Interpellation till Ralph Lédel om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslut
I januari 1997 när Miljöpartiet hade ansvaret för miljöfrågorna i Stockholms läns landsting
fattade landstingsfullmäktige beslut om avveckling av PVC. Förslaget gick igenom trots att
kemiindustrin skickade brev till fullmäktigeledamöterna för att få dem att riva upp beslutet från
landstingsstyrelsen. En avvecklingsplan togs fram och landstingsstyrelsen avsatte pengar för
avvecklingen. Efter detta har ett omfattade arbete med att hitta ersättningsmaterial till PVC
genomförts av landstingsservice, numera landstingskontoret upphandling, Locum, SL m.fl.
Kravet om avveckling av PVC finns i Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting
1999-2003. ”Vi ska påskynda avvecklingen av PVC och efterfråga alternativ vid
upphandlingar. Produkter som innehåller PVC tas inte in utan mycket starka skriftligt
motiverade skäl”. I det nya miljöpolitisk programmet, som nyligen antogs står det tydligt att
beställarna ska ställa krav på leverantörerna: ”Produkter som innehåller PVC får inte
upphandlas utan mycket starka skäl.” Det finns alltså ett åtagande sedan lång tid att landstinget
ska avveckla produkter som innehåller PVC.
Tidningen Ny Teknik har nyligen genomfört en undersökning av de svenska landstingens inköp
av PVC. Resultatet är nedslående. PVC-flödet har ökat med 50 % under de senaste tio åren.
Landstingen är tillsammans en av Sveriges största inköpare av produkter som innehåller PVC.
Landstingens inköpare är eniga om att PVC är skadligt och ska avvecklas, men i praktiken går
det mycket trögt med avvecklingen. Just nu är det avknoppning av vård som står på den
politiska dagordningen i Stockholms läns landsting, inte tuffa krav på avveckling av miljö- och
hälsoskadliga produkter.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till dig:
1. Hur har du agerat för att avveckla Stockholms läns landstings inköp av produkter som
innehåller PVC?
2. Anser du att landstinget tillsammans med andra stora aktörer ska driva på utvecklingen av
PVC-fria alternativ?
3. Anser du att PVC-avvecklingen i det reviderade miljöpolitiska programmet, som du själv
var föredragande landstingsråd för, är motiverad och ska verkställas?
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