YTTRANDE
2018-04-03

VLL 2287-2017

2017-11-09

REV 40:3-2017

Landstingets revisorer

Försörjning av el, vatten, värme m.m.
Landstingets revisorer har i en skrivelse till landstingsstyrelsen överlämnat en revisionsrapport, nr 5-2017 där en granskning har skett av Västerbottens läns landstings
(VLL) försörjning av el, vatten, värme m.m.
Revisorerna lämnade med anledning av granskningen följande rekommendationer till
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:
-

I samverkan med berörda nämnder i landstinget bör landstingsstyrelsen bereda
frågan om vilken modell i landstinget som ska gälla för beslut om fastigheternas
robusthet när det gäller den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla, avlopp, gas m.m. Principen bör vara att nämnderna och deras verksamheter ska ha
inflytande över prioriteringar som påverkar deras ansvarsområden. Mot bakgrund
av att frågan om modellen för beslut om fastigheternas robusthet är strategisk och
berör fler nämnder än landstingsstyrelsen bör beslut om modellens principer och
inriktning tas av landstingsfullmäktige.

-

Utveckla och tydliggör landstingsstyrelsens styrning av den tekniska försörjningen
av landstingets fastigheter.

-

Besluta om direktiv om att styrelsen minst en gång per år ska få rapporter med
analyser av de tekniska försörjningssystemens status, behov av åtgärder m.m.

Landstingsstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och dess rekommendationer
och lämnar följande yttrande:
Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens iakttagelse om att landstinget behöver
utveckla och tydliggöra landstingsstyrelsens styrning av den tekniska försörjningen.
Förvaltningen kommer därför att tydliggöra kravnivåerna utifrån MSBs riktlinjer för att
i sin tur kunna säkerställa teknisk lösning i hela länet för dessa områden. Avsaknad
av dokumenterad styrmodell kopplat mot investeringsplanen för den tekniska försörjningen kommer att utvecklas under 2018.
Beträffande statusuppdatering för den tekniska försörjningen och behov av åtgärder
kommer en verksamhetsstyrningsmodell att integreras i verksamhetsområde Service,
rapportering kommer att ske två gånger per år till styrelsen. Åtgärden beräknas vara
implementerad under 2018.
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen

Peter Olofsson
Ordförande
Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

1 (1)

