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Svar på interpellation från Mikael Ekvall, 
Vänsterpartiet – Hur arbetar Region 
Jönköpings län för att aktivt skydda 
Vättern som naturområde och 
dricksvattentäkt. 
I en interpellation från Mikael Ekvall Vänsterpartiet, ställs frågan: 

- På vilket sätt arbetar Region Jönköpings län aktivt för att skydda Vättern som 

naturområde och dricksvattentäkt. 

 

Region Jönköpings län är medlemmar i och medfinansierar 

Vätternvårdsförbundet. Förbundet verkar för att bevara sjön som näringsfattig 

klarvattensjö, bevara yrkes- och fritidsfiske och friluftsliv samt för att säkerställa 

vattentäktskvaliteten. 

Hela Region Jönköpings län är certifierat enligt ISO14001, vilket innebär att vi 

har ett miljöledningssystem där vi systematiskt arbetar med att minska vår 

miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. 

All hantering av kemiska produkter och farligt avfall inom våra verksamheter sker 

på ett sådant sätt att risken för läckage till omgivande mark och vattendrag är 

minimal. Om en olycka skulle vara framme finns rutiner framtagna i vår 

miljöriskbedömning som minimerar miljöpåverkan. 

Vi arbetar med en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning där vi väljer 

läkemedel som har lägre miljöpåverkan. Som ett exempel på detta kan nämnas att 

kliniker uppmanas till att skriva ut Ipren istället för läkemedlet Diklofenak. 

Diklofenak är giftigt för vattenlevande organismer och är svårt att bryta ned i 

avloppsreningsverk eller ute i vattenmiljön. Vårdcentralerna Bra Liv jobbar aktivt 

med att minska antibiotikaanvändningen och följer upp resultatet månadsvis. 

Patienter informeras om att överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket, där 

läkemedel tas omhand på ett sätt så att de inte skadar miljön.  

Vid upphandling av till exempel hud- och hårvårdsprodukter strävar vi efter att 

välja miljömärkta produkter, vilket minskar belastningen från vårt spillvatten. 
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Länssjukhuset Ryhov är en anmälningspliktig verksamhet och har restriktioner för 

utgående vatten i beslut från miljönämnden. Som exempel på försiktighetsåtgärder 

kan följande nämnas: 

 Avloppsvatten från centralköket passerar en fettavskiljare. 

 Utgående vatten från fordonstvätten passerar genom en oljeavskiljare. 

Provtagning på utgående vatten verifierar att givna riktvärden underskrids. 

Det utgående vattnet leds efter rening till spillvattennätet. 

 

Mer indirekt stöder Regional utveckling just nu ett projekt där Smålands Turism 

arbetar med hållbar produktutveckling med fokus på natur och kulturbaserad 

turism. Där är Östra Vätterbranterna ett av de ingående områdena och i projektet 

ingår att lära ut ansvarstagande och rekommendationer för vistelse i naturen. 

 

Det är Länsstyrelsen som samordnar miljöarbetet i länet och arbetar med 

miljöövervakning. Länsstyrelsen är också sammankallande för Klimatrådet i länet 

och Region Jönköpings län är aktiva i rådet. 

 

 

 

 

Malin Wengholm 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


