska produkter på utfasningslistan fasats
ut
Kemikalier används inom de flesta av landstingets verksamheter. Men en
del kemikalier är miljö- och hälsofarliga och därför startade landstinget
2007 ett arbete för att minska användningen av dessa. Först togs en lista
fram - utfasningslistan - med de farligaste kemikalier. Sedan gjorde
verksamheterna en inventering och antog planer för att minska
användningen.
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Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Fasa ut 25 % farliga kemikalier och
kemiska produkter

Utfall 2010
Användningen har minskat med
958 kilogram (94 %) sedan basåret,
men fortfarande används sex så
kallade awecklingsämnen

Vissa kemikalier ska minska - andra ska helt bort
Det finns två grupper kemikalier på landstingets utfasningslista: ämnen
som helt ska bort till 2011, awecklingsämnen, och ämnen som ska minska,
minskningsämnen. Ämnena kan användas i verksamheten både som
kemikalier eller kemiska produkter, eller finnas i de varor som landstinget
köper in.
Det finns flera awecklingsämnen som kan vara svåra att helt ta bort, främst
inom laboratorieverksamhet och forskning. Det går att söka dispens för
ämnen som är nödvändiga och inte går att ersätta. En referensgrupp för
dispensansökan stödjer landstingets miljöchef i beslut kring dispens för
användning av landstingets awecklingskemikalier. I referensgruppen ingår
representanter från landstingets avdelningar för vårdhygien, arbetsmiljö,
miljö samt en extern kemikaliekompetens. Den första dispensen gavs 2010
för koboltklorid som används vid muskelbiopsidiagnostik. Dispensen gäller
bara för den verksamhet som söker och under en tidsbegränsad period.

Användningen av farliga kemikalier fortsätter minska
Målet att minska utfasningslistans kemikalier kommer att nås med god
marginal. Användningen har minskat med 94 procent, från 1 018 till 60
kilogram - men då omfattas endast de verksamheter som har uppgifter om
kemikalieanvändning för basåret (2006 eller 2007). I redovisningen saknas
främst uppgifter från privata vårdgivare. I vårdavtalen har dessa enbart fått
krav på sig att helt sluta använda vissa utpekade ämnen, men inga krav på
att minska användningen av övriga ämnen på landstingets utfasningslista.
Tack vare de goda resultaten för landstingets sjukhus torde ändå
minskningen vara mellan 85 och 90 procent , om alla verksamheter
inkluderades, vilket med råge uppfyller målet. Dock bör i framtiden även de
privata vårdgivarna omfattas av samma krav som landstingets egna
verksamheter vad gäller utfasning av kemikalier.
3
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Bronopol avvecklades helt 2010 och av de åtta awecklingsämnen som
tidigare användes återstår nu sex stycken: d-limonen, dibutylftalat,
fluorvätesyra, glutaraldehyd, hydrokinon samt kvicksilver och dess
föreningar. För att landstinget ska nå miljöprogrammets mål om kemikalier
krävs att samtliga är awecklade till utgången av 2011.
Södertälje sjukhus och Södersjukhuset bytte 2010 ut de sista
diskdesinfektorena som använde glutaraldehyd, vilket är huvudförklaringen
till deras stora minskning. På Södersjukhuset fick man även bort d-limonen
och har nu inga awecklingsämnen kvar. Capio S:t Göran använder inte alls
längre några av utfasningslistans kemikalier. Folktandvården följer sin
awecklingsplan och bland annat upphörde användningen helt av
kvicksilver 2010.
Användning av utfasningskemikalier
Användning, kilogram/liter

Förändring jmf basår

2010

Kilogram

Antal
awecklingsämnen

Basår

2009

%

2010

2009

/liter
Capio S:t Göran

0

50

lu

lu

lu

0

Danderyds

7

15

295

-288

-98

2

1

1,3

8,5

24

-23

-95

5

5

51

87

502

-451

-90

5

5

71

lu

lu

lu

lu

lu

lu

1

1,4

lu

lu

lu

SLSO

0,4

lu

lu

lu

S:t Eriks

2,5

2,2

lu

lu

0,1

6

30

0,64

67

0

0

lu

sjukhus
Folktandvården
Stockholms län
Karolinska
Universitetssjuk
huset
Aleris
Diagnostik
Unilabs

1

1

4

lu

2

3

lu

2

1

-24

-99,6

0

2

167

-166

-99,6

1

2

0

0

0

O

0

Ögonsjukhus
Södersjukhuset
Södertälje
sjukhus
TioHundra

Uppföljningen avser landstingets förvaltningar och bolag, samt tre privata vårdgivare som bedöms vara
kemikalieintensiva. Dessa tre är Aleris Diagnostik AB, Unilabs AB och Capio S:t Göran AB.
Antal awecklingsämnen för Karolinska avser de sex ämnen som används inom vården och som omfattas
av awecklingsplanen. Karolinska använder emellertid ytterligare nio ämnen, främst inom
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laboratorieverksamhet. Basår är 2006 eller 2007.
Uppgifter för St Eriks Ögonssjukhus 2009 är ändrade.
I U = Ingen uppgift.

Samverkan och nätverk höjer kompetensen
Landstingets kemikaliegrupp arbetar med att höja kompetensen om
kemikalier och att utbyta erfarenheter. Förutom egna förvaltningar och
bolag ingår även de av landstinget anlitade privata leverantörer som
använder stora mängder kemikalier. Flera av landstingets verksamheter
deltar också i den nationella substitutionsgruppen. Det är ett nationellt
nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier
inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska
produkter.
Under 2010 arrangerade landstinget flera kemikalieseminarier. Bland
annat visades filmen "Underkastelsen" för omkring 250 anställda som
arbetar med kemikalier och samtidigt gavs information om
kemikaliearbetet.

Produkter
Mål 2011:
-prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och
inköp
- har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets
utfasningskemikalier upphört
- är 25 % av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda
produkter
- har användningen av byggmaterial som innehåller ämnen upptagna på
Locums awecklingslista upphört
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Prioriteras resurssnålhet och
kretsloppsanpassning?
Utfasning av farliga kemikalier
i varor
Andel ekologiska livsmedel
Utfasning av farliga kemikalier
i byggmaterial

Utfall 2010
Ja
Arbete pågår
24 procent
Byggvarubedömningens kriterier
används vid val av produkter i
byggprojekt
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Rutiner och miljökrav minskar miljöbelastningen
Alla verksamheter i landstinget ska prioritera resurssnålhet och
kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp. Av redovisningen från
förvaltningar och bolag framgår att det överlag finns en medvetenhet om
detta och att relevanta rutiner finns för att minska miljöpåverkan av
upphandling och inköp. Exempel på åtgärder som vidtas är att säkerställa
att enheter avropar från de centrala avtalen och att man i första hand väljer
produkter som är märkta med landstingets miljöblomma.
De flesta upphandlingar görs centralt, men vid egna upphandlingar kan
förvaltningar och bolag använda landstingets webbaserade verktyg för
miljökrav. Verktyget riktar sig till upphandlare, miljösamordnare och andra
som är med och ställer krav vid upphandling. Verktyget är ett stöd för att
ställa rätt krav så att målen i Miljö Steg 5 nås och att farliga kemikalier
undviks.
Vad gäller utfasning av farliga kemikalier i varor så ska alla upphandlingar
som landstinget gör, från den 1 januari 2011, innehålla krav på att ämnen
som finns på landstingets awecklingslista inte får förekomma.

Landstinget fasar ut PVC
Ett av de ämnen somfinnsi produkter och som landstinget ska fasa ut på
sikt är polyvinylklorid, PVC. Sedan 1997 finns ett beslut på att avveckla
PVC. PVC innehåller mjukgörare, ofta en grupp ämnen som kallas ftalater
och som landstinget också försöker få bort.
Landstinget har mål för att minska PVC ochftalaterinom några av
landstingets största förbrukningsartiklar (se tabell xx). Ibland kan
produkter utan PVC ochftalatervara dyrare, men landstingets erfarenhet är
att prisskillnaden minskar när volymerna ökar.
Uppföfjning av landstingets PVC-mål 2010
Produkt
PVC
PVC-fri
Raka sugkatetrar
598 019
297 038

Ftalat-fri
—

Totalt
895 057

Andel
33 % PVC-

Mål
100 %

fri

Hydrofila
tappningskatetrar
Sugslangar och
sugset
Undersökningshandskar

1084 859

1778 283

—

2 863 142

62 % PVC-

20%

fri
180141

1400

153 203

181541

85 % ftalat-

100%

fri
11764 400

69 504 730

—

81269130

86 % PVCfri

90 %
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I statistiken ingår avrop som landstingets förvaltningar och bolag samt vissa
privata vårdgivare gör från MediCarriers sortiment. Där ingår även inköp som
Danderyds sjukhus gör via sitt eget sterilförråd samt produkter som f d LINK
Stockholm, numera OneMed Sverige, distribuerar till patienter i hemmet. PVC-fria
artiklar är per automatik fria från ftalater. Även undersökningshandskar i PVC
(ovan) är fria från ftalater. Målet för raka sugkatetrar kan tyckas svårt att nå. Dock
kommer sortimentet både för landstinget och OneMed Sverige att ändras under
2Q11 vilket betyder att målet troligen kommer att nås under hösten 2011.

