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Förord 
Region Dalarnas miljöredovisning 2020 är en uppföljning av miljöarbetet med utgångspunkt i 
Regionplanen, Miljöplan 2016-2020 samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Miljöplanen är 
avslutad och med årsskiftet 2020-2021 och av de 19 mål som satts upp har sju stycken 
uppnåtts. 

Året har präglats av två kriser och en omorganisation som påverkat miljöarbetet. 
Materialbrist i samband med byte av logistiktjänst av Varuförsörjningens sortiment innebar en 
betydligt ökad arbetsbelastning och störning i verksamheten vilket påverkat både inköp, 
avfall och återvinning processen. Detta följdes tätt av den uppblommande pandemin som 
framförallt tog stora resurser i anspråk och med påverkan på både transporter och 
avfallsflöden. Pandemin har inneburit att inga miljöutbildningar eller miljöombudsträffar hållits 
under året. Osäkerhet kring den planerade omorganisationen har påverkat planeringen för 
miljöarbetet framåt. 

Arbetet under året har till stor del handlat om det hållbarhetsprogram som skall ersätta 
miljöplanen som upphörde vid årsskiftet 2020-2021. Miljöpolicyn har under året ersatts av en 
hållbarhetspolicy som beslutades under våren men hållbarhetsprogrammet är inte beslutat 
och det innebär ett glapp då det saknas styrning i miljöarbetet. 

 

John Olsson 

Miljösamordnare 

Region Dalarna
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Miljöpolicy (ersatt av hållbarhetspolicy 2020-03-02) 
En god miljö är en förutsättning för god hälsa. Landstinget Dalarna är länets största 
arbetsgivare med verksamhet inom vård, utbildning och kultur och har som stor aktör i 
samhället en viktig roll i arbetet för en bättre miljö. Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och 
med ständiga förbättringar. 
 
I Landstinget Dalarna ska vi ta vår del av miljöansvaret i samhället och låta hänsyn till 
miljön vara en naturlig del i all verksamhet genom att: 
 

• Arbeta för att förebygga och minska utsläppen av klimat- och miljöskadliga ämnen till 

luft, mark och vatten 

• Hushålla med naturens resurser för att minska avfallsmängderna 

• Följa lagar och andra krav 

• Sprida och fördjupa kunskaper om ekologiskt hållbar utveckling bland medarbetare 

och förtroendevalda 

• Göra miljöbedömningar inför beslut 

• Ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster 

• Samverka med andra organisationer för ett ekologiskt hållbart samhälle 

• Informera om landstingets miljöarbete 

•  

 

Fastställd av Landstingsfullmäktige 2009-11-23 
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Hållbarhetspolicyn beslutades i Regionfullmäktige 2020-03-02, diarienummer RD19/03346. 
Hållbarhetspolicyn ersätter miljöpolicyn från det datumet. 

Region Dalarnas hållbarhetspolicy 
Ett övergripande ramverk för det breda, löpande, långsiktiga och dynamiska angreppssätt 
som utgör grunden för Region Dalarnas hållbarhetsprogram. Alla människors lika rätt och 
okränkbara värde är en vägledande utgångspunkt för Region Dalarnas verksamhet och helt 
integrerad i verksamheternas ansvar för miljö och en hållbar ekonomisk utveckling. Region 
Dalarna ser Agenda 2030 som svaret på de utmaningar för en hållbar samhällsutveckling 
som både Dalarna och Världen står inför. Klimatkrisen, förlusten av ekosystemtjänster, 
demografin, ojämlika livsvillkor, bristande jämställdhet och växande hälsoklyftor är förenade 
med så stora kostnader för samhället att vi inte har råd att vara passiva. 
 
