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Förstudie inför program för samlat grepp och krafttag för hållbart
resande
Sammanfattning
Västerbottens läns landsting har en högt uttalad målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste landsting.
Landstinget avser nu att genom ett samlat krafttag och strategiska åtgärder uppnå en minskad miljöpåverkan,
sänka kostnaderna, öka patientnyttan och höja resurseffektiviteten i verksamheten. Målsättningen är även att
främja ett mer jämställt och jämlikt resande, liksom att överbrygga de geografiska avstånden i Västerbotten
och i Norra sjukvårdsregionen.
Krafttaget för hållbart resande syftar till att minska behovet av att resa och i de fall resor behöver genomföras
göra det på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Detta ska uppnås genom översyn av regelverk och
riktlinjer, olika former av incitament, utvecklat systemstöd, innovativa lösningar samt ökad användning av
distansteknik
Landstingets miljöpåverkan ska minska genom att kartläggning och uppföljning av verksamhetens resor
ytterligare utvecklas för att det ska finns bra underlag för prognoser och strategisk styrning av verksamheten.
Ett samlat strategiskt stöd etableras genom att sammanföra strategisk styrning av sjukresor med
kollektivtrafiken.
En viktig del i krafttaget är att minska den totala miljöpåverkan i länet genom en ökad samordning av
samhällsbetalda resor med länets kommuner. Detta är viktigt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Etablering av en gemensam beställningscentral och gemensam upphandling av samhällsbetalda
resor är central för en utökad samordning.
Krafttaget ska inte enbart fokusera på de direkt verksamhetsanknutna resorna utan avsikten är även att genom
olika insatser försöka möjliggöra och uppmuntra att landstingets anställda även gör hållbara färdmedelsval för
resor till och från arbetet.
Inför beslut om program för samlat grepp och krafttag för hållbart resande genomförs en förstudie för att tillse
ett genomarbetat och förankrat beslutsunderlag.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie med syfte att ta fram underlag inför beslut om
program för samlat grepp och krafttag för hållbart resande enligt bilaga.
1 Mkr anslås 2017 till arbetet med hållbart resande. Finansieringen sker inom ramen för det miljöpolitiska
programmet, fokusområde 3.6

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Krafttaget kan komma att innebära förändringar av regelverk och riktlinjer avseende sjukresor, vilket påverkar
patienter/medborgare.
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Utökad användning av distansteknik och innovativa lösningar kan komma att innebära att vårdkontakten med
medborgaren förändras med förändrat/minskat resebehov som följd.

Konsekvenser verksamhet
Krafttagets grundläggande ambition är att minska landstingets miljöpåverkan vilket kommer att ske genom att
göra framtidens resor mer hållbara och där så är möjligt minska behovet av att resa. Detta kommer att
innebära konsekvenser för verksamheten, men det är i dagsläget ej möjligt att i detalj precisera dessa. Följande
kan dock antas:
-

Krafttaget kommer att påverka regelverk och riktlinjer för landstingsanställdas tjänsteresor.

-

Utifrån kartläggning, uppföljning och prognoser av resor till/från vården kan strategiska beslut om
förändringar av regelverk och riktlinjer för sjukresor komma att fattas.

-

Översyn av möjligheter till tidsmässig och geografisk styrning/samordning av resor till/från vården för
att höja resurseffektiviteten och sänka kostnaderna.

-

Utökad användning av distansteknik och innovativa lösningar för att minska behovet av att resa.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Risk och konsekvensanalyser samt synpunkter kommer att vara en del i det fortsatta arbetet med ”Samlat
grepp och krafttag för hållbart resande”.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Direkt koppling finns till ”Landstingsdirektörens handlingsplan med aktiviteter 2016 – 2019 med utgångspunkt i
det miljöpolitiska programmet för Västerbottens läns landsting 2012 - 2020. Grund för uppdrag till staber och
verksamhet 2017”.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska resurser som avsätts för arbetet med program för samlat grepp och krafttag för hållbart resande är
1 Mkr under 2017.

Resurser
Resurser kommer att krävas inom en rad områden (ex. personal, systemstöd, arbetssätt/metod), men kan i
dagsläget ej precisera. Tydliggörs vid framtagande av projektplan, samt inför genomförande av aktiviteter.

Finansiering
Kraftsamlingens arbete avses att finansieras genom att bland annat
-

ett internt klimatkompensationsprogram inrättas för alla tjänsteresor och att regelverk och
egenavgiftsnivåer vid olika sjukresor ses över

-

stimulera användningen av e-hälsa och utvecklandet av innovationer i samband med införandet av en
samlad process för innovation i partnerskap och ekonomisk modell (Värdemodell för innovation), samt
vid revideringen av regler för hälsovalet 2017

-

samverkan med kommunerna i länet kring etablering av en länsgemensam beställningscentral och
samordnad upphandling av samhällsbetalda resor, vilket förväntas resultera i positiva effekter för
kostnadsutvecklingen för sjukresor
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Bilagor
”Samlat grepp och krafttag för hållbart resande” dokument nr 192305.
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