Ekologisk mat
Andelen ekologiska livsmedel ökade 2010 från 10 till 24 procent. Den stora
ökningen har flera anledningar. En systematisk uppföljning och dialog med
den centralt upphandlade måltidsleverantören bidrog till att andelen
ekologiska livsmedel för patientmat ökade betydligt. Sedan ökade även
andelen ekologiskt livsmedel i vårdavdelningarnas inköp av så kallade
förrådsvaror. Dessutom förbättrades också insamlingen av statistik, så att
arbetet med att gå över till ekologisk frukt och kaffe syns tydligare i
redovisningen.
Den största delen av landstingets patientmat tillhandahålls av en centralt
upphandlad måltidsleverantör. Leverantören ökade under året andelen
ekologiska livsmedel från cirka 8 till 22 procent av totala
livsmedelskostnaden. Patientmaten består av tvä kategorier: dels färdiga
måltider och dels inköp som varje avdelning kan göra från förråd till frukost
och mellanmål. I det senare fallet är det sjukhusen själva som står för det
medvetna valet av det ekologiska alternativet och också eventuell
merkostnad för ekologiskt.
Många förvaltningar och bolag har särskilda mål om ekologiskt kaffe, te och
frukt för personalen och i upphandlingen av kaffeautomater som gjordes
2010 ställdes krav på 100 procent ekologiskt kaffe och te, vilket kommer att
visa sig i nästa års redovisning.
Ekologiska livsmedel inom landstinget
Andel ekologiska livsmedel, %
2010
20
70
24

2009
8
28
10

Patientmat
Kaffe, te och frukt
TOTALT
I redovisningen ingår första hand patientmat. Dock saknas uppgift om
patientmåltider för S:t Eriks Ögonsjukhus och TioHundras uppgift baseras
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på en uppskattning. Flertalet förvaltningar och bolag redovisar även kaffe,
te och frukt, men denna redovisningen är ej obligatorisk. Därmed finns en
risk att siffrorna ej är helt rättvisande.

Med Byggvarubedömningen undviks farliga kemikalier
Locum, NKS-förvaltningen och SL är medlemmar i och använder sig av
Byggvarubedömningen, BVB, för att undvika att miljö-och hälsofarliga
material byggs in i fastigheterna. Det är ett kontinuerligt och omfattande
arbete.
BVB är ett system för att miljöbedöma produkter som används i
byggprojekt. Varorna bedöms avseende ingående kemiska ämnen och
utifrån livscykelkriterier. Urvalet av landstingets awecklingskemikalier
bygger på samma kriterier som BVB. När Locum, NKS och SL upphandlar
byggprojekt ställs krav på att leverantörerna använder BVB vid val av
produkter och kraven följs sedan upp, för att på så sätt undvika att
landstingets awecklingskemikalier används.

Miljöledning
Mål 2011:
- fortsätter alla landstingets verksamheter att ha miljöledningssystem som
är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som styr såväl mot landstingets
övergripande mål som lokala miljömål
- är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie verksamhetsstyrning
- ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocesserna
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Har alla förvaltningar och bolag
certifierade miljöledningssystem?
Är miljöledningssystemen
integrerade?
Ingår miljöhänsyn som en naturlig
del i beslutsprocesserna?

Utfall 2010
Ja
Nej, inte helt - men arbete pågår
och framsteg skedde 2010
Flertalet har rutin för detta, men
dessa tillämpas inte alltid fullt ut

Alla har certifierade miljöledningssystem
Sedan 2006 har samtliga förvaltningar och bolag inom landstinget egna
verksamhetsanpassade miljöledningssystem, som är certifierade enligt ISO
14001.
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Färdtjänstnämndens förvaltnings certifiering upphörde när
trafikverksamheten övergick till SL. Färdtjänstnämndens förvaltning, med
ansvarar för beslut och prövning av färdtjänst, ingår nu i SL:s
miljöledningssystem.

Miljöledningssystemen blir alltmer integrerade
Integrering av miljöledningssystem innebär att miljöarbetet ska vara en
naturlig del i de viktigaste delarna av verksamheten. Målet är formulerat så
att det ger förvaltningar och bolag utrymme att genomföra integrationen på
det sätt som bäst passar deras verksamhet. En del väljer att bygga upp ett
integrerat verksamhetssystem, där miljö ingår bland flera frågor, medan
andra väljer att integrera miljöhänsyn i några utvalda processer.
Av redovisningen från förvaltningar och bolag framgår att
miljöledningssystemen blir alltmer integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning. Två exempel 2010 är att AISAB och SLSO nu är
färdiga med införandet av nya integrerade ledningssystem. AISAB :s
integrerade verksamhetssystem omfattar miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO
9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001 samt AFS 2001:1). SLSO har nu ett
system som integrerar miljö, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Miljöbedömning ska ske vid beslut
Förvaltningar och bolag ska ta miljöhänsyn vid relevanta beslut genom att
inför beslutet göra en miljökonsekvensbedömning. Det ska göras enligt en
fastställd rutin.
De flesta verksamheter har rutiner för att göra
miljökonsekvensbedömningar. För en del förvaltningar och bolag är rutinen
emellertid begränsad till att enbart gälla vissa beslut, som till exempel
investeringar eller upphandling. Andra uppger att rutin finns men att
tillämpningen behöver förbättras.

Interna granskningar av miljöledningsarbetet
Under 2010 slutförde LSF en granskning av miljöledningsarbetet.
Resultatet visade att alla förvaltningar och bolag ännu inte uppfyllde målen
om integrering samt miljöhänsyn vid beslut. Rapporten belyste också vikten
av att varje verksamhets högsta ledning involveras i arbetet. Därför ställde
LSF 2010 ett brev till alla förvaltnings- och bolagsledningar för att
informera om nuläget för dessa mål och att ytterligare åtgärder kommer att
krävas.
5
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LSF gjorde även en uppföljning av samtliga beslut i Landstingsstyrelsen
från 2009. Den visade att 111 beslut (42 %) hade en
miljökonsekvensbedömning. När samma uppföljning gjordes 2007 var
antalet nio stycken (3 %).
Landstingsrevisorerna granskade 2010 styrningen av miljöarbetet i sex
bolag och en förvaltning, bland annat med avseende på integrering och
miljöbedömning vid beslut. Revisorerna kom fram till att förvaltningar och
bolag arbetar med integrering, men att det kan vara svårt att tolka vad
målformuleringen innebär. Landstingsrevisorerna bedömde att målen
sannolikt nås, men att det krävs mer arbete och en högre mognadsgrad för
att miljöhänsyn de facto ska vara integrerat i verksamheterna.

Miljöledning i framkant kräver kunskapsutveckling
LSF fortsatte att under året genomföra seminarier och utbildningar om
miljöledning och på andra sätt stötta förvaltningar och bolag i arbetet.
Bland annat tillhandahåller LSF en miljörevisorsutbildning för anställda,
som är godkänd av föreningen Miljörevisorer i Sverige. Landstinget behöver
egna miljörevisorer för att göra intern revision av miljöledningssystemen.

Landstinget ställer krav privata vårdgivare
HSN-förvaltningen ställer krav på att även privata vårdgivare ska ha
miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.
Mindre vårdgivare erbjuds som ett alternativ till certifiering att bli
miljödiplomerade av landstinget. För att klara detta måste vårdgivaren
känna till vilken som är verksamhetens mest betydelsefulla miljöpåverkan,
driva verksamheten på ett miljömässigt sätt samt arbeta för ständiga
förbättringar.

Upphandling
Mål 2011:
- genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar med
relevanta miljökrav som följs upp
- skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade
upphandlingarna
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Landstinget upphandlar trafik, varor och förbrukningsartiklar, sjuk- och
tandvård samt olika slags fastighetsverksamhet.
Totalt handlade
landstinget uppför 23 miljarder kronor 2010*.

Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Ställs relevanta miljökrav vid
milj öprioriterade upphandlingar?
Skärps miljökraven kontinuerligt?

Utfall 2010
Ja, och åtminstone vid centrala
upphandlingar och för andra större
avtal sker systematisk uppföljning
Landstinget skärper miljökraven
generellt, men viss utveckling av
rutiner för detta bör ske

Miljökrav ställs vid upphandling
En stor del varor och tjänster upphandlas centralt. LSF tecknar ramavtal,
som alla verksamheter i landstinget kan avropa från, och ställer miljökrav i
alla upphandlingar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning tecknar avtal rörande all hälsooch sjukvårdsverksamhet som bedrivs på uppdrag av landstinget. Det gäller
såväl vård som utförs i landstingets egen regi som av andra leverantörer. I
vårdavtalen införs successivt verksamhetsanpassade miljökrav som också
är kopplade till ert ekonomiskt incitament för att driva på arbetet. Om det
begärda resultatet inte uppnås dras 0,5 procent av från vårdgivarens totala
årliga ersättning. Principen är att alla som bedriver samma typ av
verksamhet ska ha likadana miljökrav oavsett vem vårdgivaren är eller hur
avtalet kommit till stånd. Även om kraven inte varit heltäckande jämfört
med Miljö Steg 5 har arbetet varit framgångsrikt vad gäller miljöledning,
lustgas och utbildning av läkare. Samtidigt har beställarkraven varit mindre
samstämmiga med miljöprogrammet när det handlar om att till exempel
fasa ut farliga kemikalier och inte omfattat krav på exempelvis PVCaweckling eller ekologisk mat.
Även andra förvaltningar och bolag gör egna upphandlingar och ställer då
relevanta och proportionerliga miljökrav. SL handlar upp trafik- och
teknikentreprenörer. Locum anlitar entreprenörer för till exempel olika

4 OPS Nya Karolinska Solna är exkluderad. Motsvarande volymer föregående år
var 46 miljarder kronor. Landstingets upphandlingsvolym fluktuerar över åren
beroende både på storleken på de upphandlingar som genomförs och på
upphandlingarnas antal.
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slags byggprojekt. För sjukvården kan det till exempel handla om
städtjänster eller medicinteknisk utrustning.
Landstinget har ett webbaserat verktyg för miljöanpassad upphandling.
Lokala upphandlare kan använda verktyget som stöd för att ställa relevanta
och rätt formulerade miljökrav. Exempelvis Danderyds sjukhus använde
verktyget 2010 vid upphandling av städtjänster. Utbildning och
uppdatering av verktyget sker kontinuerligt.

