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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 icke-

diskriminerande. 

 bidrar till att alla män och kvinnnor 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. 
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 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 samhälls-

omställning 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. 

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. 

 


