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1.

Sammanfattning
KPMG har fått i uppdrag av landstingets revisorer att genomföra en granskning av miljöarbetet
inom landstinget i Värmland. Syftet är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om
landstingets systematiska miljöarbete bedrivs ändamålsenligt för att uppnå målen i landstingets
miljöpolitiska program för 2012-2016.
Vår sammantagna bedömning är att Landstinget i Värmland bedriver ett ändamålsenligt
miljöarbete, men att styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen kan stärkas genom en
tydligare ansvarsbeskrivning och uppföljningsprocess. Vår granskning visar också på att
verksamheten har en stor tilltro till miljöenheten vad gäller säkerställandet att landstingets
miljöarbete bedrivs på ett systematiskt och korrekt sätt i enlighet med tillämpbara lagar och
föreskrifter inom området.
Vår bedömning utifrån respektive revisionsfråga har sammanställts nedan där identifierade
förbättringsområden avslutningsvis sammanfattas.
Följer Landstinget i Värmland lagstiftning och föreskrifter inom miljöområdet?
Vår granskning har inte visat på att landstinget uppvisar avvikelser avseende lagefterlevnaden från
tillsynsmyndigheten. Vi bedömer att landstinget i stort har kontroll över vilken lagstiftning som är
aktuell och tillämpbar för respektive verksamhet och att landstinget uppfyller de krav som
lagstiftningen ställer.
Bedriver Landstinget i Värmland ett systematiskt miljöarbete och hur följs det upp?
Granskningen visar att en stor del av arbetet bedrivs enligt inarbetade rutiner som är delvis
dokumenterade. Vi bedömer att miljöarbetet inom landstinget delvis är systematiskt genom att det
finns en process på plats vad gäller målformulering och förankring i verksamheterna inom
landstinget samt uppföljning av det miljöpolitiska programmet och tertialuppföljningen.
Hur säkerställer landstingsstyrelsen genom styrning, uppföljning och intern kontroll att
landstinget bedriver ett systematiskt miljöarbete samt att landstinget följer lagstiftning och
föreskrifter?
Granskningen har påvisat att den styrning, uppföljning och interna kontroll som genomförs har
förutsättningar att säkerställa att miljöarbetet genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och
föreskrifter samt på ett systematiskt sätt. Dock är vår bedömning satt uppföljningsprocessen är
otydlig på en övergripande nivå samt att den interna kontrollen på miljöområdet idag är begränsad.
Är det miljöpolitiska programmet känt i landstingets verksamheter?
Granskningen visar att det miljöpolitiska programmet till viss del är känt inom landstingets
verksamheter. 63 procent av de som svarade på den enkät som skickades ut till medarbetare inom
landstinget angav att de känner till att landstinget bedriver ett miljöarbete. Av dessa personer anger
77 procent att de känner till det finns ett miljöpolitiskt program. Svaren varierar inom de olika
divisionerna. På grund av den låga svarsfrekvensen bör resultatet och våra slutsatser utifrån enkäten
ses som något osäkra.
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Om det finns brister i styrning, uppföljning och intern kontroll respektive efterlevnad av
lagen, vilka förbättringsåtgärder behöver vidtas?
•

Implementera en rutin där landstingets verksamheter, eller miljöenheten, själva genomför
kontroller av lagefterlevnaden inom miljöområdet. Idag sker denna kontroll endast genom
tillsynsmyndighetens årliga stickprovskontroll av lagefterlevnaden.

•

Stärk systematiken samt styrningen i landstinget genom att implementera ett certifierat
miljöledningssystem. För att ett sådant arbete ska bli lyckosamt är det viktigt med
ledningens stöd, mellanchefers engagemang samt att det sätts av tillräckliga resurser.

•

Se över befintlig uppföljningsprocess och överväg att skapa en gemensam uppföljning av
landstingets miljöarbete.

•

Definiera och dokumentera vilket ansvar och vilken roll som miljöenheten har inom ramen
för landstingets miljöarbete då detta är något som saknas idag. Genom att tydligare
definiera miljöenhetens roll blir det även tydligare vad som ligger inom divisionernas
ansvar och vad miljöenheten ansvarar för.

•

Kommunicera och förankra divisionernas ansvar vad gäller genomförandet och uppföljningen av det miljöpolitiska programmet samt landstingsplanen på ett tydligare sätt
inom organisationen.
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund
KPMG har fått i uppdrag av landstingets revisorer att genomföra en granskning av miljöarbetet
inom landstinget i Värmland. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2015.

2.2

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om landstingets
miljöarbete bedrivs systematiskt och ändamålsenligt för att uppnå målen i landstingets
miljöpolitiska program för 2012-2016.