Miljökrav i världsklass
Under 2010 avslutades upphandlingen av Nya Karolinska Solna.
Miljökraven i upphandlingen uppfyllde minst målen i Miljö Steg 5, men i
många fall ställdes högre krav eftersom upphandlingen av sjukhuset
sträcker sig över så lång tid.
Sammantaget säkerställer upphandlingen en god miljöprestanda i det nya
sjukhuset. De flesta miljökraven uppfylldes utan ändringar (ca 92 %), vissa
krav ändrades till viss del på grund av att projektets utformning eller
omfattning förändrades. Dessa kan i de flesta fall dock anses vara uppfyllda
fullt ut (ca 4 %). Inom vissa områden ändrades ansvarsfördelningen så att
kraven fortfarande kan uppfyllas men att det är landstingets ansvar.
Ungefär 4 procent av miljökraven anses inte vara uppfyllda.
5

Uppföljning av miljökrav
Landstinget ska följa upp de miljökrav som ställs vid upphandling, och
överlag är bilden att så också sker.
Minst en gång under avtalsperioden följer LSF upp ställda miljökrav i de
upphandlingar som är prioriterade ur miljösynpunkt. Arbetet med
miljökrav styrs av en rutin i miljöledningssystemet och sker i samarbete
mellan den centrala upphandlingsavdelningen och miljöavdelningen.
Under 2010 följdes kraven upp för tre avtal: vårdens specialavfall,
operationsartiklar samt textilier.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning följer upp ställda miljökrav
genom standardiserade frågor i en webbaserad enkät. Frågorna anges i
avtalen. Under 2010 gjorde förvaltningen för första gången även
uppföljning av miljöarbetet med platsbesök hos några miljödiplomerade
vårdgivare.
5 Jämförelsen görs mot de ursprungliga kraven i förfrågningsunderlagen. Utöver
detta tillkom miljökrav i avtalet som inte var med i förfrågningsunderlaget.
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SL har en omfattande revisionsverksamhet och gjorde 2010 miljörevisioner
av fyra trafikentreprenörer och en teknikentreprenör.
Exempel på miljöprioriterade varor och tjänster som upphandlades
centralt 2010. Prioriteringen bygger på en bedömning av vilken
miljöpåverkan varan eller tjänsten har samt hur stor volym som avropas.
Pandemivaccin
Anestesipreparat, vätskor, röntgenkontrastmedel
Telefoni som tjänst med stödtjänster
IT-produkter och kopiatorer, låg/mellan volym, med tillhörande tjänster
Bilar
Läkemedel
Inkontinensartiklar
Operationsartiklar, engångs
Tr ansporttj änster
;

Ständig förbättring
Landstinget ska kontinuerligt skärpa miljökraven vid upphandling. Det är
därför ett krav i Miljö Steg 5 att förvaltningar och bolag har en rutin för
detta i sitt miljöledningssystem.
Av redovisningen från förvaltningar och bolag framgår att det överlag finns
en medvetenhet och ambition att steg för steg höja nivån på miljökraven. I
många fall är det dock oklart om detta utvecklingsarbete är styrt genom
någon rutin, policy eller dylikt.
Vad gäller centrala upphandlingar så samverkar miljöavdelningen och
upphandlingsavdelningen inom LSF för att utveckla miljökraven
kontinuerligt. Dessutom uppdateras listan över de miljöprioriterade
upphandlingarna regelbundet. Arbetet är reglerat i rutin i
miljöledningssystemet.

Kommunikation
Mål 2011:
- känner alla landstingets anställda till hur miljöprogrammet berör deras
arbete
- är landstingets bolag och förvaltningar kända i sina respektive
verksamhetsområden som föregångare inom miljöområdet
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- har landstinget deltagit i minst ett externt samarbete per
miljömålsområde, där man arbetat för att bidra till lösningar på
miljöproblemen
Landstinget har ambitiösa miljömål som kräver ett effektivt internt
arbete, men också ett konstruktivt samarbete med andra aktörer. Därför
är kommunikation en nyckel till framgång. Landsting et för dialog och
deltar i en rad samarbeten för kunskapsutbyte.

Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Får anställda kunskap om
miljöprogrammet?
Är landstinget känt som
föregångare inom miljöområdet?
Sker externa samarbeten inom
samtliga miljömålsområden?

Utfall 2010
Ja, samtliga förvaltningar och bolag
har rutin/handlingsplan för
kommunikation
Uppgift saknas (en särskild
undersökning görs 2011)
Ja

Miljökommunikationen styrs av en strategi
Landstinget har en särskild strategi för kommunikation av miljöarbetet,
som gäller till utgången av 2011. Där tillkommer mål för landstingets
milj ökommunikation:
den externa uppfattningen av landstinget som föregångare och
banbrytande i miljöarbetet ska ha förbättrats signifikant jämfört
med nulägesanalysen 2006
- kommunikationen i miljöfrågor mellan förvaltningar, bolag och LSF
ska ha förbättrats
allmänheten i Stockholms län ska ha kännedom om landstingets
miljöarbete.
Målen kommer att utvärderas genom en undersökning 2011.

Kommunikationsarbetet är på plats
För att nå landstingets miljömål behöver alla anställda bidra. En
förutsättning är att anställda känner till landstingets miljömål, förstår
varför detta är viktigt, känner engagemang och vet hur man kan bidra på
sin egen arbetsplats. Därför har alla förvaltningar och bolag en rutin eller
handlingsplan för att kommunicera miljöarbetet.

Aktiviteter för ökad miljökunskap inom landstinget
LSF arrangerar miljöutbildningar och miljöseminarier för landstingets
personal och vårdentreprenörer. Omkring tvåtusen personer deltog
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sammanlagt 2010. Utbildningarna är både grundläggande, tematiska eller
inriktade på landstingets olika yrkesgrupper. Landstingets egna seminarier
under året behandlade bland annat kemikalier, läkemedel och socialt
ansvar.
Inom landstinget finns också flera interna nätverk för samordning och
erfarenhetsutbyte inom miljöfrågor, till exempel för kemikalier, transporter
och energi.

Landstingets intressenter
En viktig del i kommunikationen av landstingets miljöarbete och inom
arbetet med socialt ansvarstagande är att identifiera landstingets
intressenter - grupper som på något sätt har en relation med landstinget och deras förväntningar på landstinget. 2007 antogs en
kommunikationsstrategi för hur landstingets miljöfrågor kan
kommuniceras. Då identifierades landstingets interna och externa
målgrupper - intressenter. Beroende på ämne eller fråga, väljer landstinget
sedan de i sammanhanget viktigaste intressenterna att kommunicera med.
Exempelvis genomförde landstinget, i samband med framtagandet av det
nya miljöprogrammet, två strukturerade intressentdialoger med ett tjugotal
intressenter (se sidan xx).
Under 2010 påbörjades arbetet med att ställa sociala krav i läkemedels- och
IT-upphandlingar. Även här genomfördes en form av intressentdialog
genom att leverantörer inom dessa områden bjöds in till seminarier för att
diskutera kraven som följer av landstingets uppförandekod. Drygt 80
personer deltog.

Externa kommunikationsaktiviteter
Under 2010 deltog landstinget vid Almedalsveckan och arrangerade
seminarier om att ställa miljökrav i upphandling samt socialt ansvar i
offentlig sektor. Landstinget deltog också på Sustainability Day för att
sprida kunskap om Miljö Steg 5.
Landstinget gick ut med fem pressmeddelanden 2010 om miljöarbetet och
totalt förekom landstingets miljöarbete 72 gånger i media.

Projekt för miljöanpassad teknik
Landstinget arbetar i en rad projekt för att utveckla ny teknik och nya
arbetsmetoder. SL påbörjade i maj 2009 ett test med etanolhybridbussar
tillsammans med leverantörerna Scania och Nobina. Projektet fick stöd
med så kallat Klimp-bidrag från Naturvårdsverkets. Hybridtekniken
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förväntas minska både buller och bränsleförbrukning, men tyvärr uppstod
problem med bussarnas elektriska motorer och försöket avslutades under
sommaren 2010.
Locum inledde 2010 ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm avseende destruktion av läkemedel i avlopp.

