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SÅ HÄR ARBETAR VI MED HÅLLBAR UTVECKLING 
 

Varje dag, året om, inom alla Region Jönköpings läns verksamheter arbetar vi för att nå en 
hållbar utveckling. Vi har redan kommit långt i vårt hållbarhetsarbete. I vårt nya hållbarhets-
program för 2021-2025 tar vi nya kliv framåt för att bli ännu bättre. 
 

Hållbarhetsstyrning och uppföljning 

Styrande dokument och verktyg 

I Region Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vi uppdraget med vision, 
värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Hållbarhetsprogrammet, som är en del av budget, 
sammanfattar hur vår organisation ska bidra till en hållbar utveckling och omfattar alla verksamheter som är 
finansierade av Region Jönköpings län. Under 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för 2021-2025 tagits fram. 
Uppföljning av hållbarhetsprogrammet görs tertial- och årsvis i samband med uppföljning av budget med 
verksamhetsplan. Rapportering sker i Stratsys som är Region Jönköpings läns IT-stöd för ledning och uppföljning. 
Varje år görs också denna hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen 

Region Jönköpings län är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det är ett verktyg som effektivt och 
systematiskt stödjer arbetet med att genomföra miljömålen i hållbarhetsprogrammet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt.   

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxt-
arbete. Utöver RUS finns även ett antal länsstrategier och styrande dokument som berör Region Jönköpings läns 
hållbarhetsarbete. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete sker enligt en regional strategi och 
handlingsplan för jämlik hälsa: ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”.   

Region Jönköpings län har en roll i infrastrukturplaneringen. Bland annat ansvarar vi för att ta fram länstransport-
planen och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för en effektiv 
persontrafik och innehåller en redovisning kring behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för kollektivtrafik-
försörjningen.  

Genom länets klimatråd, som drivs tillsammans med kommunerna, Region Jönköpings län, myndigheter och 
näringsliv, har Länsstyrelsen arbetat fram en klimat- och energistrategi för att bidra till att klara klimatmålen, 
energiomställningen och anpassningen till ett förändrat klimat. Via ”Grön handlingsplan” och samverkansrådet för 
biologisk mångfald arbetar vi med att främja grön infrastruktur och ett rikare friluftsliv. Vi arbetar för jämställdhet, 
integration och mänskliga rättigheter i länet genom att delta i råden för jämställdhet och integration samt 
plattformen för mänskliga rättigheter.  

 

 
Nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål  

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram innehåller mål och prioriterade 

åtgärder för hur vi till exempel ska minska vår klimatpåverkan, skapa en 

giftfri miljö, använda våra resurser klokt och arbeta med likabehandling och 

mångfald. I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår 

organisation ha tagit betydande steg för att verksamheten ska bedrivas i linje 

med en hållbar utveckling. 

En viktig utgångspunkt i hållbarhetsprogrammet är hur en hållbar utveckling 

kan bidra i den omställning vi står inför som en följd av välfärdsutmaningen, 

digitalisering och klimatförändringar. 

Programmet fastställdes av Regionfullmäktige 1 december 2020. 
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Organisation och ansvar  hållbarhetsprogram 

Regionfullmäktige fastställer hållbarhetsprogrammet samt avsätter medel för genomförandet av det i samband 
med budget och verksamhetsplan med flerårsplan. Programmet kan revideras under programperioden.  

Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och samordnar verksamheten samt följer regelbundet upp att hållbar-
hetsprogrammet verkställs i alla verksamheter och återrapporteras till regionfullmäktige.   

Regiondirektören ansvarar för att hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region Jönköpings läns miljöchef, 
HR-direktör och folkhälsochef som stöd i arbetet.   

Regelböcker för vårdval och viss ögonsjukvård anger förutsättningar för att bedriva primärvård och viss ögonsjuk-
vård i Jönköpings län. I regelboken regleras krav och uppföljning av hållbarhetsprogrammet.  

Genom ägardirektiv arbetar vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa de delar i hållbarhetsprogrammet som är 
relevanta för dem. 

Väsentlighetsanalys 
Inför framtagandet av program för hållbar utveckling 2017-2020 deltog Region Jönköpings län i ett doktorandprojekt 
tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk hållbar utveckling. Det gjorde vi för att 
identifiera och beskriva vad som utmärker en hållbar organisation. I projektet fick både medarbetare och samarbets-
partners med representanter från länets kommuner och Länsstyrelsen i Jönköpings län värdera olika hållbarhets-
aspekter. Parallellt med det har en parlamentarisk tillsatt grupp av regionpolitiker följt och gett inspel i processen.  

I samband med att hållbarhetsprogrammet för 2021-2025 togs fram under 2019 och 2020 har vi gjort en ny analys 
genom att ta reda på vilka områden, mål och åtgärder som våra intressenter tycker är viktiga. Det har vi gjort genom 
workshops och dialoger med medarbetare i vår egen organisation (cirka 200 stycken) samt med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Via interna miljöombudsträffar har cirka 360 miljöombud erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. En 
politisk referensgrupp med regionpolitiker har följt arbetet och gett inspel i processen. Eftersom hållbarhets-
programmet har fokus på organisationens interna hållbarhetsarbete har tyngdpunkten i intressentdialogen legat på 
medarbetare, miljöombud och chefer i Region Jönköpings län. En mindre enkätundersökning har även genomförts 
riktad till länets invånare. Enkäten har marknadsförts via sociala medier och Region Jönköpings läns tidning som 
distribueras till länets alla hushåll. Under 2020 har verksamheter inom Region Jönköpings län, kommunerna i 
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, våra delägda bolag och utvalda intresseorganisationer haft möjlighet 
att svara på remissen för det nya hållbarhetsprogrammet.  

Intressenter 

Vi har löpande dialoger med våra intressenter i olika hållbarhetsrelaterade frågor och vi samverkar med länets 
kommuner, myndigheter, det civila samhället och näringslivet – både på politiker- och tjänstepersonsnivå. Vi tar 
hänsyn till intressenternas synpunkter bland annat när vi tar fram olika planer och program. Det här är våra 
viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är viktigast att vi som organisation arbetar med:  

Invånare vill ha bra, tillgängliga och säkra hälso- och sjukvårdstjänster, väl fungerande kollektivtrafik och ett brett 

kulturutbud.  

Medarbetare vill att vi är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsförhållanden. 

Politiker vill, som ansvariga och uppdragsgivare, att verksamheten utvecklas väl och är attraktiv. De vill ha 

förutsättningar för att kunna fatta beslut och ta en aktiv roll för utvecklingen i länet. 

Studerande vill ha utbildningar som skapar goda förutsättningar för framtiden. Hälsofrämjande arbets- och 

studieförhållanden är också viktigt. 

Leverantörer vill att vi är en ansvarsfull upphandlare, med tydliga krav i upphandling och avtal, samt att vi har en 

konstruktiv dialog med dem. 

Samarbetspartner vill att vi tar en aktiv ledarroll för utvecklingen och att vi aktivt deltar i de satsningar som görs 

för en hållbar utveckling, både i och utanför länet. 

Tyngdpunkten i hållbarhetsredovisningen utgörs av arbetet med hållbarhetsprogrammet vilket innebär att 
medarbetare och politiker har en extra viktig roll i väsentlighetsanalysen.  
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Fokusområden för hållbar utveckling 

Med utgångspunkt från vad intressenterna tycker är viktigt, har vi gjort en avvägning och en väsentlighetsanalys 
av de olika hållbarhetsfrågorna. Dels utifrån hur stor påverkan är och dels utifrån hur stora förutsättningarna är att 
nå en förändring. Detta har resulterat i fyra fokusområden i det nya hållbarhetsprogram som beslutats under 
2020. Inom parentes anges motsvarande fokusområde som definierades i program för hållbar utveckling 2017-
2020 och som är utgångspunkten för årets hållbarhetsredovisning. 

Vi är klimatsmarta – Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att 

Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som producerar mer förnybar energi än vad vi använder. 

Vi använder våra resurser klokt – Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar 

resurser från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser på ett effektivt och 
hållbart sätt. 

Vi är till för alla (Vi är socialt hållbara) – Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i 

centrum. Vi bedriver en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling där 
länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende och delaktighet. 

Vi bidrar till en sund livsmiljö – En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- 

och hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemiska produkter, livsmedel och läkemedel som gör så lite skada på miljö och 
hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö. 

