
Formulär för åtagande – Västra Götalandsregionen 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 

för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 

finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där  

Västra Götalandsregionen avses som huvudaktörer för genomförandet.  

Organisationens namn: 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

Åtgärder inom utmaningen Hållbar användning av vattenmiljöer 

V2. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning 

☐ a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan

☐ b) Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid

föreskrivning och rekommendation

☐ c) Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester

☐ d) Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter driva på förändringar i

lagstiftning och läkemedelsförmånsystemet

☐ e) Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar

☐ f) Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar

☐ g) Minska utsläpp av lustgas

☐ h) Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser

http://www.hallbartvg.se/
https://www.hallbartvg.se/genomforande/sa-har-arbetar-vi-med-miljomal-i-vastra-gotaland/


Åtgärder inom utmaningen Hållbart brukande av skog & odlingslandskap 

☐ SO13. Ökad mängd naturbeteskött i offentliga inköp

Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att gynna naturbetesmarker i Västra Götaland

Åtgärder inom utmaningen God bebyggd miljö & hållbar konsumtion 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att: öka inköpen av ekologiska

livsmedel inom kommunerna öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga

verksamheter inom Västra Götalandsregionen erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet Mer

lokal mat i offentliga kök



Instruktioner för att skicka in formuläret 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 

ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden.  

Uppgiftslämnare 

Namn: 

Epost: 

Telefon: 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 

åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1 

Namn: 

Epost:  

Telefon: 

Kontaktperson 2 

Namn: 

Epost:  

Telefon: 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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