Landstinget samarbetar i nätverk
För att nå miljömålen behöver landstinget utbyta kunskap och erfarenheter
med aktörer utanför verksamheten och samarbetar därför i nätverk. Några
exempel:
- SL leder ett Östersjösamarbete om biogas, Baltic Biogas Bus
- Locum är med i Belok, som är ett samarbete mellan Sveriges största
fastighetsägare om energieffektivisering
- Karolinska Universitetssjukhuset är medlem av "members council"
inom organisationen Health Care Without Harm
- LSF och Karolinska representerar landstinget i det nationella nätverket
för landsting och regioner om läkemedel och miljö

Nästa generation
Landstinget arbetar för att nå barn och ungdomar med relevanta
miljöbudskap. 2010 genomfördes en tävling för skolklasser i årskurs 7 och 8
"Mediciner och miljö - vem bryr sig?". Eleverna fick skapa fritt på temat
och de två vinnande bidragen kom från Söraskolan i Akersberga.
Landstinget stödjer externa miljörelaterade insatser för barn och unga via
Natur & Miljöpärmen, Städa Sverige och Miljöboken.
SL hade under året en utställning på Spårvägsmuseet, "Sällskapsresan",
som riktade sig mot främst barn och unga besökare. Utställningen berättar
om miljöinsatser i kollektivtrafiken, men också vad man själv kan göra för
miljön.

Miljömedicinsk forskning och utveckling
Mål 2011:
Tillämpas resultaten från den arbets- och miljömedicinska forskningen i
landstingets beslutsprocesser
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Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Tillämpas resultaten från den
arbets- och miljömedicinska
forskningen i landstingets
beslutsprocesser?

Utfall 2010
Ja, förvaltningar och bolag följer
folkhälsopolicyn där den är
tillämplig

Folkhälsan i länet är i allra högsta grad landstingets ansvar och
angelägenhet. Som huvudman för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och
den regionala utvecklingsplaneringen i länet har landstinget stora
möjligheter att påverka folkhälsan. Tillgång till rent vatten, frisk luft och
en god inom- och utomhusmiljö är grundläggande hälsofaktorer och visar
hur landstingets miljöarbete även bidrar till bättre folkhälsa.

En god och jämlik hälsa för alla
Landstinget antog 2005 en policy för arbetet med folkhälsa i länet. Med
policyn som bas utarbetades sedan en handlingsplan för folkhälsoarbete för
2008-2010, kallad "Handling för hälsa".
Ansvaret för Folkhälsopolicyn har HSN-förvaltningen, som även beställer
stöd till folkhälsoarbetet från Karolinska folkhälsoakademin vid Karolinska
Institutet. Alla förvaltningar och bolag inom landstinget ska på olika sätt
arbeta för att uppnå folkhälsopolicyns övergripande mål.
För 2010 redovisar landstingets förvaltningar och bolag att de i stor
utsträckning följer folkhälsopolicyn där den är tillämplig i deras
verksamhet. En särskild uppföljning under året bekräftar detta.

God miljö är en del av folkhälsoarbetet
Människors hälsa påverkas av många olika saker. Det finns starka samband
mellan ohälsa och olika faktorer i samhället, miljön, våra levnadsvanor och
relationer.
Ett av målen i folkhälsopolicyn är att den miljörelaterade hälsan ska
förbättras. Ett viktigt område handlar om förbättrad luftkvalitet. Den yttre
luftkvaliteten påverkar också luftens kvalitet inomhus. Särskilt prioriterat
är arbetet med luftkvalitet i miljöer där många barn vistas, som förskola och
skola. I detta sammanhang har till exempel SL:s fortsatta satsningar på
förnybara drivmedel och miljöbussar betydelse.
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Landstingets folkhälsopolicy har fem mål. Det övergripande målet är: en
god och jämlik hälsa för alla i länet
Ojämlikhet i hälsa ska minska
i . Goda livsvillkor
Den miljörelaterade hälsan ska förbättras
2. God miljö
Den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras
3. Goda
arbetsförhållanden
Förutsättningarna för goda levnadsvanor ska
4. Hälsosamma
förbättras levnadsvanor
ohälsa på grund av livsstil ska minska
5. God psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan ska minska

Regional planering
Mål 2011:
- utgör den regionala utvecklingsplanens mål och åtgärder för en långsiktigt
hållbar livsmiljö en grund för landstingets strategiska planering
Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Genomför Regionplanekontoret och
SL de åtgärder som föreslås i
miljöprogrammet?

Utfall 2010
Ja

Utvecklingsplanering och Miljö Steg 5
Den regionala utvecklingsplaneringen är ett viktigt verktyg för att nå en
långsiktigt hållbar livsmiljö. I Miljö Steg 5 anges att Regionplanekontoret
ska integrera nationella och internationella riktlinjer och mål för
miljökvalitet i den regionala utvecklingsplanen och samverka med regionala
aktörer för att genomföra utvecklingsplanen. Detta arbete sker löpande och
följs upp inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm,
RUFS.

Ny regional utvecklingsplan för Stockholm
I maj 2010 godkände landstingsfullmäktige den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Den 30 augusti
beslutade regeringen att inte pröva planen, vilket innebär att den vann laga
kraft. Regionplanekontoret inledde under året arbetet med att genomföra
planen.
RUFS 2010 är en regional utvecklingsplan för hela Stockholmsregionen och
ska bidra till en hållbar utveckling i regionen. Planen tar fasta på de
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utmaningar som regionen måste tackla. Det handlar bland annat om att
möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och
invånarnas hälsa, och att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en
tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt.
Av planens fyra mål är det framför allt målen om en god livsmiljö och en
resurseffektiv region som involverar de miljömässiga aspekterna.

Från plan till handling
RUFS 2010 fungerar som ett samlande paraply för operativa insatser som
genomförs i samverkan med många olika regionala aktörer, som har
rådighet och kompetens i olika frågor. Särskilt samarbetar
Regionplanekontoret med Kommunförbundet i Stockholms län,
Länsstyrelsen, SL och länets 26 kommuner samt deltar även i en rad
nätverk och expertgrupper.
Genomförandet av RUFS sker genom olika projekt, seminarier och andra
aktiviteter som många gånger har miljöfokus. Vissa av aktiviteterna är
samlade i något av de handlingsprogram som Regionplanenämnden
beslutade om under 2010:
- Handlingsprogrammet

Energi och Klimat fokuserar områden där en

regional samverkan är särskilt nödvändig för att lösa problem. Detta
handlingsprogram arbetar bland annat med fjärrvärme,
energieffektivisering, biogas och avfall som resurs.
- Handlingsprogrammet Regionala stadskärnor handlar bland annat
om hur bebyggelsestruktur och kollektivtrafik tillsammans ska
samspela för att minska transportbehoven i regionen och hur
resurshushållning med mark bör ske. Inom detta handlingsprogram
drivs ett stort antal kunskapsprojekt samt bilaterala processer med de
så kallade kärnkommunerna.

Bra kollektivtrafik ger ett grönare Stockholm
SL:s kanske viktigaste bidrag till en förbättrad miljö var att resandet med
den allmänna kollektivtrafiken ökade under året. Antalet resenärer med SL
en vintervardag 2010 var 722 000, jämfört med 705 000 resenärer år 2009.
Sett till antalet påstigande en vintervardag 2010 var ökningen 2,3 procent
jämfört med år 2009.
För att öka resandet arbetar SL med att skapa fler nöjda kunder och följer
kontinuerligt upp resenärernas upplevelse av SL ur en rad aspekter. De
senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv
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utveckling och nöjdheten har ökat med mer än 15 procentenheter. Under
2010 bröts den positiva trenden och nöjdheten sjönk något till 74 procent.

Nästa miljöpolitiska program
Landstinget ska driva ett ambitiöst och utvecklingsinriktat
miljöarbete.
Förslaget till nytt miljöprogram för 2012-2016 innebär att landstinget i
sitt miljöarbete ska sträva efter att vara klimateffektivt,
resurseffektivt
och hälsofrämjande.

Sedan hösten 2009 pågår arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för
perioden 2012-2016. Under våren 2010 fattade landstingsstyrelsen beslut
om vilka målområden som programmet ska omfatta. Landstingsstyrelsen
godkände också en rapport om vilka mätbara mål som kan rymmas inom de
tidigare beslutade målområdena och arbetet fortsätter med att definiera
omfattning och målnivåer. Det slutliga beslutet om det nya
miljöprogrammet tas av landstingsfullmäktige under 2011.
Förslaget till nytt miljöprogram utgår från tre målområden som säger att
landstinget ska vara:
•
•
•

Klimateffektivt genom att energieffektivisera, öka användningen av
förnybara resurser, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
samt genom att öka andelen resenärer med kollektivtrafiken.
Resurseffektivt genom att ha ett kretsloppstänkande när det gäller
användning av varor och tjänster, öka återvinningen av avfall och
arbeta för en resurseffektiv och tillgänglig bebyggelsestruktur.
Hälsofrämjande genom minskade utsläpp av farliga ämnen i vatten
och luft, minskat buller och minskade luftföroreningar samt ökad
mängd ekologiska livsmedel.

