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Miljöaktiviteter 2018

Mål

Aktivitet

Frigjorda medel i kkr/kommentarer

1

Identifierade elintensiva verksamheter
(CMTS, Fastighet, Röntgen, IT). Ta fram
nulägesbeskrivning och åtgärder för att
minska baslasten el.
Ta fram en nulägesbild för klimatpåverkan
från trafikslag (tjänsteresor, sjukresor,
arbetsresor, godstransporter) och förslag
på åtgärder som underlag för kommande
miljöprogram.

134 kkr konsult tid.

9, 10

Identifiera de åtgärder som behövs för att
nå målen för ekologiska livsmedel och
socialt, etiskt märkta livsmedel. Presentera
förslag till åtgärder.

Svårt att få Lycksele och Skellefteå med att
hjälpa VLL med detta mål

1

Upprätta laddstoplar på tre orter

600 kkr , resten täcker vi med medel från
Klimat klivet

15

Upprätta en strategi och åtgärdsprogram för
att hantera landstingets avfall (fraktioner,
kärl, system, logistik, personella resurser)
nu och framåt.
Identifiera förbrukningsvarors
klimatpåverkan som en del av
nulägesarbetet för landstinget totala
klimatpåverkan.
Revidera befintliga MLS- rutiner. Tydliggör
ansvar och roller samt integrera uppföljning
av rutinerna i linjeverksamheten.

Saknar strategi och planer för att lyfta
detta område

Informationskampanjer för uppfyllande av
miljöprogram, MLS, lagkrav mm, t ex
Hållbarhetsveckan.
Genomför åtgärder för att minska
energianvändningen enligt fastställt LEIFprojekt 2018.
Installera solcellsanläggning på byggnad
101, Lycksele
Upphandling kollektivtrafik där man
tillsammans med länstrafikbolag se över
möjligheterna att övergå till fossilfria
drivmedel
Minska kassation och utsläpp av läkemedel
enligt fastställd handlingsplan.

150 kkr

4, 5, 6

13 till 16

17

1 till 18
1
2
5

7

300 kkr konsultstöd. För att få bilden
komplett behöver klimatpåverkan för gods
tas fram.

300 kkr. Konsultuppdrag.

Vi behöver tydliggöra våra rutiner för linjen
för ökad delaktighet

Ingår i investeringsplanen
Ingår i investeringsplanen
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8

11
3, 11
13 till 16

2018-03-15

Information och utbildning på
förlossningsavdelning NUS
destruktionsanläggning och lustgas
klimatpåverkan.
Upprätta en kemikaliehandbok. Fastställ
utfasningslista. Skapa metoder och
arbetssätt för löpande utfasning.
Skapa och fastställ metod för
miljöbedömning av byggvaror i projekt med
hjälp av Byggvarubedömningen.
Upprätta avfallshandbok.
Total 1 484 000 kr
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