Vi bidrar till Agenda 2030 
I ett globalt perspektiv kopplar fokusområdena och de väsentliga hållbarhetsfrågorna an till Agenda 2030 med de 
17 globala målen för hållbar utveckling, som FN:s medlemsländer antagit. Utifrån målen i Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram bidrar vi framför allt till de globala mål som illustreras i figur 1. I avsnitt Hållbarhetsarbete 
2020 redovisar vi i inledningen av respektive framgångsfaktor också illustrationer av vilka globala mål som vi 
framför allt bidrar till. 

 

Figur 1 Illustration av de globala mål som Region Jönköpings län framför allt bidrar till att uppfylla inom ramen för program för 
hållbar utveckling 2017-2020. 
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HÅLLBARHETSARBETE 2020 
 

Genom att arbeta med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet bidrar vi till att erbjuda 
ett bra liv i en attraktiv region – både för länets invånare och för våra medarbetare. I vårt 
program för hållbar utveckling 2017–2020 finns ambitiösa mål som tar hänsyn till vad som är 
mest väsentligt för vår verksamhet och för våra intressenter. I detta avsnitt redovisar vi de 
flesta resultaten av vårt hållbarhetsarbete och hur vi uppfyller målen för 2020.  
 

Allmänt 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i 
centrum. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt program för 
hållbar utveckling 2017-2020 syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision 
För ett bra liv i en attraktiv region. Programmet utgår från fyra framgångsfaktorer: 

 Vi är klimatsmarta 

 Vi använder våra resurser klokt 

 Vi är socialt hållbara 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Öppna jämförelser 

I november 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin senaste rapport kring miljöarbetet i 
Sveriges regioner. Rapporten jämför sex områden, som baseras på utfallet för 2019, och vi är stolta över att 
placera oss i topp. Det här är vår placering bland landets 21 regioner: 

 Ekologiska livsmedel, mätt som ekonomiskt värde (plats 3) 

 Energianvändning per lokalyta (plats 4) 

 Medicinska gasers klimatpåverkan (plats 4) 

 Antibiotikaförskrivning (plats 6) 

 Avfallshantering (plats 7) 

 Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (plats 18)  

SKR redovisar dessa indikatorer när det gäller social och ekonomisk hållbarhet inom regioner som organisation: 

 Andel heltidsarbetande (plats 21, utfall 2019) 

 Andel förtroendevalda i regionfullmäktige som utsatts för trakasserier, hot eller våld (plats 1, utfall 2018) 

 Verksamhetsresultat (plats 1, utfall 2019) 

Måluppfyllelse 2020 
Program för hållbar utveckling 2017-2020 omfattar 14 övergripande mål som redovisas under respektive fram-
gångsfaktor i en röd ruta. I anslutning till respektive övergripande mål redovisas resultatet. Programmet innehåller 
även 22 inriktningsmål och många av dessa följs upp via mätetal. Resultatet för 2020 visar på en god målupp-
fyllelse där 20 av 27 inriktningsmål/mätetal (74 procent) helt eller delvis uppnås. I de fall målet inte har uppnåtts 
redovisas kommentarer om hur vi planerar att fortsätta arbetet.  

Utfallet för målen redovisas bland annat i resultattabeller under respektive övergripande mål där måluppfyllelse 
även illustreras med följande färgsymboler. 

       Målet har uppnåtts 

       Målet har delvis (till största del) uppnåtts 

       Målet har inte uppnåtts 

För varje framgångsfaktor redovisas också ett exempel på vad som har gjorts under året i en informationsruta.  
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Under 2020 har hållbarhetsarbetet påverkats starkt av coronapandemin. Exempel på detta är:  

Negativ påverkan 

 Minskat resande med kollektivtrafik till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika att åka 
kollektivt. 

 Ökad användning av förbrukningsartiklar som andnings- och munskydd, förkläden, handskar, yt- och 
handdesinfektion samt visir. 

 Inställda utbildningsinsatser för personal i hållbarhetsfrågor. 

 Inställda fysiska mötesplatser för samverkan och samskapande med patienter och invånare.  

 En arbetsmiljö präglad av ökad arbetsbelastning, minskad påverkansmöjlighet och ovisshet i vissa 
verksamheter. 

 Ökad sjukfrånvaro i samband med smitta av covid-19.  

Positiv påverkan  

 Minskat resande för medarbetare genom ökad användning av digitala möten samt arbete i hemmet. 

 Ökad tillgänglighet för patienter genom att tillgången till digitala vårdmöten har vuxit.  

 Flexiblare arbetssätt tack vare ökad digitalisering. 

 Ökad grad av gränsöverskridande samarbetsformer och arbetsgrupper. 

Ytterligare exempel på hur coronapandemin har påverkat hållbarhetsarbetet redovisas under respektive 
framgångsfaktor. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Vi är klimatsmarta 

Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att 
Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som producerar mer förnybar energi än vad 
vi använder.  

Energianvändning1  

Inom Jönköpings län finns en vision om att bli ett plusenergilän till år 2045. Det innebär att länets totala produktion 
av förnybar energi ska vara större än energianvändningen i länet. 

Mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet. 

 

Tabell 1 Resultat för inriktningsmål – Energieffektivitet och solelsproduktion. 

 Energieffektivitet och solel Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

 Värmeanvändning i egna 
fastigheter (kWh/m2) 

≤ 85 80,4 85,4 83,0 88,4 

 Elanvändning i egna 
fastigheter (kWh/m2) 

≤ 75 75,8 78,3 80,6 78,6 

 Egen solelsproduktion 
(GWh/år) 

≥ 3  0,17 - - - 

 Energianvändning – allmän 
kollektivtrafik (kWh/personkm) 

0,240 0,315 0,263 0,263 0,260 

 

Region Jönköpings län använde 2020 totalt 210 800 MWh. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 
2019. Cirka 46 procent av energin används inom kollektivtrafiken och 45 procent till el och uppvärmning av egna 
och inhyrda fastigheter, se figur 2. Från och med 2019 genomförs årliga energironder i samtliga verksamheter 
vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet. Målsättningen att senast 2020 producera 3 GWh från egna solceller 
har inte uppnåtts eftersom projektet har försenats, huvudsakligen på grund av att upphandlingen fick göras om. 
Alla planerade solceller inom ramen för projektet (2600 kW, 12600 m2) har dock monterats under 2020 så första 
året med full elproduktion kommer att vara 2021. I samband med nybyggnation undersöks alltid möjligheten att 
installera solceller. 

Energianvändningen per personkilometer i kollektivtrafiken är betydligt högre jämfört med föregående år, se tabell 
1. Orsaken är att antalet personkilometer har minskat med 25 procent på grund av coronapandemin. Det beror på 
att färre har rest i den allmänna kollektivtrafiken. Använd energi har dock minskat jämfört med föregående år tack 
vare modernare och energieffektivare fordon. Det ökar förutsättningarna för att målet kan uppnås när 
användningen av kollektivtrafiken är tillbaka på normala nivåer. Det nya trafikavtalet för stadstrafiken som inleds 
under 2021 förväntas bidra till en förbättrad energieffektivitet genom fler elbussar. 

               
Figur 2 Andel av total energianvändning (210 800 MWh) i olika delar av Region Jönköpings län. 

 

                                                           

1 Energianvändning i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt drivmedel för de utsläppskällor som faller inom scope 1 och 2 för Region 

Jönköpings län. Energianvändningen för kollektivtrafiken, transporter och tjänsteresor har beräknats på totala volymer förbrukade drivmedel 

(eller el) och respektive drivmedels energiinnehåll. Beräkning har gjorts av 2050 Consulting AB, som del av Klimatbokslut för Region 
Jönköpings län 2020. 
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12 600 kvadratmeter nya solceller  

Montering av solceller på tak inom Region Jönköpings län har slutförts 

under 2020. Totalt handlar det om cirka 12 600 kvadratmeter solceller 

som ska producera el motsvarande cirka 7 procent av Region 

Jönköpings läns elbehov eller cirka 2,7 gigawattimmar per år. 

-  Eftersom våra verksamheter har stort behov av el även sommartid, 

passar solceller bra för oss. Vi har omfattande teknisk utrustning inom 

till exempel sjukvården som drar el, och vi använder el för både 

uppvärmning och kylning, säger Ove Johansson, projektledare på 

regionfastigheter. 