Dialog med intressenter förankrar nya ambitioner
Förslaget till nytt miljöprogram togs fram tillsammans med leverantörer,
myndigheter, invånare, ideella organisationer och medarbetare inom
landstinget. Syftet var att skapa ett väl förankrat, ambitiöst och på samma
gång genomförbart miljöprogram.
Landstinget genomförde två strukturerade intressentdialoger med ett
tjugotal intressenter. Den ena med representanter från myndigheter,
intresseorganisationer, fackliga organisationer, företag och andra delar av
offentlig sektor. Den andra med representanter för de många privata
vårdgivare som har avtal med landstinget. Syftet var att klargöra deras
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förväntningar och inhämta synpunkter samt även fördjupa kontakten med
några av dem som är landstingets viktigaste intressenter.
En viktig roll hade det femtiotal medarbetare som deltog i olika
arbetsgrupper. Representanter från bland annat sjukhusen, SL och Locum
bidrog med sin sakkunskap inom områden som trafik, vård och fastigheter.
Medarbetare och invånare hade även möjlighet att påverka det nya
miljöprogrammet genom att lämna förslag via Internet.
Infogas: Bild över arbetsprocessen för nästa

miljöprogram

Hållbar utveckling och socialt ansvar
Hållbar utveckling är en fråga som engagerar och berör hela landstinget,
men har inte alltid samma betydelse och innebörd för olika verksamheter.
Ett område där landstinget ligger i framkant handlar om att ta socialt
ansvar vid upphandling.

Leverantörer måste ta socialt ansvar
Landstinget upphandlar varje år produkter och tjänster för miljardbelopp.
En mängd varor köps in från utvecklingsländer där det finns risk att
leverantörer bryter mot internationella överenskommelser om arbetsrätt
och mänskliga rättigheter.
År 2008 antog landstinget en uppförandekod för leverantörer. Den togs
fram tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Uppförandekoden innebär att leverantörer måste leva upp till
grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor när de producerar
varor och tjänster.
Uppförandekoden används nu av alla 21 landsting och regioner i Sverige
och ett samordnat arbete sker kring uppföljning, revision och utveckling av
koden. Landstinget tog 2010 även initiativ till ett europeiskt nätverk om
socialt ansvar, där flera europeiska länder nu för diskussioner för att hitta
en gemensam europeisk modell för att ställa sociala krav och att följa upp
kraven.

Uppförandekoden får allt större genomslag
Uppförandekoden omfattade först leverantörer av operationsartiklar,
förbandsartiklar, textilier, rostfria sjukvårdsartiklar,
undersökningshandskar, sprutor och kanyler. Sedan 2010 omfattar
uppförandekoden nationellt även IT-produkter och läkemedel. Stockholms
läns landsting väljer också att ställa kraven inom avtalsområdet Papper och
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plast. Urvalet bygger på en bedömning av inom vilka produktkategorier och
i vilka länder som risken är stor att det förekommer oegentligheter.
När leverantörer skriver avtal med landstinget inom någon av de aktuella
produktkategorierna åtar de sig att säkerställa efterlevnaden av
uppförandekoden vid produktionen av den produkt de säljer till
landstinget. Det bör därför finnas ett strukturerat arbete hos leverantören
att informera, ställa krav och följa upp sina egna leverantörer.
Under 2010 tillkom 38 leverantörer och uppförandekoden är nu
undertecknad av sammanlagt 112 av landstingets leverantörer.

Landstinget följer upp
Landstinget ska följa upp att uppförandekoden efterlevs minst en gång
under avtalsperioden. Uppföljningen innebär att leverantörerna svarar på
en uppföljningsformulär, som sedan kan leda till dialog eller en mer
detaljerad uppföljning, beroende på svaren. Landstinget kan även göra
revision på plats hos tillverkare.
Enligt den riskbedömning som landstinget tidigare gjorde är det särskilt
angeläget att tillämpa uppförandekoden för vissa produktkategorier (se
ovan) och 2010 fanns avtal med omkring 150 leverantörer inom dessa
områden. År 2009 följdes tolv leverantörer upp. Under 2010 gjordes
revision av avtalsområdena handskar, operationsartiklar, förbandsmaterial
och lapraskopi, som omfattar 36 leverantörer. Granskningen slutförs våren
2011.

Nu finns internationell standard för socialt ansvar
Under 2010 blev den internationella standarden för socialt ansvarstagande,
ISO 26000, klar. Det är världens största standardiseringsprojekt med 480
deltagande experter från 99 länder. ISO 26000 omfattar sju principer för
socialt ansvarstagande och sju kärnområden inom vilka man ska arbeta.
Miljö är ett av de sju kärnområdena, arbetstagares rättigheter och
mänskliga rättigheter är andra.
Landstinget hade en aktiv roll i utformandet av standarden och var svensk
expert för offentlig sektor, samt även ordförande i den internationella
myndighetsgruppen med företrädare för 80 länder.
Landstingets uppförandekod gäller upphandling och bygger på samma
grunddokument som ISO 26 000.1 samband med arbetet med nya
miljöprogrammet beslutade landstingsstyrelsen att utreda om landstinget
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även mer övergripande och systematiskt ska arbeta med socialt
ansvarstagande, med exempelvis ISO 26 000 som vägledning.

Ett av Locums tre kärnvärden är hållbarhet
Att verka för hållbar utveckling går för Locum hand i hand med en
framgångsrik förvaltning och utveckling av vårdmiljöer.
Det är ytterst för patienter och dem som arbetar på sjukhusen som Locum,
för landstingets räkning, effektiviserar och utvecklar ytor och lokaler.
Samtidigt medför förvaltningen en påverkan på miljö, samhälle och
ekonomi. Förutom ett ambitiöst miljöarbete har Locum identifierat goda
arbetsförhållanden, etiska krav på leverantörer, ansvarsfull hantering av
landstingets resurser och gott affärsmannaskap som sina främsta
hållbarhetsaspekter. Locum redovisar årligen, och för tredje året i rad, sitt
hållbarhetsarbete enligt standarden Global Reporting Initiative (GRI G3).
Nytt för 2010 års redovisning är den inte sker som en separat
hållbarhetsredovisning utan är integrerad i den ordinarie redovisningen av
verksamheten.

På god väg med Global Compact
SL:s hållbarhetsarbete sker enligt Global Comapact tio principer (se figur
xx). Inom SL:s egen verksamhet på huvudkontoret är principerna väl
införda. Kontrollen av leverantörernas efterlevnad är nyligen påbörjad, och
ännu inte fullt implementerad i alla led. Det återstår att lägga upp ett
kontrollsystem för varor och tjänster. De viktigaste dokumenten som styr
SL:s hållbarhetsarbete på en generell nivå är:
SL:s vision och verksamhetsidé (www.sl.se)
- Miljö Steg 5
UITP Charter on Sustainable Development (www.uitp.org)
FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org).

Landstingets klimatarbete
Landstinget har flera viktiga uppgifter i det lokala klimatarbetet. Dels
arbetar landsting et för att minska växthusgasutsläppen långsiktigt med
hjälp av regional planering i dialog med regionala aktörer. Dels
genomförs åtgärder i de egna verksamheterna, för att redanidag minska
utsläppen, till exempel insamling och rening av lustgasrester och fler
miljöbussar i kollektivtrafiken. Landstingets klimatarbete styrs främst
genom miljöprogrammets mål om transporter, energi och lustgas.
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Konsekvenser av ett förändrat klimat
Landstinget genomförde tidigare en sårbarhetsanalys för att se hur
effekterna av ett förändrat klimat kan påverka verksamheten. På längre sikt
kan effekterna av en klimatförändring ge upphov till ökad ohälsa och
spridning av nya typer av sjukdomar i Sverige. Därmed kan
klimatförändringarna komma att ha en indirekt påverkan på landstingets
sjukvårdsverksamhet. Dessutom riskerar tekniska försörjningsystem på
lång sikt att påverkas, vilket kan få konsekvenser för hur man bedriver
sjukvård, kollektivtrafik och regionalt planeringsarbete.

Landstingets utsläpp av växthusgaser
Landstingets utsläpp av klimatpåverkande gaser motsvarar omkring
230 000 ton koldioxidekvivalenter från transporter, fastigheter och
lustgas. Miljö Steg 5 innebär att landstinget har ett målinriktat arbete för
att minska utsläppen från sina största utsläppskällor, både genom att
använda etablerad teknik och genom att bidra till ny kunskap och
teknikutveckling.
6

• Kollektivtrafik
• Egna fordon

* Inköpta transporter
• Färdtjänst
• Ambulans
• Fastigheter
It Lustgas

Både transporter i egen regi och upphandlade entreprenörer ingår.
Fastigheter omfattar Locums och SL: s fastigheter. Locum förvaltar
universitetssjukhusen, akutsjukhusen (inklusive St Görans sjukhus) och
närsjukvård (inklusive vissa kontorslokaler). Beräkningarna har ett
livscykelperspektiv, även produktion av bränsle och elektricitet är
inräknade. Likaså innebär inköpta varor en klimatpåverkan ur ett
6 Koldixoidekvivalent är ett enhetligt mått på olika gasers förmåga att bidra till
växthuseffekten.
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livscykelperspektiv, genom tillverkning med mera. Detta skulle ge ett
betydande bidrag till landstingets totala klimatpåverkan, men är inte
medräknad. Tjänsteresor, inhyrda lokaler, vissa inköpta
transporttjänster
och övriga medicinska klimatpåverkande gaser ingår inte heller i
redovisningen.

Landstingets transporter står för det största bidraget. 8o procent av
utsläppen härrör från land- och sjöbaserad kollektivtrafik. Färdtjänst
motsvarar fem procent. Ambulans, inklusive helikoptertransporter,
motsvarar drygt en procent. Transporter med egna fordon samt inköpta
transporter (distribution, avfall och tvätt) står vardera för mindre än en
procent. Landstingens egna fastigheter är den näst största källan till
växthusgasutsläpp. Det är värmeanvändningen som ger upphov till nästan
samtliga koldioxidutsläpp, eftersom den inköpta elektriciteten är förnybar.
Huvuddelen av värmen är fjärrvärme.