Kunskapsbaserad helhetssyn hos alla förvaltningar 
För att kunna agera i den samhällsomställning som Agenda 2030 kräver tar Region Dalarna 
fasta på agendans sammanhållna målstruktur som förenar en mängd olika perspektiv. De 17 
globala målen är universella, integrerade och odelbara vilket utmanar Region Dalarna till att 
främja utvecklingen av en kunskapsbaserad helhetssyn hos alla förvaltningar. Att på detta 
sätt bejaka det komplexa ställer krav på styrning och ledning att skapa bästa förutsättningar 
för samverkan, såväl internt som externt, samt att verka för en självklar känsla av delaktighet 
hos både medarbetare och medborgare. 
 
Region Dalarnas verksamheter karakteriseras av att vi 

• välkomnar mångfalden och arbetar inkluderande och aktivt ickediskriminerande. 

• bidrar till att alla män och kvinnor oavsett ursprung och bakgrund har samma makt att 

påverka samhället och sina egna liv. 

• arbetar för att motverka att ojämlikhet uppstår, förekommer eller förstärks i mötet med 

våra målgrupper för att främja egenmakt, hälsa, välfärd och utveckling i hela Dalarna. 

• arbetar för att förebygga, motverka och hindra skada på människors hälsa och miljö i 

alla våra verksamheter. 

• arbetar med effektiv resursanvändning, kretsloppsanpassning och minskad 

klimatpåverkan i vår användning av produkter, varor och tjänster. 

• förvaltar skattemedel effektivt, hållbart och med god etik. 

• medverkar till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling i hela länet så att fler 

människor får arbete och utbildning och väljer att bo i Dalarna. 

• säkerställer medarbetarnas kompetens och känsla av delaktighet i hållbarhetsarbetet. 

• använder hållbar upphandling som ett verktyg för den samhällsomställning Agenda 

2030 kräver. 

• genomför systematiska hållbarhetsredovisningar inklusive klimatbokslut. 

• uppfyller de lagkrav som gäller i arbetet för hållbar utveckling. 

• använder kraften i hela Region Dalarna till ett effektivt genomförande av Agenda 

2030. 
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En utvecklingsorganisation med ökat fokus på utfall 
För att påskynda den samhällsomställning som krävs och tillvarata potentiella synergier samt 
behandla eventuella målkonflikter, skall Region Dalarna förstärka utvecklingskapaciteten i 
hela organisationen. Syftet är att underlätta beslut och åtgärder i de ordinarie 
verksamheternas dagliga arbete för en successiv omställning av Region Dalarna till en 
hållbar välfärdsorganisation vars målsättningar är förenade med Agenda 2030. 
 
För att kunna använda kraften i hela Region Dalarna till ett effektivt genomförande av 
Agenda 2030 och Globala målen krävs 

• att sammanhållen styrning och ledning med ansvarsfullt och regionövergripande 

perspektiv, samt strategisk ledningseffektivisering i ständig förbättring, för att 

säkerställa att såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet integreras. 

• ett starkt utvecklings- och utfallsfokus hos samtliga förvaltningar format i nära relation 

med den strategiska nivån. 

• en arbetsmiljö, för regionens medarbetare, präglad av tillit och ett positivt utbyte i form 

av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig 

yrkesutveckling. 
Avgörande resurser som behöver mobiliseras för att nå framgång är 

• god kännedom om lokala behov och kontinuerlig uppföljning av effekt och kvalitet av 

regionens verksamheter. 

• hög samverkanskompetens och goda samverkansformer i länet. 

• ett länsövergripande samarbete som stärker kapaciteten i hela Dalarna att få fram 

underlag för val av åtgärder, baserade på evidens, kostnadseffektivitet och 

måluppfyllande, och som kontinuerligt och kraftfullt driver arbetet för hållbar 

utveckling framåt.  
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Nationella miljökvalitetsmålen 
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska styra det svenska miljöarbetet. Det 
är regeringens ansvar att målen uppnås. Det ska gå en röd tråd från de nationella miljömålen 
till det regionala och lokala miljöarbetet som bedrivs av bland annat länsstyrelsen, kommuner 
och regioner. 
 
