
 
 
 
 
 
 

Granskning av landstingets systematiska miljöarbete 
 
Utgångspunkten för Västerbottens läns 
landstings miljöarbete är fullmäktiges miljö-
politiska program. Miljöansvaret regleras 
ytterst i miljöbalken (1998:808).  

Granskningen visar flera brister i styrningen, 
uppföljningen och kontrollen av miljöarbe-
tet. Landstingsstyrelsens egna uppföljning 
visar även att landstinget har svaga resultat 
inom miljöområdet. Iakttagelser i gransk-
ningen är: 

▪ Landstingsstyrelsen har brustit i sin be-
redning till fullmäktige av det miljöpoli-
tiska programmet. Programmet innehål-
ler dels otydligheter, dels är programmet 
inaktuellt till följd av att landstingets or-
ganisation har förändrats sedan fullmäk-
tige reviderade programmet hösten 2012.  

▪ Landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden har beslutat om miljömål 
och styrelsen har beslutat om en hand-
lingsplan med aktiviteter. Detta har dock 
inte varit tillräckligt för att få igång ett 
fungerande miljöarbete i landstinget. 
Varken styrelsen eller nämnden har be-
slutat om direktiv eller uppdrag i syfte att 
säkerställa att det miljöpolitiska pro-
grammet genomförs inom deras verk-
samheter.  

▪ Regler och rutiner för miljöarbetet i 
landstinget är till stor del beslutade av 
tjänstepersoner inom verksamhetsom-
råde service. Vi har inte hittat stöd för 
att dessa tjänstepersoner har befogenhet 
att besluta om landstingsövergripande 
regler och rutiner.  

▪ Landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden har inte följt upp och 
kontrollerat att deras verksamheter följ-
der de lagar, regler och rutiner som finns 
för miljöarbetet. 

▪ Landstingsstyrelsens strategiska miljöar-
bete organiseras under basenheten inköp 
inom verksamhetsområdet service. 
Denna organisatoriska placering kan 
medföra en risk att landstingsstyrelsen, 
hälso- och sjukvårdsnämnden, lands-
tingsdirektören och hälso- och sjuk-
vårdsdirektören med flera inte i tillräck-
lig grad uppmärksammar miljöfrågorna 
och att dessa inte blir strategiskt hante-
rade.  

▪ Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte 
följt upp sina miljömål och landstings-
styrelsens uppföljning är bristfällig. 

Revisorernas samlade bedömning är att 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden inte har haft tillräcklig styr-
ning, uppföljning och kontroll av det syste-
matiska miljöarbetet inom sina ansvarsom-
råden. Revisorerna har, utifrån granskning-
ens iakttagelser, lämnat ett antal rekommen-
dationer till landstingsstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden. För mer informat-
ion om granskningens slutsatser och re-
kommendationer se rapporten ”Granskning 
av landstingets systematiska miljöarbete” (nr 
4/2018).   

 

 

Rapport nr 4/2018 

LANDSTINGSREVISIONEN 

Rapport: ”Granskning av landstingets systematiska 
miljöarbete”. För ytterligare information kontakta 
Malin Hedlund, tel.090-785 73 70. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se 
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor. 

http://www.vll.se/

