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Ledningssystem för hållbar utveckling 

i kommuner, landsting och regioner 

 
FAH:s Årsmöte  

den 18-9 april 2013 
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Kommunen, landstinget och regionen – 

samhället och omvärlden 
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Styrning, påverkan och inflytande 
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Behov och utmaningar 

 Målgrupp/användare: kommuner, landsting och 

regioner 

 Ett bredare perspektiv på hållbarhet - den sociala, 

ekologiska och ekonomiska dimensionen (jmfr. ISO 

26000) 

 En vägledning för hela organisationen, som 

”överlever” politiska skiften 
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PDCA* enligt ISO 14001  

*står för planera, genomföra, följa upp och förbättra 

Ständig  

förbättring 

Ledningens  

genomgång 

Miljöpolicy 

Planering 

Införande och  

tillämpning Uppföljning  
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Ständig  

förbättring 

Ledningens  

genomgång 

Miljöpolicy 

Planering 

Införande och  

tillämpning 
Uppföljning  

 

Politiken? 

 

 

Tematisk 

omfattning? 

 

 

Intressenter? 
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Tematisk omfattning (ISO 26000) 

 Organisationsstyrning 

 Mänskliga rättigheter 

 Arbetsvillkor och arbetsmiljö  

 Miljö 

 Rättvis verksamhetsutövning  

 Konsumentfrågor  

 Samverkan med lokalsamhälle/Samhälls-utveckling 
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Huvudrubriker för nulägesutredningen… 

 Demokrati och inflytande 

 Bättre levnadsvillkor (Kultur och fritid, Hälsa) 

 Arbete och utbildning 

 Samhällsplanering (inkl trafik) 

 Luft, vatten, biologisk mångfald 

 Klimat 

 Konsumtion och livsstil 

 Näringsliv och lokalekonomi 

 Kommunen och landstinget som arbetsgivare  

 Goda verksamhetsmetoder 
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…exempel på frågeställlningar 
medinflytande 

från externa 

intressenter 

folkhälsan i 

stadsplaneringen 

nyföretagande och 

entreprenörskap 

energikonsumtion och 

energieffektiviteten hos 

användaren 

social 

sammanhållning och 

mötesplatser 

antikorruption 

grönstruktur, 

sammanhängande 

ekosystem, gröna kilar 

hållbart resande (gång, 

cykel och kollektivtrafik) 

och transporter 

svaga gruppers talan 

arbete mot diskriminering 

i utbildning 
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Identifiera och hantera målkonflikter 

Optimerad lösning genom 

samordning och konsultation 

Mål A 

Mål B 

 

• Ekologisk 

• Ekonomisk 

• Social 

3 dimensioner av hållbarhet: 
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Samhällsuppdraget och hållbar utveckling ? 

 Social omsorg (äldre-, 

handikapp-, individ- och 

familjeomsorg) 

 För-, grund- och 

gymnasieskola 

 Plan- och byggfrågor 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Renhållning och 

avfallshantering 

 Vatten och avlopp 

 Räddningstjänst 

 Civilt försvar 

 

 

 

 Biblioteksverksamhet 

 Bostäder 

 Fritid och kultur 

 Teknisk service 

 Energiförsörjning 

 Underhåll av gator 

 Regional och lokal kollektivtrafik 

 Hälso- och sjukvård 

 Tandvård för barn  

 Turism 
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Planeringsprocessen 
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Standardens innehållsförteckning 

 Orientering 

 Omfattning 

 Termer och definitioner 

 Utmärkande för 

hållbarhetsarbete i KLR 

 Principer för hållbar 

utveckling i KLR 

 Organisatoriska 

förutsättningar 

 Ledningssystem för hållbar 

utveckling 

 

 

 Planera 

 Införa och tillämpa 

 Utvärdera och rapportera 

 Analys och förbättring 

 Bilaga A Ämnesområden för 

nulägesanalys 

 Bilaga B Exempellista för 

identifiering av intressenter 

 Bilaga C Specifik vägledning vid 

Upphandling 

 Bilaga D Mer om 

hållbarhetsindikatorer 

 



Medverkande i SIS/TK 522  2008-2013 

Kontakt: marcus.ihre@sis.se 

Umeå kommun 

Jämtlands läns landsting  

Svensk Fjärrvärme AB 

Västra Götalandsregionen 

Helsingborgs stad  

Landstinget Sörmland 

Huddinge kommun 

Sundsvalls kommun 

Esam AB  

Falköpings kommun  

Göteborgs stad  

Huddinge kommun  

SWECO Environment AB 

Örebro kommun   

Västra Götalandsregionen 

Eskilstuna Kommun 

Borås stad 

Örebro läns landsting  

Kalmarsundsregionens Renhållare  

TCO Development   

Skövde kommun 

Sveriges Kommuner & Landsting  

Linköpings universitet  

Västra Götalandsregionen  

Östersunds kommun 

Norrbottens läns landsting  

AB Svenska Miljöstyrningsrådet  

Global Responsability  

Sala-Heby Energi  AB 

Umeå universitet 

SP Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut  

Nynäshamns kommun 