Energieffektivt landsting
Under 2010 påbörjades arbetet att ta fram en energistrategi inom ramen för
Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd. Det kommer att öka
kunskapen om landstingets energianvändning och lägga grunden för en
samlad strategi för att effektivisera energianvändningen. Det innebär
samtidigt minskad klimatpåverkan.

Förslag på nya klimatåtgärder
I förslaget till nytt miljöprogram som ska träda i kraft 2012 är ett
övergripande mål att landstinget ska vara klimateffektivt. Ambitionerna
föreslås öka med målsättningen är att landstinget till 2020 ska minska
utsläppen med 75 procent jämfört med 1990. Förslaget innehåller flera nya
åtgärder inom klimatområdet:
Matvafall samlas in för biogasproduktion
Aktivt val av livsmedel med låg klimatpåverkan
Minimerade utsläpp av alla klimatpåverkande medicinska gaser

Regional utveckling
Målet för den regionala planeringen är att minska växthusgasutsläppen
med 80 procent i Stockholm till 2050. Tillsammans med kommuner,
regionala aktörer och företag arbetar landstinget för att ställa om
energisystemet till ökad användning av förnybara energiformer, skapa
effektiva och robusta system, säkra energitillförseln och minska regionens
klimatpåverkan. Initialt prioriteras insatser inom fyra områden; biogas,
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fjärrvärme, avfall som resurs och energieffektiv samhällsplanering. Detta
genomförs inom ramen för RUFS 2010.

Landstingets arbete med avfall, föroreningar och
annan miljöpåverkan
Miljöfarlig verksamhet
Vissa av landstingets verksamheter klassas som miljöfarliga enligt
miljöbalken och kan kräva tillstånd eller är anmälningspliktiga. Från den 1
januari 2008 är reglerna ändrade för vilka verksamheter som är tillståndsrespektive anmälningspliktiga. Det betyder att vissa av landstingets
verksamheter inte längre behöver tillstånd.
Både Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus, som drivs av TioHundra, väljer
att behålla sina miljötillstånd trots att de inte längre är tillståndspliktiga.
Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, St Eriks
Ögonsjukhus och Södertälje sjukhus är anmälningspliktiga och anmälan är
gjord. Folktandvårdens verksamhet kan bli anmälningspliktig om det krävs
amalgamsanering vid avveckling av verksamhet.
Karolinska Universitetssjukhuset har tillstånd för helikopterverksamheten i
Solna. SL bedriver anmälningspliktig verksamhet avseende mellanlagring
av farligt avfall och anmälan är gjord. Waxholmsbolagets förråd på
Nybrokajen och bunkeranläggningén i Stavsnäs är tillståndspliktiga och
tillstånd innehas. Locums större anläggningar för reservkraft klassas som
miljöfarlig verksamhet och tillstånd finns för anläggningarna i Huddinge
sjukhusområde, Karolinska sjukhusområdet och Danderyds sjukhus.
Tillstånd har sökts för ny anläggning för St Görans sjukhusområde.

Miljö- och hälsostörande ämnen
Som fastighetsägare ansvarar landstinget genom Locum för att de
produkter och ämnen som används i byggnation och vid drift och underhåll
inte är skadliga för hälsa eller miljö.
Locum arbetar för att uppfylla lagkrav på sanering av PCB i fogar. Vid 2010
års slut hade 5 procent av förorenade byggnaders inomhusfogar och 35
procent av utomhusfogar sanerats. Arbetet med att kartlägga och sanera
asbest fortsatte under året. Locum har av arbetsmiljöskäl beslutat att alltid
sanera asbest där det är möjligt, även där det enligt lagen är tillåtet att
bygga in en asbestförorening.
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Avfall
Frågor kring avfall samordnas av landstingets avfallsråd. Under 2010
fortsatte arbete med att säkerställa att återvunnen hårdplast
materialåtervinns samt att utreda möjligheten för tillverkning av biogas
från landstingets matavfall.
Locum har hand om det konventionella avfallet från hyresgäster, främst
vårdverksamhet, i landstingets egna fastigheter. Mängderna 2010 var i stort
oförändrade från 2009 (se tabell 1) och materialåtervinningsgraden var 20
procent.
Totalt samlades 27 910 ton byggavfall in, inklusive avfall från byggandet av
Nya Karolinska Solna (NKS). Sorteringsgraden för detta avfall ökade från
80 procent till 95 procent. I tabell 1 nedan har restprodukterna relaterat till
NKS exkluderats (21 091 ton). Mängden redovisat avfall inom Locums
byggprojekt och fastighetsdrift ökade kraftigt 2010. Mer investeringar
under året och bättre rapportering förklarar ökningen av byggavfallet.
Ökningen av driftavfall består av bortforslade snömassor. Farligt avfall
inom byggprojekten består bland annat av asbest (48,7 ton), PCB (4,3 ton),
lysrör (8,6 ton), köldmedia (5 ton), kvicksilver (9 ton), blybatterier (0,7 ton)
samt rökdetektorer och mindre mängder färgrester och kemikalier.
Tabell 1 Avfall inom Locums verksamlet 2008-2010 (ton)
Konventionellt
avfall
Fastighetsdrift
Byggprojekt
Totalt

2010
10 666

2009
10 6297

2008
10 863

1930
6819
19 415

642
3 442
14 874

876
3 546
15 285

Vårdspecifikt avfall omhändertas av Stena Recycling AB och omfattar
kemikalie- och läkemedelsavfall samt stickade, skärande och smittförande
avfall. El-kretsen i Sverige AB hanterar landstingets elektronikavfall, så som
glödlampor, lågenergilampor, kyl/frys och elektronik. Mängderna avfall
2010 är i samma storleksordning som föregående år (tabell 2).
Tabell 2 Vårdspecifikt avfall och elektronikavfall 2008-2010 (ton)

7 Locum har reviderat uppgiften från 2009

8
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Vårdspecifikt avfall
varav stickande, skärande, smittförande och
läkemedelsavfall samt läkemedel
varav

kemikalieavfall

Elektronikavfall

LS 1012-1047

2010
910
883

2009
905
876

2008
882
848

27

28

34

208

206

278

Vid Danderyds sjukhus startades insamlingen av matavfall från patienterna
och systemet kommer successivt att införas på hela sjukhuset. Sedan
tidigare sorteras matavfallet från restaurangen. Matavfallet transporteras
till Uppsala för produktion av fordonsgas. Totalt samlade Danderyds
sjukhus in 26,3 ton matavfall 2010. Under slutet av året började
Rosenlunds sjukhus att skicka matavfall från centralköket till
biogasproduktion. Totalt samlades 5,8 ton matavfall in. Utredning pågår för
insamling av matavfall från köket vid Dalens sjukhus.

Köldmedier
Vissa av landstingets förvaltningar och bolag har anläggningar med
köldmedier, och lyder under Förordningen om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:84). De flesta anläggningarna tillhör
Locums förvaltade fastigheter (se tabell 3). SL använder också köldmedel i
relativt stor omfattning. Köldmedia används även i mindre omfattning
inom Södertälje sjukhus (20 kg HFC), Södersjukhuset (8 kg HFC) och
TioHundra (11 kg HFC).
Infogas: Tabell 3 Köldmedia i anläggningar som Locum ansvarar för
(kg), uppgifter färdig ställs i slutet av mars
Tabell 4 K ö l d m e d i a i anläggningar som SL ansvarar f ö r (kg)

Total mängd köldmedium (HFC)
Påfylld mängd köldmedium (HFC)
Omhändertagen mängd köldmedium (HFC)
Läckage av köldmedium (HFC)

2010
984
36
23,5
12,5

2009
1047
29
18
59

8 Statistik över insamlat avfall inom avtal med Stena för specialavfall samt med Elkretsen för elektronikavfall, vilket omfattar både landstingsägd och viss privat
landstingsfinansierad verksamhet.
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Infogas: Bild Jan Rapp och bildtext (kan kortas)

Jan Rapp är förlossningsläkaren som brinner för att motverka
klimatförändringarna. Hans idoga arbete för att samla in och göra biogas av
matavfall gav resultat.
- Det borde vara självklart att separera matrester från övriga sopor och
behandla dem som den resurs de är. Användning av biogas som
fordonsbränsle minskar koldioxidutsläppen med över 95 procent jämfört
med bensin, säger Jan.
Jan uppvaktade politiker och tjänstemän och skapade nätverk för att öka
insamlingen av matavfall i Stockholm, ordnade studiebesök för de
miljöansvariga på länets sjukhus och fick avfallskvarnar och
biogasanläggningar förevisade. Men för ett par år sedan tröttnade han på
alla långa beslutsvägar och bestämde sig för att sponsra två deltidstjänster
med egna pengar i nio respektive fyra månader.
- Jag insåg att bristen på personal var en flaskhals. Matrester samlas inte in
av sig själva. Hushåll, skolor, restauranger och livsmedelsbutiker måste få
information, och distribution och hämtning av kärl behöver koordineras.
Jan är biträdande överläkare på kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus och
fick 2010 Danderyds sjukhus miljö- och hållbarhetspris och utsågs även till
månadens stockholmare av Stockholms stad.
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Röster om landstingets miljöarbete
Infogas: intervjuer med externa personer om landstingets

miljöarbete
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(fortsättning av Röster om landstingets

miljöarbete)
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Så styrs landstinget
Landstinget är en politiskt styrd organisation. Det betyder att det ytterst
är länets invånare som bestämmer över vård, kollektivtrafik och andra
delar av verksamheten. De folkvalda i fullmäktige fattar de större besluten
och utser landstingsstyrelsen som leder och samordnar landstingets
verksamheter.