De nationella miljökvalitetsmålen ryms väl inom de 17 Globala Agenda 2030 målen och är 
högst relevanta mål att koppla miljöarbetet till. 
 
I bilden nedan visas en sammanfattning av de 16 miljökvalitetsmålen. I varje avsnitt i 
miljöredovisningen kommer de miljökvalitetsmål som berörs att presenteras. Avsnitten för 
Systematiskt miljöarbete och Upphandling och inköp är undantagna då de kan ha en 
påverkan på samtliga miljökvalitetsmål. 
 

 
Illustratör: Tobias Flygar, källa: www.miljömål.se 
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Regionens miljömålsarbete 
Regionens omfattande verksamhet har en stor påverkan på den yttre miljön genom 
användandet av naturresurser i form av energi och material samt genom utsläpp till luft, mark 
och vatten. Det miljöarbete som bedrivs inom regionen utgör en del av de regionala 
insatserna för att nå de sexton nationella miljökvalitetsmålen.  
 
Regionen har identifierat åtta strategiska miljöområden: 
 

• Systematiskt miljöarbete 
• Upphandling och inköp 
• Avfall 
• Energi 
• Kemiska produkter och läkemedel 
• Livsmedel 
• Resor och Transporter 
• Textilier 

 
Utifrån Regionens miljöpolicy, nationella och regionala miljökvalitetsmål samt inventering av 
miljöpåverkan från regionens verksamheter har övergripande målområden för miljöarbetet 
fastställts i Region Dalarnas miljöplan 2016-2020. Under året har det påbörjats ett arbete 
med att ta fram ett hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030. Merparten av 
förvaltningarna har genomfört en analys av prioriterade delar utifrån sin verksamhet. Under 
2021 ska arbetet med hållbarhetsprogrammet slutföras och beslut tas i regionfullmäktige.  
 
En viktig del i att nå de nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmålen är att samverka i 
både nationella och regionala nätverk. Regionen deltar aktivt med representanter i de 
nationella nätverken: 

• Regionens miljöchefer  
• Varuförsörjningens miljögrupp 
• Regionernas Avfallsråd  
• Regionernas nätverk för läkemedel och miljö 
• Nationella substitutionsgruppen för kemiska tandvårdsprodukter 
• Tandvård miljö 

 
Regionen är även aktiv i regionala nätverk: 

• Energikontor Dalarna 
• Byggdialog Dalarna  
• Nätverket för hållbar konsumtion 
• Nätverket för avfallsförebyggande  
• Kommunnätverket Giftfri vardag 
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Systematiskt miljöarbete 
 

 

Regionfastigheter och Regionservice är certifierade enligt ISO14001:2015. Regionfastigheter 
har under året haft extern revision och Regionservice har gjort en omcertifiering. Båda 
förvaltningarna fick bara ett par mindre avvikelser som hanterats i Synergi. Interna revisioner 
har genomförts under året men några planerade har på grund av pandemiläget tvingats 
planeretats om till 2021. 
Folktandvården har ett bra och väl fungerade systematiskt miljöarbete och har under året 
genomför 15 internrevisioner 

Delar av Region Dalarnas verksamheter är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet där 
Kommunen är tillsynsmyndighet. Det rör först och främst lasaretten och folktandvården. De 
verksamheter vi har som omfattas uppfyller gällande lagkrav och inga avvikelser har 
rapporterats. De anmärkningar som framkommit är mer av administrativ art och har hanterats 
inom det systematiska miljöarbetet. Vi ser ändå ett behov i att stärka upp egenkontrollen och 
vi saknar bra rutiner för interna revisioner som skulle vara en hjälp till att stärka upp det 
systematiska miljöarbetet inom dessa verksamheter. 

Regionens förvaltningar och dess verksamheter arbetar med ständiga förbättringar för att 
minimera miljöpåverkan. Som ett led i detta finns utsedda miljöombud vid alla 
verksamheter/avdelningar vilka har i uppdrag att stödja cheferna med det lokala miljöarbetet 
vid sina respektive arbetsplatser. Under året har på grund av pandemin inte genomfört några 
miljöombudsträffar eller utbildningar. 

