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Region Västerbottens revisorer

Granskning av landstingets systematiska miljöarbete
Inledning
Region Västerbottens revisorer överlämnade den 20 december 2018 missivet och
rapporten ”Granskning av landstingets systematiska miljöarbete, rapport nr 6-2018,
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande med uppgifter om
verkställda och planerade åtgärder. (Landstingsstyrelsen upphörde som organ den
1 januari 2019 och motsvaras av regionstyrelsen).
Med anledning av rapporten rekommenderar revisorerna regionstyrelsen att:
 Landstingsstyrelsen bereder ett nytt miljöpolitiskt program som överensstämmer
med aktuell organisation och som innehåller tydliga direktiv och uppdrag till
styrelserna och nämnderna.
 Landstingsstyrelsen beslutar om tydliga direktiv och uppdrag till landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören för miljöarbetet.
 Landstingsstyrelsen ger i uppdrag till landstingsdirektören att utreda den organisatoriska placeringen av det strategiska miljöarbetet och behovet av en miljöchef.
 Landstingsstyrelsen säkerställer att kontroller blir genomförda i syfte att lagar och
regler inom miljöområdet följs.
 Landstingsstyrelsen i egenskap av styrelse ser till att rapporteringen av miljöarbetet till fullmäktige är tillräcklig. Med jämna mellanrum bör styrelsen också utvärdera det miljöpolitiska programmet.
 Landstingsstyrelsen i egenskap av nämnd följer upp sina miljömål samt kommenterar och analyserar resultaten. Vid avvikelser bör styrelsen och nämnden vidta
nödvändiga åtgärder.
 Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att regler,
rutiner med mera för miljöarbetet är aktuella och att dessa är beslutade av behöriga.
Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och rekommendationer.
Under 2018 har en förbättrad styrning och uppföljning av det miljöpolitiska
programmet genomförts på tjänstemannanivå, vilket medfört en positiv effekt på
framskridandet av styrelsens beslutade aktiviteter. De prioriterade aktiviteterna 2018
och kommande aktiviteter 2019 syftar till att bättre beskriva nuläget som lägger
grunden för kommande program.
Under kvartal ett har ett processarbete startats upp för att beskriva hur vi som
Region Västerbotten arbetar med hållbarhet. Syftet är att kunna konkretisera begreppet hållbarhet och på ett naturligt sätt koppla ihop kommande miljöklimatmål.
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Beträffande lagar och krav behöver det tydliggöras hur det på ett effektivare sätt går
att följa upp verksamheterna samt att säkerställa uppfyllande. Av den anledningen
har uppdrag delats ut för att utreda organisationen samt arbetssätt för miljöområdet
som är en del i arbetsmiljöområdet. Regiondirektören har gett ett uppdrag till HR och
servicedirektören.
Beträffande rapportering och utvärdering av målen i det miljöpolitiska programmet
finns svårigheter eftersom de flesta mål följs upp en gång per år, vid årsredovisningen. Däremot kan progressen av de prioriterade aktiviteterna i det miljöpolitiska
programmet löpande utvärderas och förslag hur det ska ske kommer att utarbetas
under kvartal två 2019.
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