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Uppgiftsbeskrivning för regionstyrelsens 

hållbarhetsutskott i Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag är att tillhandahålla en god hälso- 

och sjukvård (inkl. tandvård), bedriva regional utveckling, ansvara för den 

regionala kollektivtrafiken samt främja tillgång till kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionens verksamheter styrs av nämnder och styrelser. Ansvaret 

fördelas enligt de reglementen som regionfullmäktige fastställt.   

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar 

över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika 

verksamhetsområden utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra 

författningar. 

Regionstyrelsen utövar ägarskap av Västra Götalandsregionens utförare. Det 

innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett 

helhetsperspektiv och för att nämnder och styrelser bedriver sin verksamhet i 

enlighet med fastställda reglementen, har en verksamhet i balans och hushållar 

med tilldelade resurser. Ansvaret innefattar att säkerställa att utförarverksamheten 

efterlever fattade beslut om tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Regionstyrelsen är nämnd för den regiongemensamma centrala förvaltningen. 

För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen 

utsett ett hållbarhetsutskott. 

Hållbarhetsutskottets uppgiftsområden 

För att få ett mer sammanhållet arbete med Västra Götalandsregionens 

hållbarhetsmål inordnas det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social 

hållbarhet till hållbarhetsutskottet. Regionstyrelsens ansvar för och arbete med 

dessa frågor blir därigenom tydligare. 

Regionstyrelsen och dess hållbarhetsutskott har ett strategiskt och samordnande 

ansvar men också stödjande roll till utförarverksamheterna i deras arbete med 

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål för miljömässig och social hållbarhet. 

Utgångspunkten är att dessa aspekter ska vara en integrerad del i styrelsers och 

nämnders verksamhetsplanering. Styrelser och nämnder ansvarar för prioritering 

och genomförande av åtgärder inom ramen för sin verksamhet. 

Utskottet ska inom sitt ansvarsområde bistå regionstyrelsen i dess ansvar som 

ägare av verksamheter i egen regi. Utskottet ska ta initiativ till åtgärder för att 



Uppgiftsbeskrivning för regionstyrelsens hållbarhetsutskottet i Västra Götalandsregionen

stärka Västra Götalandsregionens interna arbete för miljömässig och social 

hållbarhet.  

Viktiga områden för det interna miljöarbetet är investeringar i fastigheter och utrustning, 

kemikaliehantering, energieffektiviseringar, interna transporter, avfallshantering samt 

upphandling, inköp och sortimentsstyrning. 

Utskottet ska ta initiativ till åtgärder för att: 

a) stödja regionstyrelsen i sitt strategiska och samordnande ansvar för det

interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet i Västra

Götalandsregionens verksamheter

b) följa genomförandet av hållbarhetsarbetet samt analysera, ta initiativ till

åtgärder och föreslå förändringar för att nå måluppfyllelse

c) bereda ärenden inom sitt ansvarsområde inför beslut i regionstyrelsen

Det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet bedrivs i 

nära samarbete med Västra Götalandsregionens övriga nämnder och styrelser. 

Arbetsformer 

Utskottet ska aktivt följa och bevaka utvecklingen inom sina uppgiftsområden 

samt ta initiativ. I vissa ärenden beslutar utskotten enligt delegering från 

regionstyrelsen. För att kunna fullfölja sina uppgifter ska utskottet utveckla och ta 

initiativ till former för nära och löpande samverkan och samråd med regionens 

nämnder och styrelser. 

Utskottet kan från regionens övriga styrelser, nämnder, utskott, kommittéer och 

bolag begära de yttrande och upplysningar som fordras för att fullgöra sina 

uppgifter.  

Sammansättning och mandattid 

Hållbarhetsutskottet består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Mandattiden följer 

regionstyrelsens. Regionstyrelsen väljer för mandattiden bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Samråd 

I utskottens uppdrag ligger att beakta om styrelsens övriga utskott och 

beredningar eller andra centrala nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt 

att ansvara för att samordning i gemensamma frågor sker.  

Beslutsförhet 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  
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Närvarorätt vid utskottens sammanträden 

Politiska sekreterare och berörda tjänstepersoner har rätt att närvara. 

Yttranderätt vid utskottens sammanträden 

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt har rätt att 

få sin mening antecknad till protokollet 
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