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Om färdplanen

Västra Götalandsregionens färdplan för miljöledning utgör en 
samlad bild och konkretiserar gemensamma aktiviteter för att nå 
målet om certifiering enligt ISO 14001.

Syftet är att skapa en samsyn om vilka skiften som behöver ske och 
vilka utvecklingsområden som är särskilt angelägna att arbeta med.

Färdplanen ska också inspirera till handling och vara ett underlag 
för prioritering samt förtydliga vilka åtgärder som behöver ske. 
Färdplanen utgår från Regionfullmäktiges antagna styrdokument, 
Miljömål 2030.
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Miljömål 2030 och

färdplanerna

Miljömål 2030 är prioriterade utifrån Västra 
Götalandsregionens uppdrag, rådighet och miljöpåverkan och 
sätter ambitionen för verksamheten i det ekologiska 
perspektivet av hållbar utveckling. 

Det finns tre övergripande mål och ett mål för miljöledning. 
För dessa mål byggs flera färdplaner – med åtgärder och 
övergripande planering som beskriver hur vi ska nå målen.

Miljöledning
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En viktig förutsättning för genomförandet av Miljömål 
2030:s ambitioner är att miljöarbetet är strukturerat, 
integrerat i verksamhetsprocesser och att det finns en 
tydlig ansvarsfördelning.

I Västra Götalandsregionen arbetar vi i 
miljöledningssystem utifrån den internationella 
standarden ISO 14001.

Miljöledning som stärker

miljömålsarbetet



Inledning: 
Miljöledning som stärker miljömålsarbete 

Under 2019 gjordes en temperaturmätning som visade på att graden av det strukturerade 
miljöarbetet i VGR:s förvaltningar och bolag varierade stort och även de personella 
resurserna. Det framkom även att otydlighet i VGR:s styrdokument om systematiskt 
arbetssätt för miljöledning och begränsad uppföljning var bidragande orsaker.

Genom ett systematiskt arbetssätt säkerställs att miljöarbetet i förvaltningar och bolag 
prioriteras utifrån de av Västra Götalandsregionens miljömål och delmål som är relevanta för 
verksamheten samt verksamhetens största miljöpåverkan

Arbetet utvecklas löpande genom ständiga förbättringar. Ett miljöledningssystem säkerställer 
även att kraven i miljölagstiftning och övriga miljökrav på verksamheten efterlevs.

Inom VGR har arbetet i miljöledningssystem redan tidigare inriktats mot ISO 14001, vilket 
gör att flera verksamheter har arbetssätt att utgå ifrån.



Färdplan - avgränsning

Färdplan för miljöledning avser Miljömål 2030 och målet om miljöledningssystem och certifiering enligt ISO 
14001, med extra fokus på möjligheter till samarbete mellan förvaltningar/bolag.

Färdplanen innefattar inte mål om miljödiplomering enligt VGRs kriterier, där det redan finns stöd. Bland annat 
genom en strategisk miljösamordnargrupp, stöddokument med vägledning och instruktioner för revisorer samt 
samordnad upphandling av revisioner. 



F Ä R D P L A N  
M I L J Ö L E D N I N G

Mål till 2030

• Alla förvaltningar och bolag arbetar systematiskt med miljöledning 

enligt ISO 14001.

• Förvaltningar och bolag med större miljöpåverkan eller -komplexitet 

har genomfört certifiering enligt ISO 14001.

• Mindre förvaltningar och bolag samt alla enheter i vissa förvaltningar 

har minst genomfört miljödiplomering.



Omfattning och avgränsningar 

Färdplan för miljöledning avser de förvaltningar och bolag som omfattas av målet i 
Miljömål 2030 om miljöledningssystem och certifiering enligt ISO 14001. Fokus för 
färdplanens åtgärder är möjligheter till samarbete mellan förvaltningar/bolag.

Färdplanen innefattar inte mål om miljödiplomering enligt VGRs kriterier, där det redan 
finns ett kontinuerligt arbete. Bland annat genom en strategisk miljösamordnargrupp, 
stöddokument med vägledning och instruktioner för revisorer samt samordnad 
upphandling av revisorer. 