Inom ramen för det övergripande syftet ska granskningen ge svar på följande revisionsfrågor:







2.3

Följer Landstinget i Värmland lagstiftning och föreskrifter inom miljöområdet?
Bedriver Landstinget i Värmland ett systematiskt miljöarbete och hur följs det upp?
Hur säkerställer landstingsstyrelsen genom styrning, uppföljning och intern kontroll att
landstinget bedriver ett systematiskt miljöarbete samt att landstinget följer lagstiftning och
föreskrifter?
Är det miljöpolitiska programmet känt i landstingets verksamheter?
Om det finns brister i styrning, uppföljning och intern kontroll respektive efterlevnad av lagen,
vilka förbättringsåtgärder behöver vidtas?

Avgränsning
Granskningen har omfattat Landstinget i Värmlands interna miljöarbete.

2.4

Ansvarig nämnd
Landstingsstyrelsen är ansvarig för landstingets miljöarbete.
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2.5

Revisionskriterier
Granskningen har tagit sin utgångspunkt från följande styrande dokument:





2.6

Miljöpolitiskt program 2012-2016 (dnr LK/111831)
Miljöredovisning 2014 utifrån landstingets ”Miljöpolitiska program 2012-2016” (dnr
LK/151124)
Landstingsplan med budget och investeringsplan 2015 (dnr LK/141165)
Miljölagstiftning, såsom miljöbalken samt relevanta förordningar och föreskrifter på
miljöområdet

Metod och projektorganisation
Granskningen har genomförts av Åsa Ekberg under ledning av Eva From. Jenny Fransson samt
Örjan Garpenholt har bistått med kvalitetssäkring samt stöttning i analys och sammanställning av
resultat. Johan Magnusson har varit kontaktperson från landstingets revisionskontor.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av för uppdraget relevant dokumentation
samt genom intervjuer och frågor via mejl med berörda personer, både tjänstemän och politiker.
Intervju- och dokumentförteckning framgår av bilaga 1 och 2.
Granskningen har även utförts genom att en webbenkät har skickats ut till ett urval av medarbetare
inom landstinget i syfte att granska om det miljöpolitiska programmet är känt inom landstinget.
Urvalet av respondenter till webbenkäten samt vilka personer som intervjuades beslutades i samråd
med landstingets revisorer. Mer information om webbenkäten återfinns i bilaga 3.
Rapporten är sakgranskad av Curt Monfelt, Miljöchef, Miljöenheten, Harald Ludviksen,
Biträdande landstingsdirektör och stabschef, Annette Andersson, Fastighetschef, Landstingsfastigheter samt Agnetha Jonsson, Servicechef, Landstingsservice.
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3.

Miljöarbetet inom Landstinget i Värmland
Landstinget har ett särskilt ansvar för befolkningens hälsa och att medverka till en bra livsmiljö, så
att en långsiktig och hållbar utveckling främjas. I landstingets riktlinjer för delegation 1 beskrivs att
enligt miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

3.1

Lagstiftning
Enligt landstingets riktlinjer för delegation 2 är den största delen av landstingets verksamheter av
sådant slag att det inte behövs något tillstånd från myndigheter inom miljöområdet för att bedriva
dem. Dock bedriver landstinget även verksamheter där det finns risk för att dessa kan orsaka en
olägenhet för människors hälsa och miljö. Dessa typer av verksamheter är tillståndspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken. Som verksamhetsutövare har landstinget i Värmland därmed ett
ansvar för att miljölagstiftningen efterlevs. Enligt landstingets egenkontrollrapport 3 är följande
miljölagstiftning tillämpligt på landstingets verksamheter:
•

Lagar:
-

•

•

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Förordningar:
-

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

-

Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251)

-

Avfallsförordning (SFS 2011:927)

-

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)

-

Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS
2007:846)

Föreskrifter och allmänna råd:
-

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall
från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26)

-

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av
sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken (SOSFS 2001:8)

-

Ändring i allmänna råden (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och
märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors
hälsa enligt miljöbalken

1

Att delegera - Riktlinjer

2

Att delegera - Riktlinjer

3

Egenkontroll enligt Miljöbalken Landstinget i Värmland, LK/131850
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3.2

-

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)

-

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och
utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor (SSMFS 2010:2)

