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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 8/07 Det miljöpolitiska
programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet
Miljöpartiet de Gröna, socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att för egen del besluta att uppdra till miljöavdelningen att utifrån
revisorsrapport 8/07 prövar vilka eventuellt personella och ekonomiska
förstärkningar som krävs,
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens yttrande med tillägg av
tjänsteutlåtandet i hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-04-01 samt i övrigt
anföra.
Landstinget lever för närvarande inte upp till den uttalade ambitionen att
inta en tätposition i Sverige när det gäller att minska den negativa
miljöpåverkan av vår verksamhet.
Landstingsstyrelsen anser att revisorernas rapport ger en korrekt bild av hur
genomförandet av Miljö Steg 5 fortskrider i bolag och förvaltningar.
Rapporten lyfter fram både positiva resultat som Karolinska
Universitetssjukhusets och SL:s arbete ”med att omsätta strategiskt
miljöarbete till operativ verksamhet.” Tyvärr är andra inte lika
framgångsrika. Det är svårigheter av olika slag, allt ifrån att
verksamhetsledningarna inte fullt ut prioriterar miljöarbetet till att ett antal
verksamheter ännu inte ersatt PVC- produkter med miljövänligare
alternativ.
Tyvärr har miljöarbetet i praktiken olika tyngd vid olika
sjukvårdsverksamheter. Inom flertalet miljömål finns en redovisning av hur
verksamheten kommer att bidra till att delmålen nås. Men när det gäller
”transportmålen” är det bara två av femton bolag och förvaltningar som har
en specifik redovisning.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning fick stark kritik av revísorerna
som den enda enheten som saknade miljöledningssystem, en effekt av att
denna fråga inte prioriterats tillräckligt i samband med att den tidigare
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beställaravdelningen blev en egen förvaltning. Landstingsstyrelsen har ett
stort ansvar för detta.
I rapporten betonas att ett specificerat konkret styrdokument behöver tas
fram landstingscentralt, vilket stöds av HSN-förvaltningen som även
framhåller behovet av ett styrdokument som specificerar och förtydligar
miljömålen. Det är viktigt att Miljö Steg 5 tydliggörs för alla de vårdgivare
och leverantörer som förvaltningen har avtal med. Revisorernas uppfattning
att uppföljningen av genomfört miljöarbete måste förbättras får också stöd
av HSN-förvaltningen, som även förordar att sammanställningar av
miljöarbetet görs på övergripande nivå.
Sammantaget indikerar revisorsrapporten att miljöarbetet måste prioriteras
upp och det är därför lämpligt att uppdra till miljöförvaltningen att
återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på hur Stockholms läns
landsting åter ska inta en tätposition när det gäller miljöarbetet.

