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Miljöledningsplan 2021 
Miljöledningsmål 1:  

Minska den totala miljöpåverkan från länsstyrelsens 
resor 
 

Titel Startdatum Slutdatum 
Ha en workshop på avdelningarna 
gällande attityder till resor, 
pappersförbrukning, avfall m m 

2021-07-01 2021-12-31 

Ansluta sig till kampanjen "Cykelvänlig 
arbetsplats" och vidta flera av deras 
aktiviteter 

2021-01-01 2021-12-31 

Gå med i "Fossilfritt Sverige" och 
bevaka det som sker i den 
organisationen 

2021-01-01 2021-12-31 

Bevaka att vi förbereder och 
medverkar vid den årliga 
Trafikantveckan 

2021-01-01 2021-12-31 

Informera om möjligheten att boka 
Johannishus SUV:ar på t ex 
personalinformation eller via 
intranätet 

2021-01-01 2021-12-31 

Få kontroll på utsläpp från 
arbetsmaskiner, båtar m m 

2021-01-01 2021-12-31 

 
 

Delmål a)  
Öka andelen körsträcka som går på fossilfritt drivmedel vid 
tjänsteresor 

Titel Utfall 2020 Mål 2021 

K - Andel hyrda miljöbilar av totalt 
antal hyrda (%) 

27 % 35 % 

 

Titel Startdatum Slutdatum 
Hålla kontakten gentemot Karlskrona 
kommun ang möjligheten att utnyttja 
deras bilpool 

2021-01-31 2021-12-31 
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Följa upp och presentera 
korttidshyrorna så att vi inte hyr 
miljöovänliga bilar 

2021-01-01 2021-12-31 

Verka för att användningen av bilarna 
optimeras  

2021-01-01 2021-12-31 

 
Delmål b) 
Tjänsteresor till stadskärnor ska i första hand ske med 
kollektivtrafik 

Titel Startdatum Slutdatum 

Informera om hur man bokar resor 
med Blekingetrafiken på intranätet, PI 
o dyl 

2021-05-01 2021-12-31 

 
Delmål c) 
I första hand resfria möten  

Titel Startdatum Slutdatum 

Förbättra Skype- och 
videokonferensmöjligheterna i 
Kreativa  

2021-01-01 2021-12-31 

Se över möjligheten att få in fler cyklar 
i cykelskjulet 

2021-01-01 2021-12-31 

 
Delmål d) 
Tåg ska vara förstavalet vid längre resor 

Titel Startdatum Slutdatum 

Göra en drive ang reseavtalet genom 
att informera på t ex intranätet, vid 
personalinformation eller i andra 
sammanhang 

2021-01-01 2021-12-31 
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Miljöledningsmål 2:  

Minska miljöpåverkan från länsstyrelsens 
kontorsverksamhet och övriga förhyrda lokaler 
 

Titel Startdatum Slutdatum 

Verka för att få till ett grönt hyresavtal 2021-01-01 2021-12-31 

 

Delmål a) 
Vara återhållsamma med utskrifter och kopiatorförbrukning  
 

Delmål b) 

Länsstyrelsen ska ha en avfallshantering som följer lagar och 
lokala föreskrifter om sophantering m m 

Titel Startdatum Slutdatum 

I samarbete med kommunikation och 
verksamhetscontroller göra en info-
kampanj kring avfallshantering i köket 

2021-01-01 2021-12-31 

 
Delmål c) 
Välja kontorsmaterial som är mindre skadliga för miljön 
 
Delmål d) 
Minimera miljöpåverkan från kemikalier 

Titel Startdatum Slutdatum 

Se över inköpsrutinerna för kemikalier i 
Johannishus 

2021-01-01 2021-12-31 

Anpassning till nya rutiner gällande 
rapportering av hantering av farligt avfall 
till Naturvårdsverket 

2021-01-01 2021-12-31 

Etablera rutiner för inventering och 
rensning av kemikalier samt insamlat 
skräp 

2021-01-01 2021-12-31 
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Miljöledningsmål 3:  

Hållbarhetskrav ska finnas med vid alla upphandlingar 
där det är relevant 
 
Delmål a) 
Använda upphandlingsmyndighetens miljö- och 
hållbarhetskriterier vid upphandlingar där så är relevant 

Titel Startdatum Slutdatum 

Relansering av checklistan för 
hållbara möten 

2021-01-01 2021-12-31 

I samarbete med berörda 
handläggare följa upp något eller 
några större avtal och se huruvida 
företagen lever upp till ställda 
miljökrav  

2021-01-01 2021-12-31 

Informera handläggare som gör 
större upphandlingar/inköp om vilka 
miljökrav som kan ställas 

2021-01-01 2021-12-31 
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Miljöledningsmål 4:  

Allmän miljökunskap och kunskap om vårt interna och 
externa miljöarbete ska öka hos alla medarbetare  
 
Delmål a) 
Alla medarbetare ska ha genomgått en grundläggande 
utbildning 
 
Delmål b)  
Informera och inspirera och öka kunskapsnivån internt och 
externt 
 

Titel Startdatum Slutdatum 
Månadens miljötips på intranätet  2021-01-01 2021-12-31 
Informera om vårt miljöarbete på 
en personalinformation under 
våren  

2021-01-01 2021-12-31 

Fortsätta ge ut Miljöekstra  2021-01-01 2021-12-31 

 

Titel Startdatum Slutdatum 
Se över möjligheterna att delta i 
"Håll Sverige rent" t ex i samband 
med en friskvårdsdag 

2021-01-01 2021-12-31 

Öka kunskapen om Agenda 2030 
internt, till exempel genom 
webbaserad utbildning  

2021-01-01 2021-12-31 
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Miljöledningsmål 5:  

Öka miljökunskapen bland allmänheten  
 
Delmål a)  
Naturum ordnar under 2021 fler utannonserade uteaktiviteter 
och med fler deltagare än under 2020 
 
Delmål b) 
Sprida information internt och externt om det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och genomföra de åtgärder 
som länsstyrelsen ansvarar för 

Titel Startdatum Slutdatum 

Arbeta med att genomföra det 
regionala åtgärdsprogrammet 
Ett hållbart Blekinge  

2021-01-01 2021-12-31 

Uppföljning av indikatorer på 
sverigesmiljömål.se 

2021-01-01 2021-12-31 

Uppföljning och årlig 
bedömning av 
miljökvalitetsmålen 

2021-01-01 2021-12-31 

 
Delmål c)  
Sprida information om den regionala klimat- och 
energistrategin  
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Miljöledningsmål 6:  

Ett funktionellt miljöledningssystem 
 

Titel Startdatum Slutdatum 
Genomföra en ny 
miljöutredning  

2021-01-01 2021-11-01 

Bevaka och anpassa 
organisationen till den nya 
miljöledningsförordningen  

2021-04-01 2021-12-31 

Genomföra intern miljörevision 2021-01-01 2021-12-31 

 

Delmål a) 
Miljöledningssystemet ska vara känt i organisationen 
 
Delmål b) 
Miljöledningssystemet ska vara diplomerat 

Titel Startdatum Slutdatum 

Genomföra extern miljörevision 2021-01-01 2021-12-31 
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