Styrande dokument
Det dokument som styr miljöarbetet inom landstinget är det miljöpolitiska programmet 4, vilket har
beslutats av landstingsfullmäktige. De övergripande ambitionerna inom miljöområdet summeras
även i landstingets miljöpolicy, vilken återfinns i det miljöpolitiska programmet. Det nuvarande
miljöpolitiska programmet sträcker sig över perioden 2012-2016. Programmet fokuserar på
långsiktiga mål som har sin utgångspunkt i landstingets prioriterade miljöaspekter. Enligt det
miljöpolitiska programmet förväntas landstingets verksamheter formulera och besluta om egna
process- och prestationsmål i sina respektive årliga planer, vilka ska följas upp kontinuerligt vid
återkommande avstämningar med verksamheterna. Det miljöpolitiska programmet innehåller åtta
långsiktiga målområden ”Mat och måltider, Energi, Transporter, Avfall och återvinning,
Läkemedel, Kemikalier, Hälsofrämjande och trivsamma inne- och utemiljöer samt Ledning,
styrning och samordning”. Uppföljningen av det miljöpolitiska programmet sker i den årliga miljöredovisningen. Utvecklings- och uppföljningsansvaret 5 för respektive målområde i det miljöpolitiska programmet har tilldelats olika organisatoriska enheter inom landstinget och beslutats av
landstingsledningen.
I den årliga landstingsplanen 6 finns även vissa nyckelparametrar inom miljöområdet som följs upp
regelbundet genom den så kallade tertialrapporteringen. Tertialrapporteringen består av två delar,
dels uppföljning av ett antal parametrar, dels genom dialog som mellan ledningen och respektive
division/verksamhet. Enligt landstingsplanen, som också är beslutad av landstingsfullmäktige, ska
landstinget under 2015 fortsatt arbeta för en god miljö och en hållbar utveckling samt fortsatt
genomföra landstingets miljöpolitiska program. Målvärden och indikatorer för 2015 finns
specificerade i landstingets styrkort där ”Minskat miljöavtryck” finns med som ett målområde.
Styrkortet inkluderar även mer långsiktiga mål till och med år 2018. För år 2015 finns det fem mål
och mätetal ”Andelen ekologiska livsmedel, Andelen etiska livsmedel, Utsläpp växthusgaser från
landstingets energianvändning, Utsläpp växthusgaser från tjänsteresor samt Landstingets avfallsmängd”.

3.3

Ansvar
Enligt Reglemente för landstingsstyrelsen 7 har landstingsstyrelsen ett övergripande ansvar för hela
landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Landstingsstyrelsen ansvarar inför fullmäktige
för verksamhet, utveckling och ekonomi. I detta uppdrag ligger bland annat att styrelsen ska ansvara

4

Miljöpolitiskt program 2012-2016

5

Miljöpolitiskt program, PM ansvarsfördelning miljöprogrammets målområden, 2012-03-19

6

Landstingsplan med budget och investeringsplan 2015

7

Reglemente för landstingsstyrelsen, LK/142184
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för att hänsynsreglerna i miljöbalken efterlevs. Vidare anges även i reglemente för landstingsstyrelsen att det finns sex beredande utskott 8, där ett av dem, Teknikutskottet, har till uppgift att
bereda ärenden som bland annat berör miljö. I landstingets egenkontrollrapport 9 anges att
landstingsstyrelsen även har det yttersta ansvaret att landstinget följer reglerna i miljöbalken.
På tjänstemannanivå leds tjänstemannaorganisationen av landstingsdirektören som även har det
övergripande ansvaret för landstingets miljöarbete och som är skärningspunkten mellan politikerna
och verksamheterna/divisionerna. Genom delegering av arbetsuppgifter fördelas ansvaret från
landstingsdirektören till stabs- och divisionschefer.
Enligt uppgift följer miljöarbetet inom Landstinget i Värmland linjeorganisationen och ansvaret för
genomförandet ligger ute på verksamheterna/divisionerna. I mallarna för delegering 10 beskrivs
respektive befattnings ansvar gällande miljö. Till exempel anges att det tillkommer chefen att ha
kännedom om eventuella miljötillstånd som den egna verksamheten berörs av, se till att miljöarbetet inom enheten bedrivs i enlighet med målsättningen i landstingets miljöprogram samt att
redovisa miljöarbetet i den årliga verksamhetsuppföljningen till landstingsledningen.
Miljöenheten, som ligger under administrativa staben består av två heltidstjänster: enhetschefen,
tillika landstingets miljöchef, och en miljösamordnare. Enheten har ingen tydlig och dokumenterad
uppdragsbeskrivning utan arbetar utifrån den uppdragsbeskrivning som miljöchefen har. Det
innebär att miljöenheten ser som sitt ansvar att samordna miljöarbetet inom landstinget, stötta
verksamheterna samt initiera olika projekt. Miljöenhetens arbete sker baserat på den handlingsplan
som tas fram och som beskriver vad som ska göras under året. Arbetsuppgifter delas därefter mellan
miljöchef och miljösamordnare. Handlingsplanen är förankrad i stabsledningen.

