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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 8/07 Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapporten Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet för yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.

Landstinget har en uttalad ambition att inta en tätposition i Sverige när det gäller att
minska den negativa miljöpåverkan från sina verksamheter. Det är därför glädjande
att revisorerna i sin rapport framhåller det goda arbete som Stockholm läns landsting
bedriver på miljöområdet.
Landstingstyrelsen anser att revisorernas rapport ger en korrekt bild av hur genomförandet av Miljö Steg 5 fortskrider i bolag och förvaltningar. Revisorerna rapport visar tydligt att förvaltningarnas/bolagens miljöledningssystem i hög grad är relevant
till Miljö steg 5 och att deras lokala mål i stor utsträckning kopplar till de landstingsövergripande målen.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Revisorernas rapport betonar vikten av att ett specifikationsdokument till Miljö steg
5 tas fram. Avsikten med dokumentet är att förtydliga och detaljreglera beräkning
och utvärdering av den måluppfyllnad som erfordras enligt Miljö steg 5. Detta specifikationsdokument är under framtagande av LSF miljö i samarbete med landstingets
förvaltningar och bolag.
Landstingstyrelsen har beaktat de förslag till förbättringar som revisorerna lyfter
fram i sin rapport. För att landstinget ska lyckas med att stimulera vårdproducenternas miljöarbete och minska sin miljöpåverkan gäller det att miljöarbetet inom samtliga verksamheter inom landstinget fungerar väl.

Catharina Elmsäter Svärd

Gustav Andersson

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1, har överlämnat rapport 8/2008 Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet för yttrande senast den 15 april 2008.
Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 6 mars 2008 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
Landstingsrevisorerna har genomfört en utvärdering av hur genomförandet av Miljö
Steg 5, som gäller under perioden 2007-2011, påbörjats. Utvärderingen har gjorts i
form av en enkätundersökning till 15 bolag och förvaltningar som bedöms ha verksamhet som kan ge betydande miljöpåverkan. 30 frågor har ställts till respektive förvaltnings miljöansvarige. Samtliga förvaltningar och bolag som fått enkäten har svarat.
Det övergripande resultatet av svaren är att flertalet verksamheter beaktar Miljö Steg
5 i utformningen av sina egna miljöprogram. Dock finns det variationer mellan de
olika bolagen och förvaltningarna avseende
•
•
•
•

ledningens engagemang och stöd i miljöarbetet
användande av miljökonsekvensbeskrivningar
avveckling av PVC i verksamheten
andelen personal som känner till hur miljöprogrammet påverkar deras
arbete

Förvaltningen anser att rapporten ger en i allt väsentligt korrekt bild av hur genomförandet av Miljö Steg 5 påbörjats i bolag och förvaltningar. Det bör påpekas att enkätundersökningen genomförts under senare delen av det första av de fem verksamhetsår som Miljö Steg 5 är gällande. Att olikheter i detta tidiga skede mellan hur långt
olika bolag och förvaltningar kommit avseende genomförande är knappast förvånande.
Rapporten betonar också vikten av att ett specifikationsdokument till Miljö Steg 5 tas
fram. Ett specifikationsdokument är under framtagande och beräknas kunna läggas
fram för internremiss under första halvåret 2008. Avsikten med specifikationsdokumentet är att förtydliga och detaljreglera beräkning och utvärdering av den måluppfyllnad som erfordras enligt Miljö Steg 5. Ett sådant dokument bör enligt rapporten
fastställas av landstingsstyrelsen. Förvaltningen delar denna uppfattning.
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Miljökonsekvenser av beslutet
Miljökonsekvenserna av rapporten är positiva eftersom revision och måluppfyllnad
stimulerar till ökad efterlevnad av Miljö Steg 5.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 april 2008.