Vad gäller utbildningar och miljöombudsträffar som säkerhet och miljöavdelningen varit med 
att planera så påverkar omorganisationen på så sätt att miljö och säkerhet som avdelning 
upphör vid årsskiftet och viss osäkerhet kring planering och upplägg finns. 

 

 

Mål Måluppfyllelse 
2016 ska rapportering och hantering av 
avvikelser ske på ett enhetligt sätt inom hela 
landstinget  

 
Målet ej uppnått 
Fortfarande sker avvikelsehantering som inte 
rapporteras i Synergi. 

2017 ska ny miljöpolicy vara beslutad av 
landstingsfullmäktige 

 
Målet uppnått 

2017 ska landstingets gemensamma 
ledningssystem innefatta miljöledning och följa 
ISO 14001:2015 

 
Målet ej uppnått 
Beräknas vara genomfört 2021. 
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Under 2020 Har arbetet med hållbarhetsprogrammet pågått och planen att 
hållbarhetsprogrammet skulle ersätta miljöplanen vid årsskiftet har inte infriats. 
Hållbarhetsprogrammet kommer i bästa fall att beslutas under 2021 vilket resulterat i att miljö 
inte har den styrning som efterfrågas från verksamheterna. 

Ett arbete med införande av ett nytt ledningssystem pågår och ur ett miljöperspektiv är det 
viktigt och efterfrågat med ett starkt ledningssystem som kan stärka både egenkontrollen och 
internrevisioner. 

 
 
 
Inför 2021-2022 

• Få ett beslutat hållbarhetsprogram enligt Agenda 2030 
• Integrera hållbarhetsarbetet i respektive förvaltning. 
• Förbättra uppföljningen av egenkontroller, intern revisioner och måluppfyllelse. 
• Öka kunskapen inom alla förvaltningar avseende Agenda 2030 
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Upphandling och inköp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveransproblemen med Varuförsörjningen sortiment har påverkat även 2020. Detta följt av 
det förändrade behovet av förbrukningsartiklar som pandemin inneburit att klimat och 
miljöpåverkan från artiklar har fått en lägre prioritet under pågående kris. 
Miljöplanens upphörande 2020 innebär också att målet upphör och hur detta följs upp i 
hållbarhetsprogrammet vet vi inte idag. 
 
Av de identifierade förbrukningsartiklarna har många verksamheter gjort ett mycket bra jobb 
med att byta ut artiklar och arbetet har gett resultat. 
 
Folktandvården har genomfört ett mycket framgångsrikt arbete i sin materielgrupp med att 
bedöma och byta ut samt minska antalet produkter i sortimentet och därigenom även kunnat 
göra bra upphandlingar. Dalarnas hjälpmedelcenter är också en förvaltning som arbetat 
framgångsrikt med återanvändning och återbruk av hjälpmedel. 
 
Upphandlingsenhetens arbete med miljö och hållbarhetskrav är positivt med ständigt ökad 
medvetenhet och bättre och mer precisa krav. 
 
 
 
 
Inför 2021-2022 

• Utifrån hållbarhetsperspektiv jämföra engångsmaterial med flergångsmaterial. 
• Genomföra uppföljningar av de mest prioriterade upphandlingsområdena. 

 
 
 
 
 
  

Mål Måluppfyllelse 
2019 ska klimatpåverkan, räknat som CO2-
ekvivalenter, av de identifierade 
förbrukningsartiklarna minskat 
med 15 % jämfört med 2015 

 
Målet ej uppnått  

2019 ska relevanta miljökrav ställas i samtliga 
upphandlingar 
 
 
 
 

 
Målet uppnått 
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Avfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man befarade tidigt i pandemin att de brännbara avfallvolymerna skulle öka med tanke på 
bruket av engångsartiklar och även volymen smittförande avfall. Avfallsstatistiken för 2020 
visar dock motsatsen. Om detta beror på inställda operationer och förändrat patientflöde 
vilket vi tror är inte statistiskt fastställt. 