8

Arbetsutskottet, Folkhälso- och tandvårdsutskottet, Sjukhusutskottet, Primärvårds- och psykiatriutskottet,
Personalutskottet och Teknikutskottet

9

Egenkontroll enligt Miljöbalken Landstinget i Värmland, LK/131850

10

Delegering till Divisionschef eller stabschef/motsvarande, Bilaga till anställningsavtal, 2006-08-17, Reviderad 2010,
Delegering till första linjens chef, Bilaga till anställningsavtal, 2005-05-10, Reviderad 2010, Delegering till mellanchef,
Bilaga till anställningsavtal, 2005-05-10, Reviderad 2010
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4.

Granskning – Miljöarbetet inom Landstinget i Värmland

4.1

Följer Landstinget i Värmland lagstiftning och föreskrifter inom
miljöområdet?
Vid våra intervjuer har framkommit att uppfattningen är att det ligger inom miljöenhetens ansvar
att bevaka vilken miljölagstiftning som landstinget som helhet berörs av. Vad gäller säkerställandet
av lagefterlevnaden så visar granskningen att den sker genom den miljörapport som landstinget är
ålagda att årligen lämna in till tillsynsmyndigheten (kommunen). Miljöenheten har årliga möten
med tillsynsmyndighet som då bland annat gör stickprovskontroll av lagefterlevnaden. Vår
granskning har inte visat på att landstinget uppvisar avvikelser avseende lagefterlevnaden från
tillsynsmyndigheten. Vid genomförda intervjuer har det framkommit att inga egna stickprovskontroller görs av lagefterlevnaden.

4.1.1

Kommentarer och bedömning
Vår uppfattning är att vi inte har kunnat bedöma huruvida landstinget bedriver ett miljöarbete i
enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Däremot har, som nämnts ovan i avsnitt 4.1, vår
granskning inte visat på att landstinget uppvisar avvikelser avseende lagefterlevnaden, utan
granskningen tyder på att landstinget uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. Landstinget i
stort bedöms ha kontroll över vilken lagstiftning som är aktuell och tillämpbar för respektive
verksamhet. Vidare är bedömningen att landstingsstyrelsen inte själva genomför någon speciell
styrning eller kontroll avseende lagefterlevnaden, utan förlitar sig på att landstingets divisioner
bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning samt att eventuella lagöverträdelser
sammanställs och rapporteras av miljöchefen. För att öka kontrollen inom området rekommenderar
vi landstingsstyrelsen och dess verksamheter att implementera en rutin för att göra egna stickprovskontroller av lagefterlevnaden.

4.2

Bedriver Landstinget i Värmland ett systematiskt miljöarbete och hur
följs det upp?
Systematiskt miljöarbete omfattar ett metodiskt arbetssätt där miljöarbetet kontinuerligt följs upp
och där resultat analyseras i förhållande till uppsatta mål och strategier, vilket sedan ligger till grund
för vidare planering och utveckling av arbetet.
Genomförd granskning visar att en stor del av arbetet bedrivs enligt inarbetade rutiner som endast
delvis är dokumenterade. Arbetet sker på samma sätt som det alltid har gjort och när personer slutar
inom landstinget är det inte säkerställt att de inarbetade rutinerna kvarstår.
Korrespondens med divisionschefer visar på att de upplever en avsaknad av systematik i landstingets, och den egna divisionens, miljöarbete. Vissa divisioner hänvisar dock till uppföljningsprocessen för landstingsplanen och menar att systematiken finns i årscykeln av verksamhetsplanering, styrkortsmål och tertial- och årsrapportering. De divisioner som hänvisar till uppföljningsprocessen är många gånger de verksamheter som arbetar mer aktivt med miljöfrågan och som
till exempel har ett ledningssystem med dokumenterade styrande dokument, rutiner och handböcker.
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4.2.1