Inför satsningen på solceller har vi gjort en inventering för att se vilka tak 

som är lämpliga. Bland annat har länets tre sjukhus, ett antal 

vårdcentraler och kulturhuset Spira försetts med solceller. 

 
 

Mål: Förnybara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamheter ökar under 

programperioden. 

 
Tabell 2 Resultat för inriktningsmål – Förnybar energi 

 Förnybar energi Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

 Andel förnybar energi i egna 
fastigheter (%) 

≥ 90 92 93 91 92 

 Andel förnybara drivmedel (%) 
inom Länstrafiken: 

     

 - Stadstrafiken ≥ 90 84 90 92 91 

 - Regionbuss ≥ 80 96 87 82 83 

 - Tåg ≥ 60 71 71 64 67 

 - Serviceresor ≥ 20 63 54 42 50 

 

Cirka 82 procent av den totala energianvändningen utgörs av förnybar energi, vilket innebär en ökning med 1 
procentenhet jämfört med 2019. Vi har kommit längst i omställningen till förnybar energi inom fastighetsområdet 
där 92 procent kommer från förnybara energikällor.  

I länets regionala trafikförsörjningsprogram finns målsättningen att all allmän kollektivtrafik ska drivas av förnybara 
drivmedel år 2025. I program för hållbar utveckling finns delmål till 2020 för de olika trafikslagen. Alla delmål 
uppnåddes utom för stadstrafiken, se tabell 2. Resultatet för 2020 är sämre (84 procent) än för 2019 då målet 90 
procent klarades precis. Det beror på en större användning av fordonsgas samtidigt som andelen fossilfritt 
innehåll (biogas) i fordonsgasen minskade jämfört med föregående år. Under 2021 börjar vi arbeta utifrån ett nytt 
avtal för stadstrafiken. Det innebär att 100 procent biogas kommer att användas i gasbussarna. I juni 2020 
började vi använda det nya avtalet för regionbussar vilket innebär att dessa körs på 100 procent förnybara 
drivmedel (biogas och förnybar diesel).  

Klimatpåverkan  

Allmänt 

Från och med 2018 redovisar Region Jönköpings län sina växthusgasutsläpp i ett klimatbokslut i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol, inom scope 1, scope 2 och scope 3. Scope 1 (11 procent av klimatpåverkan) är 
direkta utsläpp från verksamheten, till exempel utsläpp från förbränning av bränsle i fordon som vi själva äger 
eller pannor i de egna fastigheterna. Scope 2 (4 procent av klimatpåverkan) är indirekta utsläpp som uppstår vid 
produktion av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 (91 % av klimatpåverkan) är övriga indirekta utsläpp. De 
poster som redovisas i scope 3 i sin helhet är till exempel ny- och ombyggnation, förbrukningsmaterial – vård, 
arbetspendling och kapitalförvaltning, se figur 3.  

                                                           

2 Från och med 2018 redovisar Region Jönköpings län sina växthusgasutsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, med 
fördelning på scope 1, scope 2 och scope 3. Avgränsning har gjorts när det gäller indirekta utsläpp från produktion av 
kapitalvaror (fordon, medicinsk utrustning, elektronik och övriga inventarier) och läkemedel, leverantörers transporter samt 
förbrukningsmaterial utöver vårdens. Beräkning har gjorts av 2050 Consulting AB, som del av klimatbokslutet för Region 
Jönköpings län 2020.  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 

10 

Region Jönköpings läns totala utsläpp av växthusgaser uppgick 2020 till ca 91 500 ton CO2-ekvivalenter, vilket är 
en ökning med ca 6 procent från föregående år. Ökningen 2020 beror framför allt på ökad användning av 
förbrukningsmaterial i vården på grund av coronapandemin (36 procent ökning) och högre påverkan kopplat till 
kapitalförvaltning. Anledningen till att påverkan från kapitalförvaltning ökat är dels att kapitalet ökat med 12 
procent (vilket är positivt) och dels att klimatavtrycket per krona ökat med 5 procent (vilket är negativt). 
Klimatpåverkan till följd av resor har minskat under 2020 till följd av coronapandemin. 

Av den totala klimatpåverkan kommer den största delen (37 procent) från förbrukningsmaterial inom vården följd 
av fastigheter (drift samt ny- och ombyggnation) som står för 18 % av utsläppen. Därefter kommer kollektivtrafik 
(14 procent) och kapitalförvaltning (13 procent), se figur 3.  

Direkta utsläpp och indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla uppgick sammantaget till cirka 13200 ton CO2-
ekvivalenter (scope 1 och 2), vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2019. Det beror framför allt på 
minskade utsläpp från kollektivtrafiken. Av utsläppen i scope 1 och 2 kommer 44 procent från kollektivtrafiken, 28 
procent från fastigheter, 17 procent från naturbruksutbildningar och 6 procent från vardera hälso- och sjukvård 
och tjänsteresor. 

Figur 3 Total klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) inom scope 1, 2 och 3. 
*aktieplaceringar (ej ränteplaceringar).

Transporter 

Mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar. 

Tabell 3 Resultat för inriktningsmål – Transporter. 

Transporter Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

Tjänsteresor 

Klimatpåverkan från tjänsteresor 
(ton CO2e/anställd) 

≤0,115 0,07 0,147 0,150 0,175 

Inrikesflyg, antal km -30 % -70 % -42 % -20 % basår 

Utrikesflyg, antal km -20 % -79 % -24 % -14 % basår 

Poolbil/hyrbil, antal km -15 % -39 % 5 % 2 % basår 

Privatbil, antal km -30 % -35 % -4 % 3 % basår 

Andel fordon i enlighet 
drivmedelsstrategi3 

85 % 57 % 60 % 60 % 67 % 

Arbetspendling 

Klimatpåverkan från arbetspendling 
(ton CO2e/anställd)  

≤0,93 0,9 - - - 

3 Enligt Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi gäller följande prioriteringsordning både vid inköp och användning av 

fordon. 1. fordon som drivs med biogas eller el, 2. fordon som drivs med etanol E85 eller fossilfri diesel, 3. laddhybridfordon 

(plug-in, i första hand ska fordonet framdrivas med el). Tankning ska i första hand ske av det drivmedel som är prioriterat i 

denna strategi. 
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Under 2020 har en utbyggnad av laddinfrastruktur upphandlats. Den genomförs under 2021 vilket kommer att 
minska klimatpåverkan från tjänsteresor ytterligare. 

För att främja arbetspendling med cykel erbjuds förmånscyklar till anställda. Sedan introduktionen 2016 har cirka 
2200 avtal om förmånscykel tecknats, varav 53 procent är elcyklar. 

Arbetet med att öka andelen fordon som uppfyller Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi kommer att fortsätta 
inom ramen för hållbarhetsprogram 2021-2025. 

I februari 2020 (innan coronapandemin) gjordes en reseanalys där alla medarbetare fick svara på frågor om sina 
resvanor. Resultatet visade en positiv utveckling med minskad klimatpåverkan både för tjänsteresor och 
arbetspendling. Det beror bland annat på:  

o Att fler medarbetare cyklar till och från arbetet. 
o Att fler medarbetare bor närmare arbetsplatsen. 
o Att tjänsteresor med flyg (både inrikes och utrikes) har minskat. Detta har förstärkts ytterligare under 2020 till 

följd av coronapandemin. 
o Större andel förnybara drivmedel i bilpoolen och verksamhetsbilarna. 
o Att en majoritet (53 procent) av medarbetarna som reser i tjänsten använder sig regelbundet av resfria möten. 

Detta har förstärkts ytterligare under 2020 till följd av coronapandemin. 

Förslag på åtgärder till följd av reseanalysen ingår i hållbarhetsprogram 2021-2025.

 
  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 
 

 

12 

FRAMGÅNGSFAKTOR Vi använder våra resurser klokt 

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från 
kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser på ett 
effektivt och hållbart sätt.  

Ledning och styrning 

Mål: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid investeringar och 

upphandlingar. 

Resultat: Det finns ett uppbyggt nätverk i samverkan med Jönköpings University där ekonomer och verksamhets-

utvecklare från länets kommuner och Region Jönköpings län träffas. Nätverksträffar har dock varit svåra att 
genomföra under året med anledning av coronapandemin. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta inom ramen 
för det nya hållbarhetsprogrammet genom målsättningen att ”livscykelperspektivet ska guida oss i val av 
produkter”. 

Mål: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, främjar ett totalt 

hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten. 