Folkvalt fullmäktige fattar beslut
Vart fjärde år väljer länets invånare vilka politiska partier och vilka politiker
som ska styra landstinget i och med valet till landstingsfullmäktige. Efter
valet år 2010 är moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och
kristdemokraterna i majoritet i landstingsfullmäktige och styr fortsatt
landstinget i ytterligare en mandatperiod.
Landstingsfullmäktige, som består av 149 folkvalda ledamöter, fastställer
bland annat budget, skattesats samt patient- och trafikantavgifter. Där tas
även beslut om miljöpolicy och miljöprogram. Fullmäktige utser
landstingsstyrelsen som leder och samordnar landstingets verksamhet. Det
löpande arbetet leds av nämnder och styrelser för landstingets
verksamheter som också väljs av landstingsfullmäktige. Utskotten under
landstingsstyrelsen kan genom delegation besluta i vissa frågor. Det finns
också beredningar vars uppgift är att bereda ärenden åt styrelsen.
Landstingets medarbetare i de olika förvaltningarna och landstingsägda
bolagen arbetar för att genomföra politikernas beslut i verksamheten.
Arbetet i landstingsfullmäktige styrs av en arbetsordning.
Landstingsstyrelsen och nämnderna styrs av ett reglemente som även
beskriver ansvaret mellan fullmäktige, styrelse och nämnder. Landstinget
lyder under kommunallagen.
Politiska beslut ska tas utifrån allmänhetens intressen. Det är emellertid
svårt att i praktiken helt garantera en politikers oberoende i och med att
man till exempel kan ha en annan anställning eller privata ekonomiska
intressen som berörs av beslut. Detta gäller även landstinget. Det är framför
allt kommunallagen som reglerar ledamöters oberoende. Den säger att en
ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör
ledamoten eller någon närstående, det vill säga när det föreligger jäv.

Demokratiska val och öppna möten
Länets invånare ska kunna påverka verksamheten. Förutom möjligheten till
eget politiskt engagemang bestämmer invånarna genom landstingsvalen.
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Fullmäktiges sammansättning ger den politiska inriktningen. Landstinget
utgår från de grundlagsfästa rättigheterna om yttrandefrihet och
offentlighet. En hög grad av öppenhet ska bidra till att skapa möjlighet till
insyn, engagemang och delaktighet i den demokratiska processen.
Fullmäktiges möten är offentliga och sker i Landstingshuset på
Hantverkargatan 45 i Stockholm. Synpunkter till landstingspolitikerna kan
framföras direkt i kontakt med förtroendevalda. På landstingets webbplats
finns kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda.

Landstingets organisation
Infogas: organisationsschema

för 2010

I budgeten för 2011 beslutades om förändringar i landstingets organisation.
Förändringen sker mot bakgrund av inriktningen i den nya politiska
plattformen för 2010-2014. En trafiknämnd inrättas, bland annat till följd
av den nya kollektivtrafiklagen. Den får ansvar för färdtjänstfrågorna och
trafik till sjöss och till lands - det vill säga SL och Waxholmsbolaget.
Inga väsentliga organisationsförändringar genomfördes 2010, men däremot
beslutades om förändringar som träder i kraft 2011. Den politiska
plattformen lyfter fram arbetet med att genomföra den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen - RUFS 2010. En följd av detta
blir att ett tillväxt- och regionplaneringsutskott och en miljö- och
skärgårdsberedning inrättas under landstingsstyrelsen och
regionplanekontoret tillförs LSF som ett nytt funktionsområde - SLL
Tillväxt, miljö och regionplanering. Förändringen innebär att
funktionsområdet SLL Miljö försvinner och samordnas med regionala
utvecklingsfrågor i det nya funktionsområdet. Bilden visar den tidigare
organisationen som gällde under 2010.
9

Landstingets ansvarstagande
Landstinget är en stor, offentlig aktör och med det följer ett särskilt ansvar.
Flera övergripande policys reglerar hur landstinget bör hantera sitt
ansvarstagande för etik, mänskliga rättigheter, miljö och personalfrågor.
De övergripande riktlinjerna nås genom olika program, detaljerade mål och
åtgärder. Det finns ett pågående arbete för att inte diskriminera invånare,
patienter och resenärer på grund av kön, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, etnisk eller kulturell bakgrund. Barnkonventionen
ska enligt landstingsfullmäktiges beslut finnas med i förvaltningarnas och
9 LSF:s verksamhet är indelat i ett antal funktionsområden som arbetar mot hela
koncernen inom sina sakområden.
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bolagens verksamhetsplaner, avtal och upphandlingar. Landstingets
ägarpolicy beskriver landstingets roll och ambition som ägare i de
verksamheter som bedrivs i bolagsform.
Exempel på centralt antagna policys:
Upphandlingspolicy
Sponsringspolicy
Folkhälsopolicy
Uppförandekod för leverantörer
Representationspolicy
Alkohol- och drogpolicy
Hälsopolicy
Jämställdhetspolicy
Diskriminering
Plattformen för landstingets personalpolitik är Personalpolicyn. Inom
ramen för denna anges visioner och riktlinjer avseende såväl arbetsgivarsom medarbetaransvar. Det samverkansavtal som landstinget tecknat med
personalorganisationerna reglerar samverkansformerna parterna emellan.
Därutöver har landstinget att beakta både centrala och lokala kollektivavtal
och lagstiftning.

Landstingets miljöpolitiska program
Landstingets miljöpolitiska program beslutas i landstingsfullmäktige och
anger mål som ska nås inom en femårsperiod. Miljö Steg 5 gäller perioden
2007-2011. Landstingets miljöpolicy utgör ramverket för hur alla
förvaltningar och bolag ska arbeta för att nå målen. Fullmäktige väntas
under 2011 ta beslut om ett nytt miljöprogram för perioden 2012-2016.
Målen i Miljö Steg 5 ska nås för landstinget som helhet, men varje
förvaltning och bolag ska nå sin del av målen. Under programperioden
specificeras innebörden av målen, delmål formuleras i budget, projekt
initieras från centralt håll och målen förs in i förvaltningarnas och bolagens
miljöhandlingsplaner och budgetar.

Central och lokal miljöstyrning
I landstingsstyrelsen finns ett landstingsråd med ansvar för miljö. Ansvaret
för miljöfrågorna delegeras till en funktionsdirektör i landstingsstyrelsens
förvaltningsledning. Landstingets miljöchef i tjänstemannaorganisationen
ansvarar sedan för att styra genomförandet av beslutade miljöåtgärder.
Bolagens miljöarbete styrs utifrån landstingets ägarpolicy. Miljö är
integrerat i den centrala styrningen av landstinget via budgetprocessen.
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Dessutom tas miljöhänsyn vid större beslut i landstingsstyrelsen genom en
rutinmässig bedömning av miljökonsekvenser av tjänsteutlåtanden.
Landstingets centrala miljöavdelning har i uppgift att övergripande styra,
leda och samordna landstingets miljöarbete. En stor del av miljöarbetet
styrs helt på lokal nivå. Förvaltningar och bolag arbetar inom ramen för
sina miljöledningssystem med att minska sin miljöbelastning. Det är också
på lokal nivå som efterlevnaden av miljölagstiftningen till stor del styrs och
kontrolleras. Alla landstingets förvaltningar och bolag har antingen en
miljöchef eller en miljösamordnare. Några av landstingets verksamheter,
till exempel SL och Karolinska Universitetssjukhuset, har egna
miljöavdelningar. Därutöver finns miljöombud, miljöteam och
miljöcontroUers, som på olika sätt medverkar i miljöarbetet. Det innebär att
cirka tvåtusen anställda har en formell uppgift som är relaterad till
landstingets miljöpolitiska program.

Om redovisningen och GRI
Landstingets miljöredovisning syftar till att årligen följa upp resultatet av
det politiskt beslutade miljöprogrammet Miljö Steg 5. Redovisningen är
även en uppföljning av huvudsakliga delar i budgetens miljöavsnitt, som i
första hand anger delmål och milstolpar för arbetet. Den senaste redovisningen var för år 2009 och publicerades i maj 2010.
Från och med verksamhetsåret 2009 följer redovisningen Global Reporting
Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har gjort en egen
bedömning av att redovisningen uppfyller tillämpningsnivå C, vilket också
bekräftas av Goodpoint AB. För fullständiga referenser till GRI hänvisas till
GRI-indexet på www.sll.se/miljö. Miljöredovisningen är granskad av
Goodpoint och Grant Thornton, se revisorns rapport på sidan xx.

Redovisningens innehåll
Landstinget tillämpar GRI:s vägledning för att definiera innehållet i
redovisningen och tillhörande principer utifrån förutsättningen att
redovisningen fokuserar på rapportering av landstingets miljöarbete.
Miljöredovisningen omfattar hela landstinget och är en uppföljning av
Miljö Steg 5. Miljöprogrammet omfattar de områden som tidigare
miljöutredningar och arbetsgrupper identifierade som viktigast ur ett
miljöperspektiv: transporter, energi, läkemedel, kemikalier och produkter.
Genom tillämpning av GRI och egna redovisningsprinciper vill landstinget
säkerställa att bilden av verksamhetens miljöarbete är så fullständig som
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möjligt. Ekonomiska och sociala aspekter omfattas, men i begränsad
utsträckning. Information om landstingets personal följs upp och redovisas
i ett särskilt personalbokslut (se www.sll.se).