Kommentarer och bedömning
Den information som erhållits vid intervjuer samt vid korrespondens via mejl indikerar på att nivån
på miljöarbetet skiljer sig åt inom landstingets olika divisioner. Vissa divisioner, där miljöfrågor
ingår som en naturlig del av verksamheten, arbetar aktivt med miljöfrågor. Andra divisioner arbetar
i betydligt mindre utsträckningen med frågor kopplat till miljö. Generellt har granskningen visat att
divisionerna upplever att de saknar kompetens och resurser för att kunna bedriva ett ändamålsenligt
miljöarbete. Då ansvaret för genomförandet av landstingets miljöarbete finns tydligt beskrivet i
delegationerna till chefer kan faktumet att divisionerna upplever att de saknar kompetens och
resurser tyda på att det finns en risk för att delegationerna inte följs.
Vår bedömning är att den generella avsaknaden av dokumenterade rutiner medför att miljöarbetet
är väldigt sårbart och personberoende. Det medför även att det är svårt för en utomstående att
granska miljöarbetets systematik. Granskningen tyder ändå på att miljöarbetet inom landstinget till
viss del är systematiskt. Det finns en process på plats vad gäller målformulering och förankring i
verksamheterna med uppföljning av miljöredovisningen och via tertialuppföljningen. Beslutet om
att implementera ett miljöledningssystem i landstinget bedöms kunna bidra till att stärka
systematiken i miljöarbetet. För att implementeringen av ett miljöledningssystem ska bli lyckosamt
är det viktigt med ledningens stöd och mellanchefers engagemang samt att det sätts av tillräckliga
resurser.

4.3

Hur säkerställer landstingsstyrelsen genom styrning, uppföljning och
intern kontroll att landstinget bedriver ett systematiskt miljöarbete
samt att landstinget följer lagstiftning och föreskrifter?

4.3.1

Styrning
Enligt det miljöpolitiska programmet ska verksamheterna utveckla egna process- och prestationsmål kopplat till de övergripande målområdena i programmet som årligen följs upp via tertialuppföljningen. Vår granskning har också visat att detta förekommer i varierande omfattning bland
verksamheterna. Dock har granskningen inte kunnat påvisa om det förekommer dialogmöten
mellan ledningen och verksamheterna med avseende på miljö i samband med tertialuppföljningen.
Däremot har landstinget, på miljöchefens initiativ, tagit fram ett åtgärdsprogram som beskriver de
målområden som vid 2014 års utvärdering av det miljöpolitiska programmet uppvisade en
utveckling som pekade på att aktuellt mål inte skulle kunna uppnås.
Vidare ska miljöchefen enligt befattningsbeskrivningen utarbeta förslag till program och planer för
miljöarbetet samt regelbundet informera landstingsdirektören om status och utveckling. Granskningen har visat att detta inte har gjorts under det senaste året.

4.3.2

Uppföljning
Landstingets miljöarbete är utformat för att uppnå målen i det miljöpolitiska programmet. Granskningen har visat att den formella uppföljningen av miljöarbetet sker vid tre tillfällen under året
genom fyra redovisningar, dels genom uppföljningen av landstingsplanen (tertialrapport 1, tertialrapport 2 och årsrapport), dels genom uppföljningen av det miljöpolitiska programmet (miljöredovisningen).
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Samtliga divisioner hänvisar till tertialuppföljningen avseende hur uppföljningen och återrapporteringen av resultatet av miljöarbetet sker. Ett fåtal divisioner refererar även till de så kallade
strategidokumenten som divisionerna sammanställer och skickar till miljöchefen i samband med
framtagandet av landstingets miljöredovisning, men till största del hänvisar divisionerna till tertialuppföljningen.

Miljöpolitiskt program 2012-2016
Av det miljöpolitiska programmet framgår att det är landstingsstyrelsen som ansvarar för genomförande och uppföljning av det miljöpolitiska programmet. Vidare anges det i det miljöpolitiska
programmet att uppföljningen av divisionernas arbete med att nå målen sker i den ordinarie
uppföljningen, tertialrapporteringen.
Genomförda intervjuer visar att uppföljning av det miljöpolitiska programmet främst sker en gång
om året, genom sammanställningen av landstingets miljöredovisning. Denna redovisning tas fram
av miljöenheten och har sin utgångspunkt i de olika målområdena i landstingets miljöpolitiska
program. Underlaget till redovisningen levereras av respektive division i form av kvantitativa data
i databaser samt genom ett så kallat strategidokument som dels beskriver utfallet av det aktuella
året, dels beskriver planerade aktiviteter efterföljande år. Därutöver tar miljöenheten kontakt direkt
med specifika uppgiftslämnare inom divisionerna i syfte att samla in uppgifter till miljöredovisningen. Den årliga miljöredovisningen presenteras för tjänstemannaledningen samt via
Teknikutskottet för Landstingsfullmäktige.