Dalarnas hjälpmedelcenter har haft en stor påverkan av pandemin då de inte har kunnat 
lämna till bistånd. Detta i kombination med att de under året har tvingats till flytt till nya 
mindre lokaler har gjort att de fått utrangera och kassera mer än normalt. 

Regionservice har gjort ett bra arbete med miljörummen och det ger resultat i bättre 
återvinningssiffror. Viljan och medvetenheten hos alla medarbetare i regionen har ökat vilket 
också gör arbetet lättare. 

Under året har en avfallsutredning genomfört med hjälp av en extern konsult. Rapporten tog 
upp vissa förbättringsområden, syftet med utredningen var i första hand att vara ett stöd inför 
kommande avfallupphandling som startade i slutet på 2020 och förväntas vara klar under 
våren 2021. I upphandlingen har vi nu ställt bättre och mer precisa krav och vi tror att det 
kommer att ha en klart positiv effekt på avfallshanteringen. 

Ett gott exempel på återanvändning i regionen är RD-returen där framför allt begagnade 
möbler hittar nya ägare. Via regionens intranät kan verksamheterna se vilka möbler som 
finns tillgängliga hos andra verksamheter alternativt i förråd hos Regionservice. RD-Returen 
har sedan starten 2014 gett betydande miljövinster samt ekonomiska besparingar för Region 
Dalarna. Trenden visar på minskade inköp av nytt samtidigt som återanvändningen ökar. 
Under 2020 förmedlades begagnade möbler mellan verksamheterna till ett värde av cirka 
12,6 miljoner kronor.  
 
I Dalarna förs diskussioner med några kommuner kring ett utökat samarbete angående 
Returen.  

 

Miljökvalitetsmål 

    

 Mål Måluppfyllelse 
2020 ska materialåtervinningsgraden uppgå till 
minst 35 %, exkl. matavfall och 
byggnadsavfall, av den totala avfallsmängden 
från lasaretten.  

Målet ej uppnått 
2020 ska mängden avfall per vårdtillfälle 

minskat med 5 % i jämförelse med 2015 
vilket 2015 var 28,3 kg 
  

 
Målet ej uppnåttAvfallsmängden 36,8 kg per 
vårdtillfälle. 
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Att i upphandlingsskedet få med bra hållbarhets- och miljökrav är en av förutsättningarna för 
att lyckas med att öka återanvändning och återvinning och få fungerande cirkulära 
materialflöden flöden. 

 

 
 
 
Inför 2021-2022 

• Utveckla och förbättra avfallshanteringen tillsammans med upphandlad 
samarbetspartner. 

• Utreda möjligheten att nyttja RD-returen tillsammans med länets kommuner. 
• Hitta goda exempel som fungerat i andra Regioner och även andra typer av 

verksamheter. 
• Planeringen av en avfallscentral på Mora Lasarett pågår för att för effektivare kunna 

hantera källsortering och hantering av olika fraktioner. Ambitionen är att en 
förslagshandling sammanställs under 2021 och att byggstart planeras för 2022. 

• Hela Regionen kommer att byta från plastpåsar till papperspåsar för komposterbart 
avfall under 2021. 
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Energi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet av 2020 års energianvändning, 145,2 kWh/m2, visar på en minskning med 
4,5 procent i jämförelse med 2019. Den specifika värmeanvändningen landade på 
66,9 kWh/m2, en minskning med 9,2 procent mot föregående år. Elanvändningen 
blev 77,2  kWh/m2 vilket är 0,4 procent lägre än 2019. Fjärrkyleanvändningen som 
särredovisas för första året 2017 blev 1,1 kWh/m2 en ökning med 18%. Cirka 98 
procent av värmeanvändningen i landstingets fastigheter utgjordes av förnyelsebar 
energi. För elenergi var motsvarande siffra 100 procent.  
 
