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Revisionsrapport nr 4/2018 Granskning av landstingets
systematiska miljöarbete. Yttrande
RS 49-2019
Sammanfattning
Region Västerbottens revisorer överlämnade den 20 december 2018 rapporten
”Granskning av landstingets systematiska miljöarbete, rapport nr 6/2018, till
regionstyrelsen för yttrande.
Av granskningsrapporten framgår att revisionen bedömer att regionstyrelsen, (tidigare
landstingsstyrelsen) inte har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av det
systematiska miljöarbetet inom sitt ansvarsområde. Landstingsstyrelsens uppföljning av
miljömålen visar också att (dåvarande) landstinget har svaga resultat inom miljöområdet.
Med anledning av granskningen rekommenderar revisorerna regionstyrelsen att:
- regionstyrelsen bereder ett nytt miljöpolitiskt program som överensstämmer med aktuell
organisation och som innehåller tydliga direktiv och uppdrag till styrelserna och
nämnderna.
-regionstyrelsen beslutar om tydliga direktiv och uppdrag till regiondirektören för
miljöarbetet.
- regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att utreda den organisatoriska
placeringen av det strategiska miljöarbetet och behovet av en miljöchef.
-regionstyrelsen säkerställer att kontroller blir genomförda i syfte att lagar och regler inom
miljöområdet följs.
-regionstyrelsen i egenskap av styrelse ser till att rapporteringen av miljöarbetet till
fullmäktige är tillräcklig. Med jämna mellanrum bör styrelsen också utvärdera det
miljöpolitiska programmet.
-regionstyrelsen i egenskap av nämnd upp sina miljömål samt kommenterar och
analyserar resultaten. Vid avvikelser bör styrelsen vidta nödvändiga åtgärder.
- regionstyrelsen säkerställer att regler, rutiner med mera för miljöarbetet är aktuella och
att dessa är beslutade av behöriga.
Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att styrelsen delvis delar
revisorernas synpunkter i granskningen och att flertalet åtgärder vidtas. Bland annat har
ett processarbete startats upp för att beskriva hur Region Västerbotten arbetar med
hållbarhet. Syftet är att kunna konkretisera begreppet hållbarhet och på ett naturligt sätt
koppla ihop kommande miljö-klimat mål.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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