Landstingsplanen
Vad gäller uppföljningen av landstingsplanen så sker den till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige genom tertialuppföljningen och täcker in de områden som anges i landstingsplanen.
För 2015 innebär det i praktiken att det främst är fem parametrar, där det finns tydliga kvantitativa
mål såsom energianvändning, tjänsteresor, ekologiska livsmedel, etiska livsmedel samt avfall, som
är inkluderat i uppföljningen.
Granskningen har bekräftat att uppföljning sker via tertialuppföljningen. I tertialrapporteringen får
samtliga divisioner en fråga kopplat till tjänsteresor samt möjlighet att genom öppna frågor beskriva
om divisionen jobbar med andra frågor än resor. Det är sedan upp till verksamheterna att själva
specificera resultatet inom andra områden. Enligt uppgift sker det ingen kontroll att divisionerna
rapporterar på det inom miljöområdet som kan vara relevant information från verksamheten. Det
blir heller inte några påföljder för de verksamheter som inte rapporterar på divisionens egna
miljöområden.
Enligt genomförda intervjuer är det är staben för verksamhets- och ledningsstöd som har ansvaret
för strukturen och processen för tertialuppföljningen, men att det är miljöchefen som ansvarar för
resultatet och som drar slutsatser baserat på informationen som samlats in från divisionerna.
Genomförda intervjuer visar att miljöchefen även hämtar in data och information direkt från
personer inom respektive division, och inte alltid går via divisionsledningen. Miljöchefen
sammanställer resultatet i en kortfattad rapport på två till tre sidor, vilken delges landstingsstyrelsen
och landstingsfullmäktige.
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4.3.3

Internkontroll
Under genomförda intervjuer har det framkommit att landstingsstyrelsens internkontrollarbete har
kommit igång sent och att det inte omfattar någon övergripande kontroll avseende miljöarbetet.

4.3.4

Kommentarer och bedömning
Vår bedömning är att uppföljningsprocessen inom landstinget är otydlig på övergripande nivå samt
att ansvar och roller inom uppföljningsprocessen är otydliga. På divisionsnivå visar granskningen
att många av divisionscheferna upplever att det inte finns några uppdragsbeskrivningar eller tydliga
roller för dem avseende miljöarbetet trots att det finns tydliga delegationer där det tydligt framgår
det ansvar som chefer har för miljöarbetet i sin verksamhet. Faktumet att det finns två olika
uppföljningsprocesser inom miljöområdet som delvis följer upp samma mål och nyckeltal, upplevs
skapa förvirring bland divisionerna. Det finns ingen tydlig koppling mellan uppföljningen av
landstingsplanen i tertialuppföljningen och uppföljningen av det miljöpolitiska programmet genom
miljöredovisningen. Vårt intryck är att divisionerna endast anser att tertialuppföljningen ligger
inom deras ansvar och att ansvaret för uppföljningen av det miljöpolitiska programmet ligger hos
miljöenheten. En anledning till den upplevda otydligheten i uppföljningsprocessen antas vara att
det utöver uppföljningen av det miljöpolitiska programmet även finns krav på divisionerna att
redovisa delar av sitt miljöarbete vid tertialrapporteringen. Vidare är vår bedömning att det inte är
helt tydligt om den rapportering som varje division gör är fullständig för att följa upp miljömålen i
landstingsplanen.
Vi ser även att det finns risk för att de uppgifter som följs upp via tertialrapporteringen samt miljöredovisningen skiljer sig åt beroende av vem som har hämtat in informationen (miljöenheten eller
divisionsledningen). Vidare är vår bedömning att det i dagsläget inte är tydligt definierat och
dokumenterat för divisionerna samt för miljöenheten hur data ska sammanställas och beräknas. Det
medför risk för att data rapporteras på olika sätt beroende på vem som inhämtar informationen och
att data kanske inte är helt jämförbar mellan åren.
Vidare är bedömningen att både landstingsstyrelsen och själva verksamheten till stor del förlitar sig
på miljöenhetens arbete, att de säkerställer att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt och korrekt
sätt i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller även om detta ansvar formellt inte ligger på
miljöenheten. Landstingsstyrelsen och verksamheten uppfattar att miljöenheten, med miljöchefens
uppdragsbeskrivning, därmed har ett större ansvar för genomförandet och uppföljningen av
landstingets miljöarbete än vad de formellt har. Genomförd granskning tyder också på att
miljöenhetens ansvar och arbetsuppgifter inte är tydligt kommunicerat internt.
Bedömningen utifrån genomförda intervjuer är att den interna kontrollen inom miljöområdet är
begränsad i och med att internkontrollarbetet inom landstingsstyrelsen ännu inte är så omfattande.
Som nämnts ovan i avsnitt 4.1.1 bedömer vi också att den interna styrningen och kontrollen kan
förbättras vad gäller efterlevnad av lagstiftning och föreskrifter genom till exempel att införa egna
stickprovskontroller avseende lagefterlevnaden.
Vi föreslår att uppföljningsprocessen utvecklas och att de två befintliga uppföljningarna vävs ihop
till en och samma. Det bör säkerställas att strukturen i de övergripande planerna för landstingets
miljöarbete (flerårsplan, landstingsplan och verksamhetsplan samt kopplingen till det miljöpolitiska programmet) är synkroniserad och stödjer varandra. Vår bedömning är även att
uppföljningsprocessen kommer att blir tydligare om landstingsstyrelsen och dess verksamheter
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ytterligare förtydligar hur mål inom miljöområdet ska mätas och redovisas, samt beskriver vilka
divisioner som förväntas rapportera vad för att säkerställa att landstingets planer, mål och strategier
på miljöområdet uppfylls. Genom att förtydliga vilka uppgifter som ska rapporteras av varje
division minskar risken för att olika uppgifter lämnas vid olika tillfällen.
Vår rekommendation är även att landstingsstyrelsen definierar och dokumenterar vilket ansvar och
vilken roll som miljöenheten har inom ramen för landstingets miljöarbete. Vidare rekommenderas
landstingsstyrelsen att tydligare kommunicera och förankra divisionernas ansvar vad gäller
genomförandet och uppföljningen av det miljöpolitiska programmet samt landstingsplanen.

