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Landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av det
miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4
∗ Landstingsrevisorerna har granskat styrning och uppföljning av de fem

övergripande miljömålen i Miljö Steg 4, med särskilt fokus på
landstingsstyrelsens roll och ansvar.
∗ Inom Lsf-Miljö pågår utarbetande av förslag till specificering och

mätbara nyckeltal för Miljö Steg 4. Det är angeläget att avgränsningar
och tolkningar av väsentlig betydelse behandlas och fastställs av
landstingsstyrelsen, för att med tydlighet och auktoritet kunna tillämpas
i den löpande styrningen och uppföljningen.
∗ Vid uppföljning av Mål 1 ”År 2006 ska minst en fjärdedel av

landstingets person- och varutransporter utföras med förnybara
drivmedel” har Lsf-Miljö valt att räkna bort den spårbundna trafiken,
som idag till 100 % drivs med förnybar-el. Om denna trafik hade
medräknats skulle målet redan vara uppnått.
∗ Uppföljningen avseende luftföroreningar har begränsats till att gälla

växthuseffekten och därmed utelämnas utsläpp som är försurande och
hälsoskadliga.
∗ En testgasanläggning för rening av lustgas har tagits i drift vid

Huddinge sjukhus och därmed har Mål 5 uppnåtts i sin ena del.
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Sammanfattning
I enlighet med revisionsplanen för 2004 har revisionskontoret genomfört en
granskning av landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av det miljöpolitiska
programmet Miljö Steg 4. I projektet granskas Landstingsstyrelsens Förvaltnings
(LSF) arbete med uppföljning och stöd för miljöprogrammets genomförande.
I rapporten (del II) finns även en uppföljning av väsentliga synpunkter från
granskningen av SLL:s miljöredovisning avseende verksamhetsåret 2003. Dessa
iakttagelser handlar i huvudsak om förutsättningarna för att kunna utvärdera
miljömålen i Steg 4 på ett enhetligt och objektivt sätt , d.v.s. att målen är klart
definierade och de använda begreppen är entydiga mm. Iakttagelserna handlar även
om huruvida all väsentlig miljöpåverkan som landstingets verksamheter leder till
inom miljömål 1 till 5 omfattas av den centrala uppföljningen och utvärderingen av
målen.
Lsf-Miljö har under 2004 arbetat med att ta fram ett förslag till ”Specificering av
målen i Miljö Steg 4”, som förtydligar och definierar miljömålen och innebörden
av de viktiga begrepp som används i Miljö Steg 4 samt anger hur målen ska följas
upp och utvärderas. Dokumentet tillämpas redan till en del i det praktiska arbetet
med landstingets miljöredovisning för 2004. I revisionsrapporten lämnas
synpunkter på förslaget till specificering.
Revisionen anser att detta är en viktig del av landstingsstyrelsens övergripande
styrning, då behovet av ett sådant dokument efter hand vuxit sig starkare
allteftersom arbetet enligt Miljö Steg 4 löpt på. Det är viktigt att
specificeringsdokumentet också ges en tydlig legitimitet genom att det behandlas
och fastställs av landstingsstyrelsen.
Avgränsningar måste göras när man följer principen om att koncentrera uppföljningen till landstingets mest väsentligaste miljöpåverkan, både av vilka enheter
som ska rapportera miljöstatistik och av valda nyckeltal. Revisionen anser att det är
viktigt att de avgränsningar som måste göras, redovisas tydligt i beslutsunderlaget
så att alla viktiga ställningstaganden blir beslutade på ansvarig nivå.
Rapporten redovisar revisionens kommentarer kring Lsf-Miljös styrning, samt
redogör för vad vi funnit vid vår uppföljning av miljömålens olika problemområden
med utgångspunkt från våra iakttagelser från granskningen av verksamhetsåret
2003.
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