Resultat: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är integrerad i ledningssystemet, verksamhetsutvecklingen 

och stödsystemet Stratsys. 

Hållbar upphandling 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en betydande del av organisationens kostnader och har därför 
stor betydelse. Under 2020 fakturerades Region Jönköpings län totalt cirka 8 964 miljoner kronor. De tolv största 
leverantörerna fakturerade 41 procent av den totala summan. De levererar inom kategorierna läkemedel (36 
procent), kollektivtrafik (23 procent), vårdtjänster (20 procent), pensionsavsättningar (16 procent) och byggnation 
(6 procent).  

Region Jönköpings län använder cirka 12 000 svenska leverantörer (till exempel privata företag, föreningar, stat, 
kommuner, andra regioner) och cirka 950 utländska leverantörer. 

All upphandling ska ske affärsmässigt genom konkurrens mellan olika leverantörer. På så sätt säkerställer vi en 
effektiv användning av resurserna. Totalt har Region Jönköpings län 3300 leverantörsavtal med en avtalsperiod 
på vanligtvis fyra år. Huvuddelen av organisationens miljöpåverkan sker via inköp av varor och tjänster. Genom 
upphandlingar med olika former av hållbarhetskrav finns därför stora möjligheter att påverka både den egna 
miljöbelastningen och marknaden i positiv riktning. 

Mål: Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Resultat: I de upphandlingar där varorna och tjänsterna påverkar viktiga miljöfrågor eller har en tydlig koppling till 

socialt ansvar ställs långtgående hållbarhetskrav, se figur 4. Andelen upphandlingar där särskilda miljökrav ställts 
har sjunkit från 12 procent till 6 procent och andelen upphandlingar där särskilda sociala och etiska krav har 
ställts har sjunkit från 19 procent till 17 procent. Det beror på att det under året inte har genomförts lika många 
upphandlingar som är prioriterade för hållbarhetskrav eftersom dessa har haft gällande avtal under 2020. Under 
året ställdes till exempel krav på förnybara drivmedel för bud- och persontransporter, krav på att belöningslek-
saker är PVC-fria och uppfyller krav som definierats inom ramen för projektet giftfri förskola, krav om utfasning av 
skadliga ämnen för dentala förbrukningsartiklar samt krav på att bland annat gyn- och förlossningsprodukter, 
mobiltelefoner och surfplattor inte får innehålla skadliga ämnen. 

Totalt sex innovationsupphandlingar har genomförts under programperioden 2017-2020 men det bedöms 
fortfarande vara ett utvecklingsområde. Även en ökad användning av livscykelkostnader bedöms vara ett fortsatt 
utvecklingsområde.  
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Figur 4 Antal upphandlingar med särskilda hållbarhetskrav. Standardkrav beträffande hållbarhet finns i alla upphandlingar. 

Avfall 

Inom Region Jönköpings län uppkom cirka 2 700 ton avfall under året. Tio procent av detta var så kallat farligt 
avfall, till exempel smittförande avfall, amalgam, läkemedelsavfall, kemiska produkter, oljor, elektronik, ljuskällor 
och batterier. I figur 5 och 6 redovisas avfallsmängder och hur avfallet tas omhand.  

Miljöbelastningen från avfall begränsas genom att mängden avfall minimeras och att avfallet sorteras för att 
möjliggöra återvinning. För kommande år planeras insamling av matavfall från personalrum och avdelningar inom 
samtliga sjukhus. Det kommer att öka andelen avfall som går till rötning för produktion av biogas. 

Region Jönköpings län arbetar också med att öka graden av återanvändning av produkter, både för att förlänga 
deras livslängd och för att minska påverkan på miljön. IT-centrum har under lång tid sett till att utbytt, men 
fungerande IT-utrustning, återanvänds eller återvinns. Produkterna säljs till ett företag som ser över produkterna 
och ser till att de får nya användare eller återvinns. Ett samarbete finns också med biståndsorganisationen 
Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till sjukhus runt om i världen. Hit skickas bland annat medicinsk 
utrustning och sjukvårdsmaterial.  

Genom att samordna och öka tillgängligheten på begagnade möbler i Region Jönköpings län har möbelförrådet 
framgångsrikt bidragit till att färre nya möbler köps in. Från och med i år kan verksamheterna titta på möblerna 
digitalt utan att besöka något av de tre möbelförråden. Det har bidragit till att fler har upptäckt möbelförrådet som 
det första naturliga steget att ta när det finns behov av möbler. 

 
Figur 5 Mängd farligt avfall samt omhändertagande. 1Restprodukten förbränns. 

  

 
Figur 6 Mängd icke farligt avfall samt omhändertagande. 
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Tabell 4 Resultat för inriktningsmål – Matsvinn. 

 Matsvinn Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

 Matsvinn per restaurangportion, 
gram/portion 

≤60 80 62 68 67 

 Matsvinn per patientportion, 
gram/portion 

≤103 128 122 124 114 

 

Mätmetoden för matsvinn i restaurangerna inom område måltid har förbättrats under 2020. Det påverkar 
resultatet så att det ser ut som en ökning. Målet (-10 procent jämfört med 2017) är därför inte längre relevant. 
Informationsinsatser har gjorts i restaurangerna för att minska matgästernas matsvinn. Verksamheterna har haft 
svårt att prognostisera mängden tillagad mat på grund av varierande antal gäster till följd av coronapandemin. 

När det gäller skolrestaurangerna har distansundervisning medfört att mätningar av matsvinn ibland har fått 
ställas in vilket gör att resultatet är mer osäkert i år. 

En starkt bidragande orsak till att inte heller målet för patientportioner nås bedöms vara coronapandemin, som 
inneburit fler svårt sjuka patienter (med minskad matlust), förändrat antal öppna vårdavdelningar och svårigheter 
att prognostisera antal patienter. I viss utsträckning finns även en problematik kring överbeställningar som 
resulterar i orörda matbrickor, vilket innebär matsvinn.  

Under 2020 har en samverkan mellan sjukhusen i Eksjö och Värnamo inletts som innebär att man erbjuder en 
fast 15-rättersmeny med enportionslådor som har längre hållbarhet. Maten tillagas från grunden med hög-
kvalitativa råvaror men hållbarheten förlängs med en pastöriseringsmetod som gör att maten kan tillverkas mot 
lager istället för mot osäkra prognoser. Övergång till en fast 15-rättersmeny bedöms minska matsvinnet genom att 
underlätta för patienten att hitta mat som hen tycker om. På så sätt minskar problemet med överbeställningar. 
Under 2021 ska en utredning göras om ett liknande arbetssätt ska införas även på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Arbete med att mäta och minska matsvinnet kommer att fortsätta inom ramen för hållbarhetsprogram 
2021-2025. 

 

 

Handbok för klokare materialval – en guide till en 
klimatsmart användning av förbrukningsprodukter 

I Region Jönköpings län står användningen av förbrukningsmaterial 

för 37 procent av vår totala klimatpåverkan. Under 2020 tog vi fram en 

handbok för klokare materialval. Den ger verksamheterna konkreta 

tips för hur de kan att bli mer klimatsmarta när det gäller använd-

ningen av förbrukningsprodukter som till exempel förkläden, batterier, 

engångsmuggar, medicinbägare och handskar. I handboken finns 

förslag på produkter som är mer klimatsmarta och en checklista att ta 

med till arbetsplatsträffar för att på ett enkelt sätt se över använd-

ningen av förbrukningsprodukter. Generellt gäller att först minska 

onödig användning av engångsprodukter och sedan att byta ut 

engångs- till flergångsprodukter där det går. Om exempelvis en filt 

eller täcke kan tvättas 25 gånger blir klimatpåverkan 50 procent 

mindre än om vi skulle köpa in 25 engångstäcken eller filtar. När 

engångsprodukter måste användas bör man välja de produkter som 

rekommenderas i handboken.  

 
  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 
 

15 

FRAMGÅNGSFAKTOR Vi är socialt hållbara 

Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver en 
jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling där länets 
invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende och delaktighet. 

Allmänt 

Social hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Vi utgår från våra grundläggande värderingar och att alla 
människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras. Som organisation har vi en direkt påverkan på 
möjligheterna till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, genom att skapa förutsättningar för regional 
utveckling, genom kompetensutveckling via våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt genom att erbjuda 
kulturupplevelser.  