4.4

Är det miljöpolitiska programmet känt i landstingets verksamheter?
Resultatet från den webbenkät som har genomförts visar att landstingets miljöarbete till viss del
är känt inom landstingets verksamheter. Då svarsprocenten endast var 30 procent bör resultatet
dock tolkas med stor försiktighet.
Av de 90 personer som svarade på enkäten uppger 63 procent (57 personer) att de känner till att
landstinget bedriver ett miljöarbete. Landstingsservice är den division där högst andel av de
svarande uppgav att man hade kännedom om landstingets miljöarbete (6 av totalt 7 svarande). I
botten hamnar divisionen Allmänmedicin med lägst andel respondenterna som anger att de känner
till att landstinget bedriver ett miljöarbete (endast 9 av totalt 20 svarande).
Vad gäller kännedomen om det miljöpolitiska programmet anger 77 procent (44 personer) av de
som svarat att de känner till att landstinget bedriver ett miljöarbete att de också känner till att det
finns ett miljöpolitiskt program. Samtliga av de svarande inom Landstingsservice (6 personer)
anger att de känner till det miljöpolitiska programmet. Lägst är kännedomen inom divisionerna
Allmänmedicin, Psykiatri och Folktandvården där två tredjedelar (6 respektive 4 personer) av de
svarande anger att de känner till detta.
Svaren på enkäten visar också på att uppfattningen inom landstinget är att landstingets miljöarbete,
inklusive det miljöpolitiska programmet, inte är implementerat, kommunicerat och förankrat inom
landstinget. Endast 12 procent (7 personer) anger att de anser att miljöarbetet är implementerat och
förankrat inom landstinget, samtliga återfinns inom divisionerna Allmänmedicin, Folktandvården,
Medicinska specialiteter och Landstingsfastigheter. Vidare svarar endast 25 procent av
respondenterna att landstinget arbetar på ett systematiskt sätt med miljöfrågor. Den största andelen,
hela 58 procent, anger ”vet ej”.
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4.4.1

Kommentarer och bedömning
Det går inte att utifrån den genomförda enkäten dra några långtgående slutsatser på grund av den
låga svarsfrekvensen. Orsaken till den låga svarsfrekvensen kan vi bara spekulera i. En orsak kan
vara att man inte känner sig berörd av frågan, vilket skulle göra att kunskapen om miljöprogrammet
är ännu lägre än vad som framkommer bland de svarande. En annan orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara en allmän enkättrötthet.
Vår bedömning utifrån de som svarat är att verksamheterna känner till det miljöpolitiska
programmet, men att kännedomen skulle kunna vara högre. Inom vissa divisioner känner endast
mindre än varannan svarande person till programmet. Inom verksamheter som arbetar aktivt med
miljöfrågor, såsom Landstingsfastigheter, är däremot både kunskapen om landstingets miljöarbete
samt uppfattningen om den egna divisionens del i landstingets miljöarbete högre bland de svarande.

