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Hållbarhetspolicy 

Inledning 
Världen står inför omfattande utmaningar i och med klimatförändringar, utarmning av 
biologisk mångfald, spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen och ökad ojämlikhet. 
Dessa utmaningar är relevanta för Stockholms län och påverkar bland annat folkhälsan, 
tryggheten samt den ekonomiska utvecklingen i länet.  

Globalt har världens länder genom FN:s Agenda 2030 åtagit sig att arbeta för en hållbar 
och rättvis framtid.1 Agenda 2030 integrerar och balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Lokala och 
regionala initiativ är viktiga för att Sverige som nation ska klara sitt åtagande.  

Region Stockholm är en betydande aktör för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom 
sitt ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård2, kollektivtrafik och regional utveckling 
samt genom att bidra till kulturlivet i länet. Region Stockholms uppdrag ska bedrivas på 
ett långsiktigt hållbart sätt utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Med 
ansvar för framtiden ska Region Stockholm vara ett föredöme och inspirera andra till en 
hållbar utveckling. 

Syfte 
Hållbarhet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholm. Hållbarhetspolicyn 
anger styrande principer och viljeinriktning för hållbarhetsarbetet i Region 
Stockholm på lång sikt. Principerna är utformade utifrån ett 
helhetsperspektiv där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet3 
integreras med varandra. 

Hållbarhetsarbetet ska bidra till uppfyllnad av hållbarhetsmålen i Agenda 
2030, Parisavtalet4, regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2050) 
samt regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 
(trafikförsörjningsprogrammet). Genom att arbeta i enlighet med policyn 
bidrar Region Stockholm till en hållbar utveckling.  

1 Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med tillhörande delmål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. 
2 Hädanefter inkluderas tandvård i begreppet ”hälso- och sjukvård” i dokumentet. 
3 I denna policy avses med social hållbarhet följande områden: folkhälsa, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, 
trygghet, barns rättigheter, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och hbtq. Med 
miljömässig hållbarhet avses: klimat, naturresursanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, miljö- och 
hälsoskadliga utsläpp, giftfri miljö och buller. Arbete med ekonomisk hållbarhet innebär i den här policyn att bidra till att 
organisationen har en långsiktigt hållbar ekonomi för att klara uppdrag och åtaganden på kort och lång sikt samt att 
åtgärder som ger störst samhällsnytta och måluppfyllelse inom ramen för tillgängliga skattemedel identifieras och 
prioriteras. 
4 Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte 
(COP21) i Paris i december 2015. 



3 (6)

Diarienummer 
RS 2019–0857

Tillämpning 
Hållbarhetspolicyn gäller för Region Stockholms nämnder och bolag.  
Den samlade hållbarhetsstyrningen följer Region Stockholms styrmodell 
Integrerad ledning och styrning (ILS) och består av Hållbarhetspolicy som 
fastställer Region Stockholms viljeinriktning avseende hållbarhet på lång 
sikt, Hållbarhetsstrategi, samt mål i budget. Policyn och strategin 
kompletteras av riktlinje för hållbarhet och vid behov andra styrande eller 
stödjande dokument. Dessa ger medarbetare, chefer och förtroendevalda 
stöd i att säkerställa efterlevnad av lagar och styrande dokument gällande 
hållbarhet. Förutom att följa gällande lagar, nationella regelverk och 
bindande krav ska Region Stockholm arbeta med ständiga förbättringar i 
hållbarhetsarbetet. 

Region Stockholm är beroende av att upphandla stora volymer varor och tjänster. För att 
säkerställa att åtagandena i denna policy uppfylls ska relevanta delar omsättas i krav vid 
upphandlingar och i avtal med leverantörer. 