Resultatet som är väldigt bra förklaras av ett långsiktigt arbete som detta är förstärkts 
av klimatkorrigeringen som inte fungerar lika bra vid stora temperaturavvikelser mot 
det normala. Driften har inte haft några större störningar under året. För delar av 
beståndet har elanvändningen minskat till följde av Corona, framför allt beroende 
hemarbete. Vid anläggningar med provtagningstält har elanvändningen istället ökat, 
likasom vid Falu lasarett, där ökningen även beror på ökad elanvändning vid vård av 
covidpatienter. 
 
 
 
Inför 2021-2022 

• Arbeta vidare med energibesparingar enligt energiplan 2018-2030 där målet med 
klimatneutralitet intensifieras med fortsatt planering och genomförande av 
solcellsutbyggnad. 

• Prognosen elanvändning på lång sikt är god, även om det finns en oro kring ökade 
krav från verksamheten som leder större energianvändning. Bland annat leder 
utbyggnad av kylanläggningar till ökad energianvändning. Därav skall ett större  fokus 
läggas på arbetet med att minska verksamhetselen. 
 
 
 

Miljökvalitetsmål 

      

 Mål Måluppfyllelse 
2020 ska energianvändningen uppgå till 
högst 150 kWh/m2 

 
Målet är uppnått 
För 2020 förbrukades 145,2 kWh/m2  

2020 ska all el som köps in fortsatt 
komma från förnyelsebara energislag 
 
  

Målet är uppnått. 
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Kemikalier och läkemedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Driftsättning och implementering  av det nya kemikaliesystemet KLARA har tagit hela 2020 i 
anspråk och kommer att fortsätta under 2021 med utbildningar ibland annat den 
riskbedömningsmodul som finns i KLARA och som vi tror kommer att förenkla och förbättra 
riskhanteringen och snabba på genomförandet med bedömningar och framförallt 
kvalitetssäkra bedömningarna. 

Riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker är ett krav i AFS 2014:43 och är en 
arbetsmiljöfråga vilket innebär att det också er en HR fråga. Här upplevs man idag att det 
kan vara svårt för verksamheterna att få det stöd som behövs. 

Folktandvården har ett bra pågående arbete med riskbedömningar och kommer under året 
att arbete med KLARA systemet samtidigt som de arbetar vidare med att identifiera och byta 
ut hälso- och miljöfarliga kemiska produkter mot bättre alternativ. 
Sweden Recycling har genomfört provtagningar för kontroll av utsläpp kvicksilver i 
avloppsvattnet efter amalgamavskiljning. 
6 kliniker visade utsläpp över gränsvärdet 1000 μg Hg/liter vatten. Samtliga är åtgärdade. 
3 kemikalier fasades ut under 2020 . 
 
Regionservice har kommit långt med riskbedömningar. Framförallt inom städ men hela 
Regionservice har ett bra pågående arbete. 
 
Dalarnas hjälpmedelcenter har också ett aktivt arbete med att byta ut kemikalier och utbilda 
personal. 
 
 
 
 
 

Miljökvalitetsmål 

    

Mål Måluppfyllelse 
2019 ska 20 % av de kemiska produkter som 
finns upptagna på substitutionslista vara 
utbytta  

Målet ej uppnått. 
2019 ska samtliga faromärkta kemiska 
produkter som används vara riskbedömda 
  

Målet ej uppnått. 
2019 ska antibiotikarecept inte överstiga 250 
recept per 1000 innevånare och år 

 
Målet uppnått 
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Den officiella statistiken från Folkhälsomyndigheten som visar all förskrivning till 
mantalsskrivna inom respektive region (dvs förskrivaren kan vara utomläns). Där ligger 
Dalarna för 2020 på 222 recept/TIN.  
Det har varit stora minskningar i hela landet, STRAMA:s nationella mål är 250 recept/TIN/år 
vilket vi nu klarar och alla regioner fortsätter fortfarande att minska . Det beror i till största del 
på pandemin, minskningen ses på vårdcentraler och det är främst luftvägsantibiotika 
till barn som minskat. Det blir intressant att se vad som händer framöver när vi 
återgår till en mer normal vardag. 
 