För att vara långsiktigt framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi som arbetsgivare skapar de rätta förutsätt-
ningarna för våra medarbetare. Det handlar om medarbetares möjlighet till hälsa, inflytande och kompetens och 
omfattar likabehandling, goda anställningsförhållanden och möjlighet till kompetensutveckling. 

I vår socialt hållbara organisation samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en positiv påverkan 
på människor, både i vår närhet och på andra håll i världen.  

Det sista året i programperioden har påverkats starkt av coronapandemin, vilket avspeglas i resultat och 
aktiviteter.  

Tillit och förtroende 

Mål: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. Det innebär 

till exempel att vi arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och riktlinjer, att det finns en ”vi-känsla” i 
organisationen samt goda och stödjande relationer med samarbetspartners och mellan olika enheter och 
nivåer. 

Resultat: All verksamhet utgår från vision och värdegrund, vilket innebär att etik och bemötandefrågor är viktiga.  

Det är också viktigt att ge möjlighet till delaktighet - både för dem vi är till för och för våra medarbetare. 
Ledarutveckling genomförs kontinuerligt för att skapa förutsättningar för bra verksamhet och bra arbetsmiljö, 
bland annat genom Nätverk för engagerat ledarskap. 

Genom utbildningen Etikskolan utbildas etikombud för arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Under 2020 
utbildades 19 nya etikombud.  

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 visade att 78 procent av befolkningen i Jönköpings län har stort eller 
mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Resultatet är näst högst i landet.  

Inom Region Jönköping pågår ett arbete för att öka lärandet om patienters och invånares upplevelser av hälso- 
och sjukvården. Detta arbete ingår i konceptet Hälsocafé och sker bland annat genom metoderna Lärcafé, 
Storytelling och Levande bibliotek. Under pandemiåret 2020 har verksamheten varit begränsad. En del av 
aktiviteterna har styrts om till digitala träffar och utbildningar.  

Region Jönköpings län samverkar även med funktionshinderorganisationer i länet på olika nivåer. Sedan 2018 
ingår Region Jönköpings län i finskt förvaltningsområde. Det innebär att Sverigefinnar ska kunna använda det 
finska språket i kontakt med Region Jönköpings län, både muntligen och skriftligen. Under 2020 har arbets-
gruppen för finskt förvaltningsområde arbetat med förankring av arbetet i styrdokument, fortbildning och omvärlds-
bevakning samt planerat för informations- och kommunikationsinsatser för den finska minoriteten i länet.  

Inom råden för jämställdhet respektive integration samverkar Region Jönköpings län med Länsstyrelsen och 
länets kommuner. Tillsammans med Länsstyrelsen samordnar Region Jönköpings län den regionala plattformen 
för arbete med mänskliga rättigheter, där även länets kommuner ingår. Under 2020 startade ett projekt med syfte 
att skapa en ny samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län.  
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Mångfald och likabehandling 

Mål: Verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling med samma rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Resultat: Region Jönköpings län ska kännetecknas av mångfald och bedriva arbete för likabehandling. Syftet är 

att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare både för de som arbetar inom organisationen och för framtida 
medarbetare. Målet är att vara en arbetsgivare som använder medarbetares olika bakgrunder och erfarenheter 
för att skapa en positiv utveckling av verksamheten.  

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Region Jönköpings län 11 170 anställda, vilket är en ökning med 415 personer 
jämfört med föregående år. Av samtliga anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Fördelningen mellan 
könen är i stort sett densamma inom alla ålderskategorier, se tabell 5. Bland lägre chefsbefattningar speglar 
fördelningen mellan kvinnor och män mer organisationen som helhet med 78 procent kvinnor och 22 procent 
män. Bland högre chefsbefattningar är fördelningen kvinnor/män mer utjämnad med 62 respektive 38 procent. 
Under den senaste femårsperioden har andelen kvinnliga chefer ökat inom samtliga chefsbefattningar. Utfallet de 
senaste tre åren redovisas i tabell 7. Ungefär samma fördelning finns inom ledningsgruppen för Region 
Jönköpings län, som bland högre chefsbefattningar, se tabell 6. Inom Regionstyrelsen är fördelningen mellan 
kvinnor och män 73 procent män och 27 procent kvinnor.

 

Tabell 5 Anställda 2020. 

Anställda -29 år 30-49 år 50+ år Totalt Andel – 
kön 

Förändring föregående 
år – andel kön 

Antal kvinnor 1020 4 218 3 670 8 908 80 % 0 % 

Antal män 215 1 167 880 2 262 20 % 0 % 

Totalt antal 1 235 5 385 4 550 11 170   

Andel – ålder 11 % 48 % 41 % 
 

  

Förändring från föregående 
år – andel ålder 

0 % 0 % 0 %  
 

 

 

Tabell 6 Ålders- och könsfördelning i Regionstyrelse och ledningsgrupp 2020. 

Ledningsgrupp -29 år 30-49 år 50+ år Totalt Andel – kön 

Antal kvinnor 0 2 7 9 53 % 

Antal män 0 2 6 7 47 % 

Totalt antal 0 4 13 17  
Andel – ålder 0 % 24 % 76 % 100 %  

 
Regionstyrelse -29 år 30-49 år 50+ år Totalt Andel 

Kvinnor 0 2 2 4 27 % 

Män 0 8 3 11 73 % 

Totalt 0 10 5 15  
Andel – ålder 0 % 67 % 33 % 100 %  

 

För att verksamheterna ska kunna arbeta främjande med likabehandling utifrån diskrimineringslagen, finns ett 
stödmaterial till hjälp. Materialet uppmanar till diskussion om normer och ger förslag på konkreta åtgärder. Som 
stöd finns även Region Jönköpings läns riktlinje för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier och repressalier. För att utveckla det systematiska arbetet för lika rättigheter och 
arbetsmiljö pågår ett arbete med att digitalisera både material och uppföljning. 

Den senaste medarbetarskap- och säkerhetsundersökningen visar på indexvärdet 84 (på 100-gradig skala), det 
vill säga att de allra flesta upplever att man har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, 
ålder, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Resultatet är relativt högt men 
samtidigt visar undersökningen att det förekommer upplevelser av kränkande handlingar och det är därför viktigt 
att vi fortsätter arbetet med normmedvetenhet. 
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Tabell 7 Olika nyckeltal som beskriver aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter. 

Nyckeltal – lika rättigheter och möjligheter 2018 2019 2020 

Anställning och tjänstgöringsgrad  
  

Andel av antal anställda  
 

 
Kvinnor 80 % 80 % 80 % 
Män 20 % 20 % 20 % 
Andel heltidsanställda 83 % 84 % 85 % 
Kvinnor 81 % 82 % 83 % 
Män 93 % 93 % 93 % 
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 96 % 96 % 96 % 
Kvinnor 95 % 95 % 96 % 
Män 98 % 98 % 98 % 

Frånvaro, årsarbetare  
  

Sjukfrånvaro 5,1 % 4,9 % 6,0 % 
Kvinnor 5,7 % 5,5 % 6,6 % 
Män 2,7 % 2,6 % 3,7 % 
Föräldraledighet 6,7 % 6,6 % 6,5 % 
Kvinnor 7,5 % 7,4 % 7,3 % 
Män 3,4 % 3,4 % 3,2 % 
Vård av sjukt barn (vab) 0,5 % 0,5 % 0,6 % 
Kvinnor 0,5 % 0,5 % 0,6 % 
Män 0,5 % 0,5 % 0,6 % 

Chefsbefattningar  
  

Direktör  
 

 
Kvinnor 56 % 56 % 53 % 
Män 44 % 44 % 47 % 
Verksamhetschef  

 
 

Kvinnor 59 % 62 % 62 % 
Män 41 % 38 % 38 % 
1:a linjens chef  

 
 

Kvinnor 78 % 79 % 78 % 
Män 22 % 21 % 22 % 
Andel kvinnor på chefsbefattningar per antal anställda kvinnor 4,5 % 4,6 % 4,6 % 
Andel män på chefsbefattningar per antal anställda män 6,6 % 6,3 % 6,2 % 

  

Sveriges kommuner och regioner följer årligen upp ett så kallat balanstal för anställda som är utrikes födda. 
Resultatet från den senaste mätningen (2019) är balanstal 0,6 för Region Jönköpings län. Det betyder att andelen 
anställda i Region Jönköpings län (18-64 år) som är utrikes födda utgör 60 % av andel utrikes födda i åldern 18-
64 år i länets hela befolkning.  

