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Rutin för att bereda ett ärende med ett miljöperspektiv 

Den här rutinen beskriver vilka faktorer som handläggaren ska beakta i beredningen av 
ett ärende för att kunna bedöma vilken miljöpåverkan beslutet i ärendet har. 
 
  Ärende 

Ett ärende är en fråga eller sak som ska avgöras genom beslut. I Rutin för ärendeberedning och dokumenthantering 
(RS/487/2015) i Region Jämtland Härjedalen finns en beskrivning av vad beslutsunderlagen till ett ärende ska 
innehålla. Där anges att underlagen ska innehålla syfte och bakgrund, tidigare beslut som är relevanta, avstämning 
mot lagar och förordningar, konsekvensbeskrivningar, kostnadsberäkningar och statistiska jämförelser. Det ska 
också finnas en beskrivning om hur beslutet påverkar de krav som finns utifrån perspektiven jämställdhet och 
jämlikhet, ekonomi, regional utveckling, barnens rätt och miljö.  

 

Miljöpåverkan 
Enligt Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy ska regionen minska både den indirekta 
och direkta negativa miljöpåverkan. Med certifiering enligt ISO 14001 och EMAS-
registrering har regionen ett åtagande att uppnå ständiga förbättringar i regionens 
miljöarbete. 
 
Negativ miljöpåverkan är något som medför negativa konsekvenser för mark, natur, 
vatten, luftkvalitet, klimatet eller människor och djur i vår miljö. Det kan vara på kort 
eller lång sikt. 
 
Direkt miljöpåverkan innebär att skadliga ämnen kommer ut i vår miljö, vår 
omgivning, lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. 
 
Indirekt miljöpåverkan innebär att miljön påverkas i senare led, t.ex. via krav vi ställer 
på entreprenörer, vid upphandlingar och inköp eller via beslut som fattas som får 
konsekvenser.  

Bedömning av miljöpåverkan 
För att bedöma miljöpåverkan kan följande frågor ställas innan beslut fattas: 

 medför beslutet/åtgärden en ökning av mängden material regionen använder ? 

 medför beslutet/åtgärden en ökning av mängden avfall som uppkommer ? 

 medför beslutet/åtgärden utsläpp av klimatpåverkande gaser (t.ex. koldioxid, 

metangas, lustgas) ? 

 medför beslutet/åtgärden anskaffning/hantering av kemikalier eller produkter 

som kan innehålla skadliga kemikalier/ämnen ? 

 medför beslutet/åtgärden ett ökat behov av energianvändning ? 

 medför beslutet/åtgärden ökat behov av transporter ? 

 medför beslutet/åtgärden utsläpp eller risk för utsläpp av skadliga ämnen till 

avlopp, mark eller vatten ? 

 uppfyller handlingsplanen det förhållningssätt som beskrivs i landstingets 

miljöpolicy? 

 finns ett behov av att ställa särskilda krav på leverantörer/underleverantörer? 