KPMG, dag som ovan

Eva From
Certifierad kommunal revisor
Auktoriserad revisor

Åsa Ekberg
Manager
Sustainability Reporting & Assurance
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Bilaga 1 Intervjuförteckning
Intervjuer


Gunilla Andersson, Landstingsdirektör



Harald Ludviksen, Biträdande landstingsdirektör och stabschef



Annette Andersson, Fastighetschef, Landstingsfastigheter



Agnetha Jonsson, Servicechef, Landstingsservice



Curt Monfelt, Miljöchef, Miljöenheten



Miranda Fredriksson, Miljösamordnare, Miljöenheten



Fredrik Larsson, Landstingsstyrelsens ordförande



Eva Hallström, Styrelseledamot landstingsstyrelsen och ordförande i teknikutskottet



Kjersti Berg Marthinsen, Chef, Staben för verksamhets- och ledningsstöd

Frågor ställda och besvarade via mejl


Karin Malmqvist, chef Allmänmedicin



Cecilia Karlsson, tf chef Medicinska specialiteter



Eva Stjernström, chef Diagnostik



Karin Haster, chef Psykiatri



Anna-Karin Edström, tf chef Opererande specialiteter



Jan Hultbäck, chef Hälsa, habilitering och rehabilitering



Birgitta Haglund, chef Folktandvården



Susanne Karlsson, Läkemedelschef
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Bilaga 2 Dokumentförteckning


Reglemente för landstingsstyrelsen, LK/142184, 2014-11-26–27



Riktlinjer ”Att delegera”, 2011-06-21



Delegering till Divisionschef eller stabschef/motsvarande, Bilaga till anställningsavtal, 200608-17, Reviderad 2010



Delegering till första linjens chef, Bilaga till anställningsavtal, 2005-05-10, Reviderad 2010



Delegering till mellanchef, Bilaga till anställningsavtal, 2005-05-10, Reviderad 2010



Uppdragsbeskrivning för miljöchefen, 2014-04-24



Miljöpolitiskt program, PM ansvarsfördelning miljöprogrammets målområden, 2012-03-19



Miljöpolitiskt program 2012-2016, LK/111831



Landstingsplan med budget och investeringsplan 2015, LK/141165, 2014-06-03



Budget för 2012 och flerårsplan 2013-2015, LK/111709, 2011-11-22



Flerårsplan 2016-2018 samt Landstingsplan med budget och investeringsplan 2016,
LK/151233



Verksamhetsplan för landstingets kansli 2015, LK/142958



Delårsrapport 2 2015, 2015-10-01



Årsredovisning 2015



Miljöredovisning 2014, LK/151124, 2015-05-11



Egenkontroll enligt Miljöbalken Landstinget i Värmland, LK/131850



Miljöpolitiska programmet – återrapport utifrån vidtagna och föreslagna åtgärder, LK/152383,
2015-10-13



Verksamhetsplan 2015, Landstingsfastigheter



Strategidokument Läkemedelsenheten, 2015-03-02



Strategidokument Landstingsfastigheter, 2015-01-15
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Bilaga 3 Webbenkät
För att besvara den tredje revisionsfrågan har en anonym webbenkät skickats ut till ett urval av
medarbetare inom divisionerna Medicinska specialiteter, Opererande specialiteter, Psykiatri,
Allmänmedicin, Folktandvården, Landstingsservice och Landstingsfastigheter. Totalt skickades
enkäten till 303 personer. Svarsfrekvensen var 30 %.
Division

Urval

Antal respondenter

Medicinska specialiteter

83

18

Opererande specialiteter

43

9

Psykiatri

48

16

Allmänmedicin

48

20

Folktandvården

38

11

Landstingsservice

28

7

Landstingsfastigheter

15

8

Annan

1

Totalt

303

90

Följande frågor ingick i webbenkäten:
1. Vem är du?
• Kvinna
• Man
• Annat

2. Vilken division tillhör du?
• Medicinska specialiteter
• Opererande specialiteter
• Psykiatri
• Allmänmedicin
• Folktandvården
• Landstingsservice
• Landstingsfastigheter
• Annan
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3. Känner du till att Landstinget i Värmland bedriver ett miljöarbete?
• Ja
• Nej
<Följdfrågor för svarsalternativet ”Ja”>
a. Känner du till att landstinget har ett miljöpolitiskt program?
• Ja
• Nej
b. Anser du att landstinget arbetar på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt med
miljöfrågor, det vill säga att landstinget arbetar organiserat med frågorna och att arbete
leder till ett önskat resultat?
• Ja
• Nej
• Vet ej
c. Upplever du att du bidrar till landstingets miljöarbete?
• Ja
• Nej

d. Upplever du att din division/verksamhet är involverad i landstingets miljöarbete?
• Ja
• Nej

e. Anser du att landstingets miljöarbete (inklusive det miljöpolitiska programmet 20122016) är implementerat, kommunicerat och förankrat inom landstinget?
• Ja
• Nej
• Vet ej

4. Övriga synpunkter
<Fritextsvar>
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