Målgrupper
Redovisningen ska kunna användas som källa till information och som
beslutsunderlag för viktiga intressenter, dit landstinget räknar bland annat
kunder, leverantörer, intresseorganisationer och myndigheter. En annan
viktig intressentgrupp är allmänheten - landstingets egentliga
uppdragsgivare. Det är allmänheten i länet som direkt påverkas av miljöarbetet genom friskare luft och renare vatten. Ytterst är det också invånarna
som bestämmer inriktningen på miljöarbetet genom att välja vilka politiker
som ska styra.
En viktig intressentgrupp internt är de cirka 2 ooo medarbetare som har
arbetsuppgifter relaterade till att nå målen i Miljö Steg 5. Redovisningen
vänder sig också till dem genom att uppmärksamma prestationer och
samtidigt påminna om de långsiktiga ambitionerna.
Med miljöredovisningen för 2010 vill landstinget öka intresset för och
kunskapen om landstingets miljöarbete och även skapa dialog och på andra
sätt utveckla relationer med viktiga intressenter. Ambitionen är att ta in
synpunkter på arbetet och om möjligt tillgodose dessa i samband med
redovisningen.

Redovisningens omfattning
Landstingets verksamhet är omfattande och påverkar såväl den lokala
miljön i länet som förhållanden i de länder där inköpta varor produceras.
Miljö Steg 5 gäller all landstingsfinansierad verksamhet, men i
redovisningen görs avgränsningar så att det framför allt är landstingets
egna verksamheter som följs upp (landstingets verksamheter beskrivs
kortfattat på sidan xx).
Från och med 2009 definieras hur målen ska följas upp i dokumentet
"Specificering av målen i Miljö Steg 5" med diarienummer LS0812-1170.
Processen för informationsinsamling och mätmetoder är densamma för de
år som Miljö Steg 5 avser. Det är samma förvaltningar och bolag som
redovisar varje år, men antalet rapporterande enheter inom respektive
förvaltning och bolag kan variera mellan åren, till exempel när
verksamheter övergår till privat regi eller vid organisationsförändringar.
Miljöredovisningen omfattar i flera fall även leverantörers miljöprestanda,
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vilket medför att redovisningens kvalitet till viss del är beroende av att
privata entreprenörer lämnar nödvändiga uppgifter.

Kontaktuppgifter
Miljöredovisningen sammanställs av landstingets centrala miljöavdelning.
Miljöavdelningen nås via landstingets växel, 08-737 5
l
postadressen miljo.lsf@sll.se. Aktuell information om landstingets
miljöarbete finns alltid på www.sll.se/miljo.
2

Infogas: GRI tabell över tillämpningsnivå
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Bestyrkanderapport
Infogas: bestyrkanderapport

från

revisorerna
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Landstingets verksamheter 2010
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, har i uppdrag att leda, styra
och samordna koncernen med utgångspunkt från de mål som anges i den
politiska plattformen samt den budget som beslutas av landstingsfullmäktige varje år.
Nya Karolinska Solna-förvaltningen, NKS, har i uppdrag att planera
och säkerställa uppförandet av ett nytt universitetssjukhus i Solna som ska
stå färdigt i december 2015.

Vård
H ä l s o - och s j u k v å r d s n ä m n d e n s förvaltning, HSN-förvaltningen,

ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot
befolkningens behov. HSN-förvaltningen ska vidare upphandla och träffa
avtal med sjukvårdsproducenter, ansvara för patientval och andra ersättningssystem samt godkänna de vårdgivare som patienterna kan välja.
Stockholms l ä n s sjukvårdsområde, SLSO, ansvarar för produktion

av landstingsägd vård, så som primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri, beroendevård, handikapp- och habiliteringsverksamhet
samt geriatrik. Totalt har SLSO 113 resultatenheter.
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus.
Huvuduppdraget är att ansvara för landstingets riks- och regionsjukvård.
Uppdraget omfattar specialiserad och högspecialiserad sjukvård samt
forskning och utbildning.
Södersjukhuset AB är ett akutsjukhus vars huvuduppdrag är att ge
specialiserad akut och planerad vård.
Danderyds sjukhus AB är ett akutsjukhus med specialistvård med
huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik,
gynekologi och kirurgi.
TioHundra AB bedriver den landstingsägda hälso- och sjukvården samt
den kommunalägda omsorgsverksamheten med mera i Norrtälje. Det är ett
hälftenägt bolag, tillsammans med Norrtälje kommun. Det politiska
ansvaret för sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna finns sedan 2006
samlat hos TioHundranämnden. TioHundranämndens förvaltning har som
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huvuduppgift att åt nämnden beställa, finansiera och följa upp den vård och
omsorg som erbjuds i Norrtälje kommun.
Södertälje sjukhus AB är ett landstingsägt bolag som bedriver vård
inom akutsomatik och geriatrik samt en barnläkarmottagning och
röntgenverksamhet.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB är ett universitetssjukhus vars patienter
kommer från hela Sverige och från utlandet. Huvuduppdraget är att bedriva
ögonsjukvård samt att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom
ögonsjukvården.
A m b u l a n s s j u k v å r d e n i Storstockholm AB, AISAB, bedriver

ambulanssjukvård åt landstinget.
Stockholm Care AB är landstingets bolag för export av vård och
vårdtjänster.
Folktandvården Stockholms län AB har en stor geografisk spridning
och finns på cirka 100 mottagningar inom länet. Folktandvården ska
erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom allmän- och specialisttandvård.

TRAFIK

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, ansvarar för att skapa ett väl
avvägt kollektivt transportsystem och för att tillhandahålla en väl utbyggd
och modern infrastruktur. Trafiken upphandlas och utförs av privata
entreprenörer. Även färdtjänstverksamhet, som att upphandla
färdtjänsttransporter, trafikplanering och kundservice, ingår i SL.
Waxholms Ångfartygs AB, Waxholmsbolaget, svarar för den

kollektiva sjötrafiken. Det innebär bland annat trafikupphandling,
planering och ledning av trafiken. Trafikarbetet utförs av privata
entreprenörer.
Färdtjänstnämndens förvaltning, ansvarar i huvudsak för
myndighetsutövning som gäller att pröva och besluta om färdtjänsttillstånd
samt om extra resetilldelning.

FASTIGHETER
Locum AB ansvarar för vissa ägarfrågor för landstingets fastigheter.
Bolaget svarar för ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheterna samt
investeringar enligt av landstinget fastställd investeringsplan. Locum svarar

LS 1012-1047

Stockholms läns landsting

59 (59)
MIUOREDOVISNING 2010
2011-05-06

också för uthyrning, mertjänster och fastighetsutveckling samt försäljning
av icke strategiska fastigheter.

ÖVRIGA VERKSAMHETER
R e g i o n p l a n e n ä m n d e n ansvarar för regionplaneringen och de regionala
utvecklingsfrågorna.
10

Kulturförvaltningen stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom
dels verksamhetsstöd, dels olika projektstöd.
Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs
inom landstinget i den omfattning som följer av god revisionssed.
P a t i e n t n ä m n d e n s förvaltning är en från vården fristående och opartisk
instans som patienter och anhöriga kan vända sig till när det uppstått
problem i kontakterna med all offentligt finansierad hälso- och sjukvård
(privat, kommunal och landstingskommunal) samt Folktandvården och
privata tandhygienister.
MediCarrier AB bedriver lagerhållning och distribution av sjukvårds- och
förbrukningsartiklar samt är beställar- och logistikenhet för transporter till
verksamheter inom landstinget.

10 Från den i januari 2011 ändras landstingets politiska organisation för
regionplaneringen. Landstingsstyrelsen tar över ansvaret och inrättar ett tillväxtoch regionplaneringsutskott och en miljö- och skärgårdsberedning som ersätter
regionplanenämnden. Regionplanekontorets verksamhet bedrivs vidare i den nya
organisationen.
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Miljöredovisning år 2010 för Stockholms läns
landsting
Ärendet

Förvaltningens förslag till miljöredovisning för landstingskoncernen
överlämnas härmed.
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
arr fastställa miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har tagit fram förslag till miljöredovisning för
landstingskoncernen avseende år 2010, med utgångspunkt från det av
fullmäktige fastställda miljöprogrammet Miljö Steg 5.
Till den tryckta versionen av miljöredovisningen tillkommer förord och
röster från omvärlden. Enligt föregående års beslut omfattas dessa inte av
det politiska beslutet och ingår därför inte i bilagan utan läggs till senare.
I första hand är miljöredovisningen en redovisning till fullmäktige, men
även allmänhet, leverantörer och andra är tilltänkta målgrupper. För att
dessa intressenter ska få en bakgrund och ett sammanhang till miljöarbetet
finns även avsnitt med grundläggande fakta om landstinget och hur det
styrs. Urvalet av dessa kompletterande uppgifter följer den internationella
standarden för hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative).
Miljökonsekvenser

av beslutet

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Direktör SLL Tillväxt, miljö
och regionplanering

Bilaga 1. Miljöredovisning

2010.

