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1. Hållbarhetspolicy
1.1

Inledning

Region Stockholm är en viktig aktör för utvecklingen av ett hållbart
samhälle genom att ansvara för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och
regional utveckling i Stockholms län samt genom att bidra till kulturlivet i
länet. Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för all
verksamhet och de ska kunna lita på att samhällsuppdraget bedrivs
hållbart. Det innebär att verksamheten är pålitlig, långsiktig och
anpassningsbar utifrån en sammanvägd hänsyn till sociala, miljömässiga
och ekonomiska aspekter. Med ansvar för framtiden ska Region Stockholm
vara ett föredöme och inspirera andra till en hållbar utveckling.

1.2

Syfte

Hållbarhetspolicyn anger styrande principer för hållbarhetsarbetet i Region
Stockholm. Principerna är utformade utifrån ett helhetsperspektiv där
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet integreras med varandra.
Genom att arbeta i enlighet med policyn bidrar Region Stockholm till en
hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Hållbarhetsarbetet bidrar också
till målen i RUFS 2050, till de globala målen i Agenda 2030 och till
Parisavtalet.

1.3

Tillämpning

Hållbarhetspolicyn gäller för Region Stockholms nämnder och bolag.
Policyns styrande principer ger stöd vid framtagande av mål inom
hållbarhetsområdet. Ambitioner inom ett område får aldrig riskera
grundläggande krav inom övriga områden. Nämnder och bolag ska i avtal
och upphandlingar ställa hållbarhetskrav som är relevanta och
proportionerliga i förhållande till nytta och kostnader. Upphandlade
leverantörer ska uppfylla motsvarande hållbarhetskrav som om Region
Stockholm hade tillhandahållit tjänsten i egen regi.
Hållbarhet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholm. Policyn baseras
på Region Stockholms gemensamma värderingar. Det betyder att
hållbarhetspolicyn stöder och kompletterar Region Stockholms styrande
dokument inom områdena ekonomi, uppförande och bemötande, inköp,
personal och arbetsmiljö, folkhälsa, antikorruption, säkerhet och andra
områden som involverar hållbarhet. Förutom att följa gällande lagar,
nationella regelverk och andra bindande krav ska Region Stockholm arbeta
för ständiga förbättringar i hållbarhetsarbetet.
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2. Styrande principer
2.1.

Region Stockholm ska vara en organisation att
lita på

Det innebär följande:
• Region Stockholm har nolltolerans mot alla former av diskriminering
och invånarna får del av service och tjänster med lika rättigheter och
möjligheter.
• Den demokratiska processen i Region Stockholm bygger på systematisk
samverkan och samråd med invånarna och är öppen, inkluderande och
tillgänglig för alla.
• I verksamheterna finns god beredskap för extraordinära händelser och
effekter av klimatförändringar.
• Region Stockholm bedrivs och utvecklas med en ekonomi i balans så att
det finns resurser för att klara uppdrag och åtaganden på kort och lång
sikt.
• De åtgärder som ger störst samhällsnytta och måluppfyllelse inom
ramen för tillgängliga skattemedel identifieras och prioriteras.

2.2. Region Stockholm ska främja en hållbar
konsumtion och produktion av varor och tjänster
Det innebär följande:
• De mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas vid
tillhandahållandet av Region Stockholms tjänster.
• Kränkningar av mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan
motverkas i leveranskedjor för varor och tjänster.
• Region Stockholms direkta och indirekta klimatpåverkan minskar.
• Miljö- och hälsoskadliga utsläpp minskar och giftfria miljöer
eftersträvas i verksamheterna.
• Resursförbrukningen effektiviseras och förutsättningarna för en
cirkulär resursanvändning stärks.
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster skyddas och stärks vid
samhällsplanering, investeringar och inköp.
• En sund konkurrens på likvärdiga villkor främjas.
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2.3. Region Stockholm ska bidra till att utveckla
hållbara städer, landsbygds- och
skärgårdsområden
Det innebär följande:
• Service, tjänster och utbud planeras och anpassas för att främja
attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen såväl i urbana områden som
på landsbygden och i skärgården.
• En god, jämställd och jämlik hälsa i befolkningen främjas aktivt och
strukturella hinder för att leva ett hälsosamt liv motverkas.
• Hälsosamma och läkande miljöer i Region Stockholms verksamheter
som syftar till återhämtning och välbefinnande främjas.
• Region Stockholm verkar för ökad tillit och trygghet i verksamheterna
samt i samhället.
• Kulturarv främjas och skyddas.
• Service, tjänster och lokaler är säkra och utformade så att de kan
användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av
anpassning.
• Service och tjänster utvecklas för att möjliggöra en minskad
klimatpåverkan från invånare och andra aktörer i Stockholmsregionen.
• Region Stockholm samverkar systematiskt med andra aktörer för ett
hållbart samhälle.
• Region Stockholm bidrar genom sitt uppdrag till goda förutsättningar
för näringsliv och långsiktig ekonomisk tillväxt.
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