Verksamheter som omfattas av mål om certifiering enligt ISO 14001

NU-sjukvården
Sahlgrenska

universitets-sjukhuset
Skaraborgs sjukhus Sjukhusen i Väster

Södra Älvsborgs 

sjukhus

Regionservice
Naturbruks-

förvaltningen
Västfastigheter Västtrafik AB

“Enligt ISO 14001”

Koncernkontoret



Nuläge

I nuläget är GöteborgsOperan, Laboratorier (delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Tvätteriet och 
Hjälpmedelscentralen (delar av Regionservice) certifierade enligt ISO 14001, vilket utgör en låg andel av 
verksamheten.

Det ser mycket olika ut hur långt övriga verksamheter har kommit i förhållande till målet. Några har redan ett 
pågående arbete med att införa miljöledning enligt ISO och flera har behov av resurser för att komma vidare. 
Det kommer att krävas mycket för att lyckas nå målet fullt ut.

Flera goda exempel finns bland regioner, statliga myndigheter och privat verksamhet som har certifiering enligt 
ISO 14001.



Omvärld

I övriga regioner i Sverige har 15 av 21 miljöledningssystem enligt ISO 14001, eller 
har mål om införande inom ett par år. De fyra största regionerna efter VGR (sett till 
antal anställda) har valt certifiering enligt ISO 14001.

Statliga myndigheter ska införa och utveckla ett miljöledningssystem och utgår ifrån 
best practise; ISO 14001:2015 och EMAS29 . De med betydande miljöpåverkan bör 
certifiera sin verksamhet eller registrera den enligt EMAS. Hittills är drygt 40 statliga 
myndigheter certifierade/registrerade. 

Inom privat verksamhet i Västra Götaland ska primärvård som VGR har avtal med, 
antingen vara certifierade enligt ISO 14001 eller vara miljödiplomerade. I Västra 
Götaland finns det inom branschen hälso- och sjukvård 68 privata enheter med 
certifiering enligt ISO 14001.



Förutsättningar för genomförande

VGRs förvaltningar och bolag har under många år arbetat i någon form av 
miljöledningssystem. Krav på ett system som överensstämmer med standarden ISO 
14001 har också ställts till och från i tidigare miljömål, miljöprogram eller miljöplaner. I 
nuläget har verksamheterna kommit olika långt i att genomföra miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 och har därför olika behov för att komma i mål.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem, vilket ger en fördel i 
att det redan finns mycket information och stöd till hjälp för genomförandet. Det finns 
också erfarenheter att ta del av från flera andra regioner som redan certifierat hela eller 
delar av verksamheten.

Inom VGR finns flera utmaningar för genomförandet, de största handlar om kompetens 
och resurser. Även ledningens engagemang är avgörande för att miljöledningssystemet 
ska få förväntad effekt.

Möjliga framgångsfaktorer

Samarbete för genomförande - att optimera resurser inom 
VGR är att använda organisationens samlade kompetens 
för att gemensamt komma framåt.

Budget/resurser för genomförande – dels i förvaltningar 
och bolag för att kunna skapa och implementera ett 
effektivt systematiskt miljöarbete, dels centralt för att 
kunna stödja ett samordnat genomförande.

Ökad kompetens och erfarenhetsutbyte – dels 
grundläggande i ISO 14001, dels mer konkret hjälp till 
stegvis införande. Vilket ger stöd till dem som är längst 
ifrån miljöledning enligt 14001.

Samordna med insatser för miljömålsarbetet, t ex 
vägledningar som kan kopplas in i förvaltningarnas 
miljöledningssystem. 
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ISO-standarden 14001:2015 har krav som behöver uppfyllas för att 

uppnå certifiering. Det finns flera skall-krav definierade. För att klara 

kraven behöver verksamheterna bland annat kunna visa att de följer 

lagar och andra krav och att de identifierat relevanta regionala 

miljömål samt aktiviteter som ger störst miljöpåverkan och hur de 

arbetar med dessa.

Förvaltningar och bolag som omfattas av målet har ansvar för att införa 

miljöledningssystem på den egna verksamheten. Det finns samtidigt en 

stor effektivitetsvinst med att samordna genomförandet där det är 

möjligt och att främja samarbete mellan förvaltningarna i de steg som 

behöver tas. 

