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Förslag till beslut
1. Miljöredovisningen godkänns med notering av Regionstyrelsen att miljöarbetet utvecklas positivt över tid och vill särskilt nämna följande goda
exempel:
 Den nya regionorganisationen med det regionala utvecklingsansvaret har integrerat miljö- och hållbarhetsfrågorna i hela det regionala
tillväxtarbetet på ett föredömligt sätt.
 Regionfastigheter har över tid varit framgångsrika med energieffektiviseringsarbetet. Med hänsyn till regionens geografiska belägenhet
tillhör regionen de bästa i Sverige inom region och landstingsvärlden.
 Enligt Regionfastigheter har priset för fjärrvärme och el har stigit
med 90 procent i medelvärde från 2001 till 2017. Energikostnaderna
har, främst genom genomförande av energieffektiviserande åtgärder,
kunnat begränsas till en ökning med 43 procent under samma period.
Den totala uppvärmda lokalytan har minskat med 12 procent sedan
2001.
 Regionens långsiktiga arbete med digitalisering och på senare år
inom området e-hälsa börjar ge resultat internt men även inom
kommunsektorns hemtjänst. Tillkomsten av Skypeverktyget till vår
tekniska plattform ökar ytterligare användningen av distansöverbryggande teknik
 Den nu tydligt ökade användningen av distansöverbryggande teknik
visar att våra transporter är i minskande.
 Fordonsparken miljöanpassas allteftersom där en rapport från Transportstyrelsen visar att Region Norrbottens tjänstebilar har fem av
fem i miljöbetyg, baserat på fabriksutsläppssiffran 118 g CO2 per
km.
 Vad gäller miljöanpassningen av vårdens produkter har Regioner
och landsting nått gränsen till vad som är möjligt i nuläget att göra
med beaktande av vårdens kvalitet och patientsäkerhetskrav.

Sammanfattning
Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det
senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns
prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar
således miljöarbetet ur följande synvinklar: Regional utveckling, Infrastruktur/ Transporter, E-samhället, Innovationer, Inköp, Återbruk och avfall samt
Energi.
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Ärendet
2017 är det trettonde året som en miljöredovisning tas fram av landstinget/regionen. Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har
utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av
miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: Regional utveckling, Infrastruktur/ Transporter, E-samhället, Innovationer, Inköp, Återbruk och avfall samt Energi.
Inför 2018 pekar regionens strategiska plan 2018-2020 tydligt ut att regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag utgår från Agenda 2030. Det innebär
ett särskilt ansvar för social, ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling.
Regional utveckling
Den regionala utvecklingen har som huvudmål att skapa hållbar tillväxt i
regionen.

På uppdrag av regeringen har Region Norrbotten tagit fram och i styrelsen
beslutat om en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten 2017-2020. Handlingsplanen innehåller insatser inom innovation och företagande, attraktiva
miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning, internationellt samarbete
samt en plan för att integrera perspektiven i processen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Infrastruktur/Transporter
Region Norrbotten är länets största organiserade persontransportör med
uppemot sex miljoner personmil, inräknat personmil vad gäller sjukresetaxi.
Förslag till en uppdaterad Länstransportplan 2018-2029 för Norrbottens län
har tagits fram och bearbetas för att antas i början av 2018 och därefter
skickas in till regeringen. Målet är att transportsystemet ska ta hänsyn till
miljö, säkerhet och hälsa.
Antalet bränslesnåla miljöfordon ökar inom leasingbilsflottan där nu 51 procent är miljöbilar enligt den senaste definitionen. Fler elbilar är på intåg.
Nuvarande ersättningssystem för sjukresor saknar miljöprofil.
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E-samhället
E-samhället är under stark utveckling i regionen. Vård på distans ökar stadigt. Här kan också nämnas den kommunala hemtjänsten. Digitaliseringen
av röntgen på 90-talet var ett stort steg i utvecklingen av e-samhället inom
vårdsektorn.
Innovationer
Allt förbättringsarbete ska ha hållbarhetsaspekterna integrerade. Regionen
planerar för en upphandling av innovativa fossilfria engångsförkläden. Innovativa projekt med hållbarhetsfrågorna i fokus inom vården ska uppmuntras.
Inköp
Regionen är en mycket stor upphandlare med inköp av varor, tjänster och
byggentreprenader för 3,5 miljarder kronor. Exempel på upphandlingar med
högsta miljöprioritet är transporter, förbrukningsmaterial innehållande plaster och kemikalier samt energikrävande utrustning. Livscykelkostnader vägs
dessutom in vid upphandling av energikrävande utrustning. En ökad samverkan inom regionen vad gäller vårdens produkter där leveranserna till
kommunerna är i ökande. En revision inom CSR har genomförts under året.
Regionen har en god kemikaliekontroll. Nybyggnationerna har miljöambitionen ”Miljöbyggnad silver”.
Återbruk och avfall
Återanvändningen av utrustning i egen organisation ökar stadigt. Räknat i
nyanskaffningskostnader handlar värdet av återanvändningen om miljontals
kronor. Den externa försäljningen under 2017 uppgick till 1,6 miljoner kronor.
Energi
Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under många år med en
aktiv fastighetsägare. Under 2017 har el- och värmeanvändningen minskat
till en del beroende på avyttring av närmare 40 000 m2 fastighetsyta.
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Miljöbelastning

Koldioxidutsläpp

Ton
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2010

2011

2012

2013

Energianvändning

2014

Transporter

2015

2016

2017

Lustgas

De samlade koldioxidutsläppen från energianvändning, transporter och lustgas har minskat något till 19 500 ton.
Bilagor:
Miljöredovisning 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef för Division Service
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