Policyn och strategin kompletterar Region Stockholms övriga styrande dokument.  
Ambitioner inom ett område får inte riskera grundläggande krav inom andra områden. 
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Styrande principer 

Region Stockholm ska bidra till att utveckla hållbara städer, 
landsbygds- och skärgårdsområden 
Region Stockholm bidrar till attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen och ett klimat- och 
resurseffektivt län genom att ansvara för en hållbar regional utveckling, erbjuda hållbar 
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik samt främja ett dynamiskt kulturliv. Inkluderande 
och trygga livsmiljöer för alla är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling i länet. 

 Vid genomförande och utveckling av Region Stockholms uppdrag
främjas jämlika livsvillkor samt attraktiva, inkluderande och
livskraftiga samhällen.

 En god, jämlik hälsa i befolkningen främjas aktivt och strukturella hinder för att
leva ett hälsosamt liv motverkas.

 Region Stockholm verkar för ökad tillit och trygghet5 i verksamheterna samt i
samhället.

 Ett inkluderande kulturliv främjas och kulturarv bevaras.

 Region Stockholms service och tjänster utvecklas för att möjliggöra för invånare och
andra regionala aktörer att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

 Region Stockholm bidrar till goda förutsättningar
för näringsliv och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

5 Med trygghet avses individens upplevelse av sin egen och andras säkerhet. 
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Region Stockholm ska främja en hållbar konsumtion och 
produktion av varor och tjänster 
Region Stockholm bidrar till en hållbar konsumtion och produktion genom att integrera 
hållbarhetsperspektivet i investeringsprocessen, inköpsprocessen samt vid utförande, 
drift och underhåll av verksamheten. En långsiktigt minskad resursanvändning är en 
nödvändighet, och ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi. Region Stockholms utbud av 
tjänster till invånarna utvecklas och utförs med hänsyn till människors hälsa och 
rättigheter samt miljö och klimat. Samma hänsyn tas vid inköp av varor och tjänster för 
att minska negativ påverkan på människor och miljö i leveranskedjorna.  

 Klimatpåverkan från Region Stockholms verksamheter och konsumtion av varor
och tjänster minskar.

 Resursförbrukningen effektiviseras och förutsättningarna för en
cirkulär resursanvändning stärks.

 Giftfria miljöer främjas och utsläpp av miljö- och
hälsofarliga ämnen samt bullerpåverkan minskar.

 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras och om
möjligt stärks vid investeringar, inköp samt på redan
exploaterad mark.

 Produkter, tjänster och miljöer är utformade så att de kan
användas av så många som möjligt utan behov av anpassning.

 Hälsofrämjande miljöer som syftar till välbefinnande och
återhämtning främjas.

 Genom inköpsprocessen ska Region Stockholm bidra till ökad
samhällsnytta, motverka kränkningar av mänskliga rättigheter
och arbetstagares rättigheter samt motverka negativ
miljöpåverkan och korruption.

 En sund konkurrens på likvärdiga villkor främjas.
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Region Stockholm ska vara en organisation att lita på 
Region Stockholms nämnder och bolag bidrar till en hållbar utveckling genom att ha ett 
hållbarhetsperspektiv i all verksamhet. Varje generation ska bära sina egna kostnader och 
skattemedlen ska förvaltas så att nuvarande verksamhet inte sker på framtida 
generationers bekostnad. Verksamheterna ska vara resilienta, arbeta för att minimera 
miljöpåverkan och säkerställa att servicen är anpassad så att den motsvarar olika 
människors behov och förutsättningar. Invånarna i Stockholms län ska kunna lita på att 
Region Stockholm bedriver sina uppdrag på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt.  

 Organisationen bedrivs med en långsiktigt hållbar ekonomi 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.

 Korruption motverkas aktivt.

 De mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas vid
genomförande av Region Stockholms uppdrag.

 Diskriminering motverkas aktivt i verksamheterna och invånarna får
del av service och tjänster med lika rättigheter och möjligheter.

 Region Stockholm samverkar systematiskt internt i organisationen
och externt med invånare och andra aktörer på ett inkluderande sätt
som är tillgängligt för alla.

 Verksamheterna är resilienta och har god beredskap för
extraordinära händelser och effekter av ett förändrat klimat.
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