Nedan redovisas en sammanfattning av arbetet med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter inom olika 
områden, se även övriga avsnitt under framgångsfaktor Vi är socialt hållbara. 

Arbetsförhållanden 

För att uppnå en arbetsplats fri från kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier har 
riktlinjen tagits upp på ledningsgrupper och arbetsplatsträffar. Syftet är att alla medarbetare ska veta att 
organisationen har nolltolerans och att alla medarbetare har ett ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever 
kränkande handlingar och hur man går till väga vid utsatthet. Ett fortsatt arbete är viktigt då 4 procent 
(motsvarande cirka 320 medarbetare) svarade vid senaste medarbetarundersökningen att man varit utsatt för 
kränkande särbehandling mellan medarbetare och chefer. 2 procent (motsvarande ca 160 medarbetare) svarade 
att man varit utsatt för sexuella trakasserier av patienter/ kunder.  

Diskriminering ska inte förekomma i vår organisation. Trots det svarade 1 procent (motsvarande cirka 100 
medarbetare) att man upplevt sig varit utsatt för diskriminering mellan chef och medarbetare. Av den upplevda 
diskrimineringen tycks få anmälningar nå chefen. Det är därför viktigt med en öppenhet att ta emot anmälan från 
arbetsgivarens håll och en medvetenhet från medarbetarens håll att anmäla. Resultatet för upplevd diskriminering 
är en signal att arbetet för lika rättigheter och möjligheter behöver fortsätta vara ett prioriterat område. 

Om arbetsgivaren får kännedom om att det förekommer kränkande handlingar har chefen ett ansvar att agera, 
utreda frågan och så fort som möjligt vidta åtgärder. Om det krävs kan chefen ta stöd av HR eller arbetsmiljö-
enheten som är specialister. Utöver chefens ansvar att agera följs detta upp i medarbetarsamtal och vid 
arbetsmiljöronder.  

I samband med introduktion vid nyanställning får medarbetare kunskap om organisationens värdegrund, hur vi 
arbetar för lika rättigheter och möjligheter och att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra 
arbetsplatser. Chefer och skyddsombud får utbildning i frågorna i regelbundna arbetsmiljöutbildningar.  

Under året har vi fortsatt arbeta för att säkerställa att övergripande processer motsvarar kraven utifrån lika 
rättigheter och möjligheter samt icke-diskriminering och att dessa efterföljs. I rehabiliteringsprocessen finns en 
tydlig inriktning som innebär att medarbetare som är i pågående rehabilitering ska få likvärdig behandling.  
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Löner och anställningsvillkor 

För att främja lika rättigheter och möjligheter är anställningsvillkor, kriterier för lönesättning och andra 
löneförmåner utformade för att säkerställa att dessa inte är diskriminerande oavsett diskrimineringsgrund.  

Av deltidsanställda medarbetare är övervägande andelen fortfarande kvinnor. Den genomsnittliga tjänstgörings-
graden för kvinnor har ökat med en procentenhet sedan 2015 och andelen kvinnor med heltidsanställning har 
ökat med sex procentenheter sedan 2015. Projektet Heltid som norm, som startades 2016 för att erbjuda alla som 
vill arbeta heltid en permanent heltidsanställning, har varit framgångsrikt.  

Lönesättning ska utgå från jämställdhet både vid nyanställning och vid löneöversyn. En viktig princip vid 
löneöversyn är att föräldralediga medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidigare prestation. 

Lönekartläggningar genomförs årligen och grundas på arbetsvärderingar. I lika och likvärdiga arbeten analyseras 
alla löneskillnader för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader mellan kön förekommer. Inga analyser visar 
osakliga löneskillnader mellan könen. Vissa mansdominerade grupper har lönemässiga försprång i jämförelse 
med kvinnodominerade grupper vid genomsnittlig medellön. Det förklaras av att de mansdominerade grupperna i 
större utsträckning konkurrerar med den privata marknaden. Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnader 
av längre yrkeserfarenhet och individuell prestationsbaserad lön. 

Rekrytering och befordran 

Den övergripande rekryteringsprocessen är säkerställt icke-diskriminerande. Det handlar till exempel om 
utformning av annonser och att kalla både kvinnor och män till intervju oavsett härkomst. Rekryteringsmetoden 
Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt 
mellan sökanden.  

Utbildning och kompetensutveckling 

För att främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildning och kompetensutveckling arbetar verksamheterna 
med att erbjuda alla medarbetare detta på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund. Det gäller uppmuntran 
och beviljande av utbildning, fördelningen av kompetensutvecklande arbetsuppgifter, stöd och uppmuntran att 
söka kompetensutvecklande tjänster och projekt och att ta tillvara på medarbetarens kompetens. Det gäller även 
möjlighet att arbeta med coaching, mentorskap och att sprida kompetens inom roller och grupper, vilket minskar 
risker för beroende av nyckelpersoner.  Det ökar också erfarenhetsutbyte och möjligheter att få lära sig nya 
områden. 

Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

För att främja möjligheter att förena arbete och föräldraskap är inställningen till både föräldraledighet och partiell 
ledighet generös och sträcker sig längre än lagar och avtal. Föräldraledighet och deltidstjänstgöring ska inte 
hindra karriär och medarbetare ska kunna kombinera chefskap med föräldraledighet. Föräldralediga bjuds in till 
arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsinsatser, sociala aktiviteter och medarbetarsamtal. Introduktion erbjuds 
vid återkomst från föräldraledigheten. Individuella scheman och anpassade arbetstider möjliggörs utifrån 
verksamheternas förutsättningar. Möten och andra aktiviteter förläggs på ett sätt som inte försvårar 
föräldraskapet. Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldraledigheten, men männens andel ökar. Vård av 
sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) är fördelat lika mellan könen. 

Integration 

Mål: Verksamheten och arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen för strategier, planer och program. 

Resultat: Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer arbetar med olika integrationsinsatser. Samverkan med 

civilsamhället och sociala företag har utökats med nya arenor för att undervisa om föräldraskapsstöd och 
trafiksäkerhet. Hälsoskolan har utvecklats med nya ämnen. En stödgrupp utifrån metoden TRT (Teaching 
recovery techniques) har startats på persiska för ungdomar med afghansk bakgrund, tillsammans med 
integrationssamordnare och kurator i Jönköpings kommun. 

Särskilda initiativ görs för att öka inkludering och delaktighet ur ett mångfaldsperspektiv. Inom verksamhets-
området Verksamhetsstöd och service pågår ett internt projektarbete utifrån kulturmedvetenhet som handlar om 
ledarskap och interkulturell kommunikation. Planen är att genomföra workshops i ämnet för samtliga medarbetare 
inom verksamhetsområdet.  
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Hälsokommunikatör  
- en viktig roll under coronapandemin 

Under året har hälsokommunikatörerna haft en viktig roll i att i hela länet 

ge information till utrikesfödda om covid-19. Genom att arbeta med små 

grupper har de lyckats träffat 1100 personer i fysiska möten. Därutöver 

har digitala redskap utformats tillsammans med 

kommunikationsavdelningen. Flera informationsfilmer om covid-19 och 

influensavaccination har spelats in på fyra olika språk. Filmerna har 

under året haft minst 3 000 sökningar på Youtube i Jönköpings län och 

de har också spridits till andra regioner i Sverige. Det har även påbörjats 

en samverkan med ungdomsmottagningarna i länet. Nytt ämne i 

hälsoskolan för nyanlända är fysisk aktivitet på recept. I samverkan med 

distriktssköterska har en utbildning om sjukdomen KOL utvecklats på 

arabiska och somaliska (sedan tidigare finns diabetesskola). De har 

också börjat samverka med folkhälsoutvecklare och räddningstjänsten i 

Jönköpings kommun kring suicidprevention. 

Normmedvetenhet 

Mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och 

bemötande. 

Resultat: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 visar att 67 procent av befolkningen länet uppfattar att vården 

ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör tillgången till vård. Resultatet är fjärde högst i landet.  

Utbildningar för medarbetare i jämlik verksamhet och normmedvetet förhållningssätt har varit begränsade på 
grund av pandemin. Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homo-sexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer) samt hbtq-diplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen och är en del av ordinarie AT-
program. Under 2020 genomgick sju verksamheter hbtq-diplomering/omdiplomering och ytterligare sex 
diplomeringar/omdiplomeringar fick ställas in på grund av coronapandemin. Även föreläsningar och utåtriktade 
insatser påverkades negativt av pandemin.  