 
 
 
Inför 2021-2022 

• Driftsättning och implementering av nytt kemikalieregister 
• Framtagande av strategi för genomförande av riskbedömningar av kemiska 

produkter. 
• Folktandvårdens kliniker får endast köpa in upphandlade , bestämda material till 

kliniken.  
• Kontroll följsamhet till inköp på kliniken kommer att utföras under 2021  
• Utbilda/Informera personal att hantera samtliga material på ett säkert sätt.  
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Livsmedel 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostverksamheterna arbetar aktivt för att minska matsvinn. I Falun och Mora och 
Ludvika mäts matsvinn vid minst 4 tillfällen/år. Det innebär att Kostverksamheterna 
har en god uppfattning om svinn inom området.  
Andelen svinn per portion är 139g, både i Falun och Mora. 
Av svinnet uppstår större delen (125g/portion Mora och 105g/port Falun/Ludvika) på 
vårdavdelningarna utom kostverksamhetens kontroll. En svinnhandlingsplan för 
respektive kök har tagits fram för fortsatt arbete för att minska svinnet och då 
framförallt det svinn som uppstår under tillagningen. D.v.s. det svinn som 
köksverksamheten har störst möjlighet att påverka. 
För att nå framgång när det gäller matsvinnet från patientmåltiderna så räcker det 
inte med att köken jobbar med frågan utan insatser krävs också från 
vårdavdelningarna där maten serveras.  
Även vald metod för servering har stor påverkan på hur stort matsvinnet blir. Både 
metoden ”varm mat i kantin” (Falun, Ludvika, Avesta och Säter) samt ”kyld mat på 
bricka” (Mora) innebär att all mat som är inte serveras och äts upp blir svinn i och 
med att den inte kan sparas av hygienskäl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljökvalitetsmål 

  
Mål Måluppfyllelse 
2017 ska landstinget ha en metodik för att 
mäta och följa upp matsvinnet i hela 
livsmedelskedjan 

 
Målet uppnått 

2020 ska andelen miljömärkta livsmedel uppgå 
till 50 % (kostnad) 
   

Målet ej uppnått 
2020 ska andelen matsvinn från 
patientmåltider vara max 8 % av total mängd 
utlevererade mat 

 
Målet ej uppnått 
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Miljömärkta livsmedel: Arbetet med att öka andelen miljömärkta livsmedel har 
pågått inom kostverksamheten. Kostnaderna har skenat för miljömärkta livsmedel då 
alla miljömärkta livsmedel inte var med på livsmedelsavtalen och tillgången på 
miljömärkta livsmedel således inte varit i balans med efterfrågan. Den förändrade 
inriktning/målsättning som nu utreds för 2021 och framåt är en ökad andel av 
”klimatsmarta livsmedel” där CO2 ekvivalenter mäts.  
Ekologisk mjölk, kaffe och bananer utgör en relativt stor andel i Regionens mätning 
av miljömärkta livsmedel. Uppföljning av inköpen av miljömärkta livsmedel görs varje 
månad. Uppföljning av inköpen av miljömärkta livsmedel görs varje månad. 
Andelen miljömärkta livsmedel för 2020 var 35% (kostnad) 
Faluköket har minskat mängden nötköttprotein i köttgrytor och ersatt med 
vegetabiliska proteinkällor eller bytt ut till mer kyckling och fläsk. 

Vårdnära service (VNS) har i uppgift att verka för bättre måltidshantering och 
matbeställningsrutiner för att uppnå minskat svinn på vårdavdelningarna. 

Folkhögskolorna generellt har under många år arbetat framgångsrikt med att öka andelen 
miljömärkta livsmedel och har tidvis uppnått målet. 2020 visar en generell nedgång överlag 
för alla. Hur pandemiåret 2020 har påverkat kan vi i dagsläget inte säga något om. 
 
