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Förstudie – implementering av Agenda 2030
Region Värmlands revisorer ansvarar för att genomföra en årlig granskning
av samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens
revisorer utarbetat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har en förstudie gällande implementering av Agenda 2030 i
Region Värmland aktualiserats. I det av fullmäktige beslutade planeringsdokumentet Regionplan 2020 anges ambitionen att all planering i Region
Värmland ska utgå från Agenda 2030 och att uppsatta mål ska kunna härledas till de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk-, social- och ekonomisk
hållbarhet
Syftet med förstudien är att undersöka regionstyrelsens och nämndernas pågående arbete med att implementera Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i styrning och verksamhet samt att undersöka om det finns behov
av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad granskning. Följande
två frågeställningar ska besvaras:
•

Hur har regionstyrelsen och nämnderna tillsett att Agenda 2030 implementeras i Region Värmlands styrning och verksamhet?

•

Finns behov och förutsättningar för att göra en fördjupad granskning
utifrån ovanstående syfte i framtiden?

Metoden som används består av dokumentstudier och intervjuer med berörda på verksamhetsnivå. När det gäller det förstnämnda har bland annat
regionens plandokument i form av regionplan, nämndplaner samt delårsrapporter granskats. Vid sidan av styrdokumenten redovisas även ett flertal modeller och framgångsfaktorer för genomförande/implementering av agendans mål på lokal och regional nivå.
Utifrån granskningen kan det konstateras att ett arbete har påbörjats på
nämndnivå för att implementera de globala målen i Region Värmlands styrning då nämnderna har identifierat vilka mål som är relevanta och härleder
dem till respektive ansvarsområde. Sammanfattningsvis kan man säga att
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det finns en röd tråd i planeringdelen av styrningen från regionplan till
nämndplaner och förvaltningsplan vad gäller Agenda 2030. När det gäller
uppföljning av Agenda 2030 är det emellertid endast ett par av nämnderna
som relaterar till agendan i sina respektive delårsrapporter per den 31 aug
2020.
På verksamhetsnivå har en handlingsplan för implementering av Agenda
2030 i regionens styrsystem tagits fram. I planen finns en aktivitets- och tidplan där målsättningen är att implementeringen ska vara klar 2023. I granskningen framkommer att det pågår en del arbete kopplat till hållbar utveckling och Agenda 2030 på verksamhetsnivå, men att corona-pandemin har
bromsat in en stor del implementeringsarbetet utifrån handlingsplanen och
att det oklart om det är möjligt att följa den plan som det var tänkt från början. I intervjuerna framhålls att det med anledning av detta kan vara aktuellt
med en omvärdering av planen. Vidare framhålls att det behövs en kunskapshöjning vad avser Agenda 2030 både på verksamhetsnivå och hos regionledningen för att driva arbetet framåt.
Utifrån den andra frågeställningen så är bedömningen att det finns förutsättningar att genomföra en fördjupad granskning, främst baserat på fullmäktiges ambitioner inom området. En sådan granskning bör dock ske längre
fram i tiden för att underlätta uppföljningen av implementeringsarbetets effekter.
I det andra avsnittet ges förslag på granskningsfrågor kopplat till regionens
styrning och styrelsens och nämndernas arbete och ansvarsområden. Vid sidan av de granskningsfrågor som presenteras kan även en närmare granskning av verksamhetsplaner kunna företas, i syfte att jämföra dessa med de
övergripande plandokumenten. Mål- och strategidokument kommer vara föremål för en djupare granskning efter att de beslutats politiskt. Även ett
större angreppsätt som innefattar regionens hållbarhetsarbete i sin helhet
skulle kunna vara relevant att granska i framtiden, exempelvis med det ledningssystem som Svenska institutet för standarder tagit fram som utgångspunkt.
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