Hösten 2020 startade en ny omgång av utbildningen ”En förälder blir till” för fem familjecentraler, med syfte att 
bidra till ett jämlikt föräldraskap genom normmedvetna perspektiv. Denna utbildning fick dock, på grund av 
coronapandemin, pausas till hösten 2021.   

I februari 2020 arrangerades Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet i Jönköping. 
Tillsammans med Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköping University ansvarade 
Region Jönköpings län för det öppna programmet under konferensen. Programmet omfattade programpunkter om 
jämställdhet, normer och Agenda 2030 ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Bland annat presenterades studier av 
den könssegregerade arbetsmarknaden i länet och jämställdhetsarbete på länets familjecentraler. 

Region Jönköpings län har antagit CEMR-deklarationen för jämställdhet, som är ett verktyg för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Vi bidrar till en sund livsmiljö 

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och 
hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemiska produkter, livsmedel och läkemedel som gör så lite 
skada på miljö och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö. 

 

Användning av material och kemikalier 

Mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en 
tydlig kemikaliestrategi. 

Resultat: Region Jönköpings läns kemikaliestrategi är ett verktyg vid utformning av krav i upphandling samt för 

att byta ut kemiska produkter till alternativ som är mindre farliga. Områden som är särskilt prioriterade med stark 
koppling till en sund livsmiljö är förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier, lek- och pedagogiskt material 
samt kemiska produkter. 
 

Tabell 8 Resultat för inriktningsmål – Byggmaterial utan skadliga ämnen. 

 Byggmaterial Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

 Andel A- eller B-klassade bygg-
material enligt Sunda Hus (%) 

 
≥80 

 
62 

 
67 

 
72 

 
66 

 

Inom området byggmaterial fortsätter vi arbeta för att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning (klass 
A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus) vid ny- och ombyggnation, se tabell 8. Målet berör många 
byggprojektledare och förvaltare i ett stort antal projekt. Under 2019 genomfördes en bred utbildning och 
implementering av rutiner. Bland annat personalomsättning har bidragit till sämre resultat i vissa projekt. Några 
stora projekt har varit i ett slutskede under 2020 vilket innebär en stor andel installationer där det generellt är 
svårare att hitta A/B-klassade produkter. Fortsatt arbete med implementering av rutiner pågår. 

Under året har projektet Mjukgörare i vården avslutats. Resultaten visar att en stor mängd produkter som 
används i nära kontakt med människor inom sjukvården innehåller skadliga ftalater eller andra skadliga mjuk-
görare. Ett aktivt arbete behövs för att fasa ut dessa ämnen i produkterna, alternativt byta ut produkterna mot 
bättre alternativ. Arbetet kan, i samarbete med berörda verksamheter, ske genom marknadsanalyser, krav i 
upphandlingar samt genom samarbete med leverantörer för utbyte av produkter eller mjukgörare. Parallellt med 
detta projekt löper ett arbete för att minska hormonstörande ämnen inom sjukvården, samt ett kontinuerligt arbete 
med att minska mängden varor av PVC, då de ofta innehåller stora mängder ftalater eller andra mjukgörare som 
kan vara skadliga. 

 

 

Giftfri sjukvård för barn 

Barn har rätt till en sund livsmiljö och deras exponering för skadliga 

ämnen ska vara så liten som möjligt. Därför satsar Region Jönköpings 

län på att ersätta vissa sjukvårdsmaterial, leksaker och pedagogiskt 

material till material och produkter som inte innehåller skadliga ämnen.  

Leksaker: Från september 2020 kan verksamheterna avropa belönings-

leksaker från utifrån SKI:s (SKL Kommentus Inköpscentral) ramavtal. 

Avtal för övriga leksaker finns sedan tidigare.  

Sjukvårdsmaterial för barn: Flera produkter som innehåller skadliga 

ämnen har ersatts och det finns en plan för att kunna ersätta fler 

produkter. En lärdom från projektet är att det är viktigt att ställa miljökrav i 

upphandlingen så att bra produkter sedan finns på avtalet. 
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Livsmedel 

Mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga 

livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga 
livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

 

Tabell 9 Resultat för inriktningsmål – Livsmedel. 

 Livsmedel Mål 2020 Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

 Svenskproducerat kött, mjölk 
och ägg (%) 

95 96 97 92 84 

 Svenskodlad frukt och grönt (%) 20 37 34 38 26 

 MSC-märkt fisk och skaldjur (%) 70 87 86 85 75 

 Kaffe, te och kakao med sociala 
och etiska krav (%) 

100 98 96 91 87 

 Ekologiska livsmedel (%) 60 58 55 46 40 

 

Andel ekologiska livsmedel uppgick till 58 procent (målet är 60 procent). En bidragande orsak till att målet inte 
nåddes är att leverantörerna på grund av coronapandemin har gjort begränsningar i sortimentet och att vi fått 
ersättningsprodukter som inte är ekologiska. Skolorna har på grund av coronapandemin haft distansundervisning 
vilket gjort att inköpen minskat. Det har påverkat mätetalet negativt. Coronapandemin har även påverkat 
leverantörernas sortiment för kaffe, te och kakao. I kategorin chokladdryck har det varit svårt att hitta produkter 
som uppfyller kraven. Detta har gjort att målet om att allt kaffe, te och kakao ska uppfylla motsvarande Fair Trade-
krav inte har uppnåtts. 

Mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra restauranger och caféer. 

 

Tabell 10 Resultat för inriktningsmål – Hälsosamma livsmedel. 

 Hälsosamma livsmedel Mål 2020 Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

 Andel hälsofrämjande fikautbud 
för möten och konferenser (%) 

20 31 27 27 36 

 Andel vegetariska portioner i 
restauranger (%) 

20 16 19 16 18 

 

Område måltid har haft olika typer av hälsofika i utbudet under några år. Under 2020 har ett enhetligt hälso-
fikakoncept införts i hela organisationen. Genom ett större sortiment är det enklare för medarbetarna att göra 
hälsosammare val när de ska beställa fika. När det gäller andel vegetariska portioner i restauranger har vi gjort 
insatser för att få fler attraktiva maträtter på menyn och att till exempel placera vegetariska rätter först i bufféer. 
Det underlättar för kunderna att välja vegetariska rätter. Arbetet kommer att fortsätta med förhoppning om att 
kunderna ska göra fler hållbara livsmedelsval. 

Under året har vi också fastställt en kostpolicy med anvisningar för hur den ska tillämpas. Kostpolicyn bygger på 
följande tre principer: 

o Matens avgörande betydelse för god hälsa och säker vård. 
o Matens betydelse för en hållbar utveckling. 
o Ansvarstagande aktör med höga ambitioner. 

Arbetet med att implementera kostpolicyn kommer att inledas under 2021. 

Läkemedel 

Mål: Vi har en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation är god 

när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet där de används och där 
läkemedel produceras. 

Resultat: Vi har identifierat vilka miljöbelastande läkemedel som ska prioriteras och infört arbetssätt för att 

minska förskrivningen av dessa. Information om läkemedel och miljö har getts via distriktsläkarinformationer, med 
särskilt fokus på diklofenak som är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande läkemedel. Läkemedel och miljö är 
även ett område som ingår när kliniska apotekare har utbildning för ST-läkare. Via invånartidningen, sociala 
medier och 1177 Vårdguiden har vi gett information till invånarna i länet.  
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På länets tre sjukhus görs ett aktivt arbete med att styra innehållet i vårdenheternas läkemedelsförråd genom så 
kallad läkemedelsservice. Förråden är anpassade efter vårdenhetens specialitet och innehåller de läkemedel som 
används ofta på enheten. Det gör att läkemedel som används sällan undviks och att vi minimerar mängden 
läkemedel som kasseras på grund av att de passerat utgångsdatum. Kopplat till arbetssättet finns ett elektroniskt 
söksystem som sjuksköterskan använder för att lokalisera läkemedel som inte finns i det egna förrådet men som 
finns att tillgå på sjukhuset i övrigt. 

 

Tabell 11 Resultat för inriktningsmål – Antibiotikaförskrivning. 

