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Vår planet
är vårt hem
och det är
miljön som gör
det möjligt för oss att

leva och trivas. Det är också miljön
som får bära konsekvenserna av
vårt levnadssätt. Hållbar utveckling leder oss mot en framtid där
människan och naturen är i balans
med varandra.
För att säkerställa att vägen mot
framtiden tar tillräcklig hänsyn
till miljön, har Sverige fastställt 16
miljökvalitetsmål. Vi jobbar även
utifrån de 17 globala målen och
Agenda 2030 för att balansera
de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Även om utmaningarna är
många, så kan våra gemensamma ansträngningar leda till att vi
begränsar vår miljöpåverkan och
når kvalitetsmålen.
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MILJÖMÅLSLÖFTE
REGION KRONOBERG

Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg och vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Region Kronobergs verksamhet
påverkar miljön genom användning av förbrukningsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel,
energi och transporter samt genom infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Det övergripande
målet med regionens miljöarbete är att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften är att skapa en
god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer vilket är en förutsättning för ett gott liv
i ett livskraftigt län, Region Kronobergs vision och utgångspunkt för all verksamhet.

REGION KRONOBERGS ÅTGÄRDER
• Hållbarhetsprogram för 2019–2022
Region Kronoberg ska ta fram ett hållbarhetsprogram för perioden 2019–2022 som ska utgå
ifrån de sociala, ekologiska och ekonomiska
aspekterna i Agenda 2030. Målen i hållbarhetsprogrammet ska genomsyra hur vi bedriver vår
verksamhet och konkretisera Region Kronobergs
arbete för att leva upp till den regionala utvecklingsstrategin, miljöprogram, regionala miljömål
och den länsgemensamma folkhälsopolicyn.
Koppling bl.a. till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion, nr 4, 22 och 67
tema Klimat och Energi, samt nr 1, 3 och 4 tema Hälsa i miljöarbetet.

• Hållbara livsmedel
Ekologiska livsmedel bidrar till minskad spridning av bekämpningsmedel och främjar den
biologiska mångfalden. Vårt mål är 60 % ekologiska livsmedel år 2018. Region Kronoberg
strävar också efter en bred konkurrensutsättning där även mindre lokala leverantörer har
möjlighet att lämna anbud. Detta görs bland
annat genom att dela upp stora upphandlingar i mindre delar samt genom riktad information till lokala livsmedelsproducenter.
Koppling till åtgärd nr 3 tema Hälsa i miljöarbetet och nr 27 tema
Klimat och Energi.

• Förbättrad bredbandsinfrastruktur
Region Kronoberg avsätter medel i budget för
att utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur. Ett
förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad ska
tas fram under 2018.
Koppling till åtgärd nr 58, tema Klimat och Energi.

• Attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken
Vårt mål är att resandet i linjetrafik ska uppgå
till 10,6 miljoner resenärer med en marknadsandel på 12,5 procent år 2020. Fram till 2020
kommer vi bland annat att genomföra följande aktiviteter:

- Utöka busstrafiken i regionen.
- Förbättra kundnära trafikinformation.
- Införa wifi i regiontrafiken.
- Genomföra riktade marknadskampanjer.
- Upprusta Öresundstågen.
Koppling till åtgärd nr 56 och nr 67, tema Klimat och Energi.

• Bidra till en hållbar mobilitet på
arbetsplatser i länet
Under 2017–2020 kommer vi tillsammans med
Energikontoret att driva projektet Hållbar
Mobilitet i Gröna Kronoberg. Genom projektet
kommer länets kommuner, Länsstyrelsen och
andra större arbetsgivare få ökad kunskap
och verktyg för att främja hållbara tjänsteresor, arbetspendling och godstransporter i sin
verksamhet. Region Kronoberg kommer själva
delta i projektet som en av arbetsplatserna.
Koppling till åtgärderna 14, 54, 60 och 63 i tema Energi och Klimat
samt 14a och 15a i tema Hållbar konsumtion.

• Minska miljöpåverkan från läkemedel
Många läkemedel bryts inte ner i kroppen och
når vattenmiljön via avloppssystemet. Genom
att ta miljöhänsyn vid läkemedelsrekommendationer, använda fysisk aktivitet på recept
och utbilda förskrivare i läkemedels miljöpåverkan arbetar vi för att minska miljöbelastningen
från läkemedel utan att påverka patientnyttan.
Koppling till åtgärd nr 4, tema Hälsa i miljöarbetet.

• Minska barns exponering av kemikalier
Region Kronoberg strävar efter att minska
miljö- och hälsorisker från kemikalier. Under
2018–2020 kommer vi arbeta särskilt för att
minska barns exponering av hälsoskadliga
kemikalier. Detta ska göras genom information
till föräldrar i samband med besök på BVC och
barnmorskemottagningar samt genom att
rensa ut leksaker med skadliga ämnen i väntrum och vårdmottagningar.
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion.

MILJÖMÅLSLÖFTE
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet som hanterar frågor som spänner över hela samhällsområdet, som till exempel: allmänna val, djurskydd, fiske, integration, miljöskydd och naturvård.
Länsstyrelsen har även uppdraget att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet för
att nå de regionala och nationella målen. Länsstyrelsen driver även aktivt ett eget miljöledningsarbete och verksamheten är miljödiplomerad sedan 2010. MIiljöpåverkan sker främst genom
tjänsteresor, upphandling och användning av varor, samt indirekt genom beslut, tillsyn, rådgivning och information.

LÄNSSTYRELSENS STÖD OCH ÅTAGANDEN
Länsstyrelsen ska:
• samordna en frivillig avsiktsförklaring för
viktiga aktörer inom hållbarhetsarbetet i länet
via så kallade Miljömålslöften.
• följa upp vilka åtgärder som har genomförts,
halvvägs och efter det att avtalstiden har
gått ut.
• genom länets miljömålsnätverk agera
samordnare för länets viktiga aktörer inom
hållbarhetsarbete. Träffar sker fyra gånger om
året. Förmedla kontakter och erfarenheter
mellan deltagarna inom nätverket men också
till andra aktörer som till exempel GreenAct
Kronoberg.

• marknadsföra och lyfta fram viktiga aktörers
insatser inom hållbarhetsfrågor och deras
miljöarbete som goda exempel i olika sammanhang. Till exempel vid seminarier eller
genom GreenAct Kronoberg.
• hjälpa viktiga aktörer inom hållbarhetsarbete med vägledning, rådgivning och samordning av insatser där det är möjligt. Om
aktörerna vill jobba med ett specifikt område
så kan exempelvis föreläsningar eller seminarier ordnas om detta. På så sätt kan vi lyfta
våra kunskaper och bidra till kompetensutveckling i länet.

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län intygar i och med undertecknandet av
detta dokument att man avser att genomföra och fullfölja ovanstående åtgärder och åtaganden
fram till år 2020.
Växjö den 21 november 2017

Anna Fransson
Ordförande regionstyrelsen
Region Kronoberg

Ingrid Burman
Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖMÅLSLÖFTE
Dokumentet du läser är ett miljömålslöfte.
Miljömålslöfte är en frivillig avsiktsförklaring
som lyfter fram miljömålsarbetet hos viktiga
aktörer inom hållbarhetsfrågor i länet och
som visar hur de genomför sina åtgärder för
att uppnå miljömålen. Syftet är att uppmärksamma positiva resultat från dessa
aktörers miljöarbete.