 
Inför 2021-2022 

• En förändrad inriktning/målsättning som nu utreds för 2021 och framåt är en ökad 
andel av ”klimatsmarta livsmedel” där CO2 ekvivalenter mäts. Denna definition 
medger exempelvis en större andel närproducerade livsmedel. 

• Fortsatt arbete för att reducera svinn. 
• På Falu lasarett planeras ett arbete med receptplanering och flexibilitet mellan 

produktionsköket och restaurangen för att minska matsvinn från köket.   
• När VNS breddinförs blir mat-och portionsbeställningar mer exakt vilket kommer leda 

till kostnadsoptimering. 
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Resor och transporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uteslutande är det dieselbilar som leasas. Vidare är det en trend att fyrhjulsdrivna bilar ökar i 
antal avseende verksamhetsfordon. 
I miljöplan 2016-2020 finns målet 5 % av fordonen ska vara elbilar. Detta mål har inte 
uppnåtts då det i dagsläget finns tre elbilar (1 %). Utifrån planerade upphandlingar så är det 
fler elbilar som kommer att leasas de närmaste åren. Kostnaden för leasing av elbilar är cirka 
100 000 kr mer per bil under en leasingperiod jämfört med motsvarande storlek av 
fossildriven bil. 
För närvarande är det få laddplatser för elbilar i regionens regi och dessa är kopplade till de 
verksamheter som innehar elbilar. Det finns även två laddplatser vid besöksparkeringen Falu 
lasarett för publik användning. 
 
 
En leasingbilsutredning har gjorts under året för att ta fram fakta om hur vi brukar våra bilar 
samt förslag tillåtgärder. Diarie.nr. RD20/05486 
 
 
Pandemiåret har tydligt påverkan på vårt resande och nyttjandet av bilar har minskat. Andra 
former att mötas som distansmöten, webbutbildningar och konferenser via nätet har nyttjats 
under året och förhoppningarna är att dessa mötesformer kommer att fortsätta även efter en 
pandemi. 
 
 
 
 

Miljökvalitetsmål 

      

 Mål Måluppfyllelse 
2019 ska 5 % av Regionens personbilar utgöras 
av elbilar 

  
Målet ej uppnått 

2020 ska CO2-utsläppen (kg/år) från 
tjänsteresor med personbilar minskat med 25 % 
jämfört med 2015 
 
CO2-utsläppen för 2020 har minskat med 1,2% 
jämfört med 2015 
 

 
Målet ej uppnått 

2020 ska utsläppen för landstingets personbilar 
vara i medeltal max 95 g CO2/km 
 
  

Målet är uppnått 
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Dalarnas hjälpmedelcenter har nu ett 120-tal fjärrtillsynskameror är i drift i länet för att kunna 
bedriva vård och tillsyn på distans. 
Tyvärr har vi en ökning av transporter pga. av att vi evakuerat stora delar av verksamheten 
från Skomakargatan 20 till Bangårdsgatan samt till Falun. Där emellan måste det tyvärr nu 
ske både material och persontransporter mm. 

 
 
Inför 2021-2022 
 

• Bättre teknik i regionens möteslokaler för distansmöten  
• Ny mötes- och resepolicy för Region Dalarna behöver tas fram 
• Direktiv tas fram för att tydliggöra ansvarsförhållanden för leasingbilar, vilken typ som 

ska upphandlas, hur leasingbilar ska nyttjas samt hur en systematisk uppföljning ska 
ske 

 

 

 
 

 

 

Textilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandemiåret har i princip satt helt stopp för Human Bridges verksamhet och regionen har 
inte kunnat skicka några textilier till dem. 
 
 
Inför 2021-2022 

• Hitta nya avsättningar för textilier både för återbruk och återvinning. 

Miljökvalitetsmål 

  

Mål Måluppfyllelse 
2019 ska allt textilavfall återanvändas eller 
återvinnas 
 

  
Målet ej uppnått  
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