Genomförandeplan - åtgärder för att nå 

målet



Åtgärder för att stödja genomförandet

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Regionalt projekt för 
miljöledning

Projekt för att stödja verksamheterna att 
utveckla sina miljöledningssystem enligt ISO 
14001. De flesta av åtgärderna och 
aktiviteterna under 2022-2023 ligger inom 
detta projekt.

2022-2023 Miljöavdelningen, 
förvaltningar och bolag

Vägledning för miljöledning i 
VGR

I samarbete med konsult och ett nätverk för 
miljöledning ta fram en vägledning för 
miljöledning i VGR.

2022 Miljöavdelningen, nätverket 
för miljöledning

Serie med programsteg Programsteg om delar i ISO 14001, som 
erbjuder seminarium, erfarenhetsutbyte, 
verktyg och metodik för genomförande 

2022-2023 Förvaltningar och bolag, 
Miljöavdelningen

Exempeldokument, mallar 
etc

I samband med programstegen ta fram 
exempeldokument för verksamheterna

2022-2023 Nätverket för miljöledning, 
Miljöavdelningen

Utbildningar i ISO 14001 Erbjuda utbildningar i ISO 14001 för 
processledare och ledning

2022- Miljöavdelningen, nätverk för 
miljöledning, Koncerninköp, 
VGR akademin



Åtgärder för att stödja genomförandet 

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

GAP-analyser i verksamheten Genomföra GAP-analyser i förvaltningar och 
bolag mot ISO 14001

2022 Förvaltningar och bolag

Analys av samordning 
sjukhusförvaltningar

Analysera möjlighet till samordning/ 
gemensamma delar i sjukhusförvaltningarnas 
miljöledningssystem 

2022 Sjukhusförvaltningar

Analys av samordning 
administrativa förvaltningar

Analysera möjlighet till gemensamt 
miljöledningssystem för administrativa 
verksamheter

2022 Koncernkontoret m fl

Utbildning av 
ledningsgrupper

Erbjuda utbildningspaket för ledningsgrupper 
om ISO 14001 och ledningens ansvar

2022 Förvaltningar och bolag, 
Miljöavdelningen

Utbildning för internrevisorer Erbjuda utbildning om ISO 14001 och 
revisionsmetodik för internrevisorer

2022- Läkemedelskommittén, 
Miljöavdelningen, m fl



Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

GAP-analyser steg 2 Fortsatt analys och underlag för att stödja 
verksamheternas miljöledningsarbete

2022- Förvaltningar och bolag

Utbildning för chefer i 
miljöledning och ansvar

Ta fram utbildning för chefer om ISO 14001, 
miljölagstiftning och miljömål etc

2022 Miljöavdelningen, nätverk för 
miljöledning, utvalda chefer

Plattformar för 
erfarenhetsutbyte

Erbjuda plattformar för erfarenhetsutbyte –
t ex nätverk, digital samarbetsyta

2022- Miljöavdelningen, nätverk för 
miljöledning

Nätverk lagbevakning Nätverk för erfarenhetsutbyte om 
lagbevakningen

2022- Miljöstrateger, 
Miljöavdelningen

Pilotprojekt -
metodutveckling

Piloter som testar möjliga metoder för att 
effektivisera i miljöledningen – t ex 
digitalisering av revisioner

2023-2025 Förvaltningar och bolag

Samordnad FKU för 
tredjepartsrevisioner

Samordnad FKU för tredjepartsrevisioner i 
VGR om det blir mer kostnadseffektivt

2024 Miljöavdelningen, nätverk för 
miljöledning, Koncerninköp

Åtgärder för att stödja genomförandet 



Uppföljning och måluppfyllnad 

• Uppföljning en gång per år, ev. genom en enkät för 
självskattning samt andel certifierade verksamheter via 
Plan & Styr.

• Basår 2019

• Indikatorer är självskattningspoäng samt andel certifierade 
verksamheter.

• Målet är 100 % certifierade verksamheter (av de som 
omfattas)



Läs mer om färdplanen här: Miljömål 2030 på Insidan

https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/miljo/miljomal/