 
Antibiotikaförskrivning Mål 2020 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

 Antal uthämtade recept per 1000 
invånare (Jönköpings län) 

≤250 224 272 280 290 

 

Under året minskade förskrivningen av antibiotika kraftigt. En betydande minskning har skett även på nationell 
nivå. Bedömningen är att det beror på coronapandemin som har bidragit till ändrat sökmönster till vården, ökad 
fysisk distansering och förbättrade hygienrutiner. Det har minskat smittspridningen av ett flertal infektioner i 
samhället. Antibiotikaförskrivning har minskat mest för behandling av luftvägsinfektioner och till barn 0-6 år.
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GRI4-INDEX 
I hållbarhetsprogram 2017-2020 beslutades att hållbarhetsarbetet ska redovisas utifrån den internationella 
standarden Global Reporting Initiative (GRI). Region Jönköpings läns hållbarhetsredovisning 2020 är en del av 
årsredovisningen. En sammanhållen hållbarhetsredovisning finns i denna bilaga men vissa hänvisningar görs till 
information som redovisas i övriga kapitel i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet 
med Global Reporting Initiative Standard, tillämpningsnivå Core. För samtliga upplysningar har 2016 års version 
av GRI standard använts, förutom när det gäller GRI 403 eftersom den uppdaterade versionen från 2018 har 
använts. Vi har utgått från GRI’s redovisningsprinciper för rapporteringen, med särskilt fokus på väsentlighet, 
fullständighet och inkludering av intressenter. För samtliga upplysningar där uppgift ska lämnas fördelat per 
region, har vi gjort avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län. Nedan redovisas en översikt av 
var information om de olika upplysningarna enligt GRI finns. I de fall hänvisning görs till årsredovisningen föregås 
sidangivelsen av ett Å. 

Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Om organisationen 

  

102-1 Organisationens namn 
 

Region Jönköpings län 

102-2 Organisationens viktigaste produkter och 
tjänster 

Å sid 19, 29, 35 
41, 42, 78, 79 

 

102-3 Huvudkontorets lokalisering 
 

Jönköping 

102-4 Länder där organisationen är verksam 
 

Sverige 

102-5 Ägarstruktur och organisationsform Å sid 103-110 
 

102-6 Marknader där organisationen är verksam Å sid 103-110 
 

102-7 Organisationens storlek sid 16 
 

102-8 Total personalstyrka, uppdelad på 
anställningsform, villkor, ålder och kön 

sid 16-17 

 

 

102-9 Beskrivning av organisationens 
leverantörskedja 

sid 12 
 

102-10 Väsentliga förändringar under 
redovisningsperioden 

- Inga väsentliga förändringar 

102-11 Beskrivning av, om och hur organisationen 
följer försiktighetsprincipen 

sid 20-22 
 

102-12 Externa deklarationer, principer eller andra 
initiativ som organisationen anslutit sig till 
eller stödjer 

 
Arbetar efter FN:s barnkonvention 
och FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Antagit CEMR - Council of 
European Municipalities and Regions 
deklaration om jämställdhet. 
Certifierade enligt ISO 14001. KRAV-
certifierade centralkök samt 
naturbruksgymnasium i Tenhult. 

102-13 Medlemskap i bransch- och 
intresseorganisationer, nationella och 
internationella 

 
Nationellt: Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) – arbetsgivar- och 
intresseorganisation. Jönköpings län 
(inom miljö och hållbarhet): 
Klimatrådet i Jönköpings län, 
Vätternvårdsförbundet, Jönköpings 
läns luftvårdsförbund, CSR Småland. 

Strategier 

  

102-14 Uttalande från regionstyrelsens 
ordförande/regiondirektör 

Å sid 4-5 

 

Etik och integritet 

  

102-16 Organisationens värderingar, principer, 
standarder och normer 

sid 15-19 
 

Styrning 

  

102-18 Lednings- och organisationsstruktur Å sid 110 
 

                                                           

4 GRI (Global Reporting Initiative) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven, 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbarhetsredovisning för företag och 

andra organisationer där målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. 
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Intressentengagemang 

  

102-40 Lista över involverade intressentgrupper sid 4 
 

102-41 Andel anställda som omfattas av 
kollektivavtal 

- 100 procent 

102-42 Princip för identifiering och urval av 
intressenter 

sid 4 
 

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog sid 4 
 

102-44 Viktiga frågor och områden som lyfts via 
intressentdialoger 

sid 4-5 
 

Om redovisningen 

  

102-45 Enheter som ingår i organisationens 
finansiella redovisning 

Å sid 103-107, 
110 

 

102-46 Beskrivning av processen för att definiera 
redovisningens innehåll och tillämpning av 
redovisningsprinciper 

sid 23 Utöver denna hållbarhetsredovisning 
görs ett separat klimatbokslut, barn-
bokslut och en patientsäkerhets-
berättelse. 

102-47 Förteckning över de väsentliga 
hållbarhetsfrågor som identifierats 

sid 5 
 

102-48 Beskrivning av effekterna av förändringar i 
information som lämnats i tidigare 
redovisningar och skälen till sådana 
förändringar 

-  

102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan 
föregående redovisningsperiod 

- 
 

102-50 Redovisningsperiod - 2020-01-01 - 2020-12-31 

102-51 Datum för publicering av senaste 
redovisningen 

- 2020-04-07 (Beslut i 
Regionfullmäktige) 

102-52 Redovisningscykel - Årlig 

102-53 Kontaktperson för frågor angående 
redovisningen och dess innehåll 

- Maria Cannerborg, miljöchef, 
maria.cannerborg@rjl.se 

102-54 Redogörelse för hur redovisningen svarar upp 
mot GRI Standard 

sid 23-25 
 

102-55 GRI index sid 23-25 
 

102-56 Beskrivning av organisationens policy och 
tillvägagångssätt för externt bestyrkande av 
redovisningen 

 
Hållbarhetsredovisningen har inte 
varit föremål för extern granskning. 

Hållbarhetsstyrning 

  

103-1 Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor 
samt avgränsningar 

sid 4-5 
 

103-2 Beskrivning av hur organisationen hanterar 
sina väsentliga hållbarhetsfrågor 

sid 3-5 
 

103-3 Utvärdering av organisationens hantering av 
väsentliga hållbarhetsfrågor 

sid 6-22 
 

Väsentliga hållbarhetsfrågor 

  

Ekonomi 
  

201-1 Intäkter, kostnader och resultat Å sid 113 
 

201-3 Pensionsåtaganden Å sid 114-116 Andel av lön som avsätts av 
arbetsgivare: 11,08 procent (2020) 

Material 

  

301-1 Materialanvändning - i vikt eller volym - Data är inte tillgänglig. Mätetal som 
rör förbrukningsmaterial inom vården 
är under utveckling. 

Energi 

  

302-1 Energianvändning inom organisationen sid 8-9 
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

302-3 Energieffektivitet sid 8 
 

Utsläpp till luft 

  

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) sid 9-10 
 

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) sid 9-10 
 

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 
(scope 3) 

sid 9-10  

Avfall 

  

306-2 Avfall - fördelat på typ och hantering sid 13-14 
 

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden 

  

308-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
miljökriterier 

sid 12-13 
 

Anställningsförhållanden 

  

401-1 Nyrekrytering och personalomsättning Å sid 69-70 
 

Hälsa och säkerhet 

  

403-1 Ledningssystem för hälsa och säkerhet i 
arbetet 

Å sid 73-74 
 

403-2 Identifikation av faror, riskanalys och 
incidentgranskning 

Å sid 74  

403-3 Service inom hälsa Å sid 73  

403–4 

 

Arbetarinflytande, konsultation och 
kommunikation avseende hälsa och säkerhet 
i arbetet 

Å sid 73  

403–5 Utbildning av arbetare inom hälsa och 
säkerhet i arbetet 

Å sid 73-74  

403–6 Främjande av arbetares hälsa Å sid 73  

403–7 

 

Förebyggande åtgärder inom hälsa och 
säkerhet direkt länkat till affärsrelationer 

sid 12-13 Sociala/etiska krav ställs i relevanta 
upphandlingar. 

Mångfald och jämställdhet 

  

405-1 Mångfald bland ledning och anställda sid 16 
 

405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män 
 

Se separat årlig lönekartläggning 
enligt lagkrav. 

Icke-diskriminering 

  

406-1 Antal incidenter avseende diskriminering och 
vidtagna åtgärder 

 
Data är inte tillgängligt, systemstöd 
saknas. 

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden 

  

414-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
sociala/etiska kriterier 

sid 12-13 
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