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Äskande av medel för genomförande av aktiviteter med syfte att nå
uppsatta detaljerade mål i miljöpolitiskt program för Västerbottens
läns landsting 2016 - 2019
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige antog den 14-15 november 2006 ett miljöpolitiskt program för Västerbottens läns
landsting 2007-2020 med övergripande mål för miljöarbetet i Västerbottens läns landsting. Programmet
reviderades den 20 november 2012 för att förstärka målens koppling till klimatfrågan samt klimatfrågans
betydelse för hälsa.
Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering
fastställde den 20 respektive den 27 oktober 2015 detaljerade mål för perioden 2016-2019 som berör deras
verksamheter för genomförandet av det miljöpolitiska programmet.
Landstingsdirektören tar årligen fram en handlingsplan med aktiviteter med riktade åtgärder. Denna anger hur
de detaljerade målen för miljöarbetet ska omsättas i praktiken under åren 2016-2019. Genom aktiviteterna i
handlingsplanen involveras landstingets verksamheter i arbetet med att omsätta landstingsstyrelsens, hälsooch sjukvårdsnämndens och nämnden för funktionshinder och habiliterings detaljerade mål i praktisk handling.
Säkerhets- och miljöavdelningen ansvarar för landstingets strategiska miljöarbete och driver genomförandet av
flertalet aktiviteter med syfte att uppnå uppsatta miljömål.
För att ge förutsättningar för fortsatt arbete med aktiviteter i det miljöpolitiska programmet föreslås att särskilt
fokus läggs på följande områden:
−
−
−

Klimatutredning; projektplan tas fram och kartläggning påbörjas
Giftutredning; utfasningslista och substitutionslista tas fram samt projekt för utfasning påbörjas
Miljöledningssystem revideras enligt ny miljöledningsstandard och integreras i landstingets
ledningssystem LITA

Förslagna aktiviteter för 2017 kostnadsberäknas till 1 000 tkr.

Förslag till beslut
För genomförande av aktiviteter år 2017 med syfte att nå målen i landstingets miljöpolitiska program 20162019 anvisas 1 000 tkr ur landstingsstyrelsens övriga anslag, Miljöområde – strategisk hållbarhet.

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Inga konsekvenser för patient/medborgare är identifierade för fokusområdena klimatutredning, giftutredning
och miljöledningssystem.
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Konsekvenser verksamhet
Det miljöpolitiska programmets ambition är att minska landstingets miljö- och klimatpåverkan men det går i
dagsläget inte att precisera hur påverkan kommer att se ut. Följande kan dock antas:
−
−

Resultat från klimat- och giftutredningar kan komma att påverkan regelverk och riktlinjer samt
verksamhetens arbetssätt.
Miljöledningssystemets integrering i LITA förväntas underlätta verksamheternas systematiska
miljöarbete.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Risk och konsekvensanalyser kommer att vara en del i det fortsatta arbetet.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Detaljerade mål 2016-2019 för genomförande av miljöpolitiskt program.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska resurser anvisas genom landstingsstyrelsens veksamhetsplan för 2017
Aktiviteter i miljöpolitiskt program 1 000 tkr

Resurser
Resurser kommer att krävas inom en rad områden (ex. personal, utredningar, arbetssätt/metod) men kan i
dagsläget inte preciseras. Detta tydliggörs vid framtagande av projektplan, samt genomförande av aktiviteter.

Finansiering
Medel finns anvisade för genomförande i landstingsstyrelsens övriga anslag, Miljöområde – strategisk
hållbarhet.

Bilagor
”Landstingsdirektörens handlingsplan med aktiviteter 2016-2019 med utgångspunkt i detaljerade mål för
genomförande av det miljöpolitiska programmet för Västerbottens läns landsting”, dokument nr 239210.

