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Stockholms läns landsting

Interpellation av Raymond Wigg mp om landstingets miljöarbete
Miljöarbetet i Stockholms läns landsting har avstannat och riskerar erodera! Det är med stor
oro jag tar del av revisionsrapporten ”Hur styr HSN de privata vårdgivarna utifrån Miljösteg
5?”. Revisorerna skriver "att miljöarbetet under 2007 avstannat”, och de är ”frågande till hur
förvaltningen, med nuvarande organisation, kompetens och resurser ska klara av att bygga ett
ändamålsenligt miljöledningssystem under 2008 och ta sitt ansvar för genomförandet av
Miljösteg 5.”, d v s landstingets nya miljöprogram.
Miljöarbetet i Stockholms läns landsting har under en lång tid varit en ”framgångssaga” och
ett föredöme för andra myndigheters miljöarbete, både nationellt men också internationellt.
Över blockgränserna och med skiftande majoriteter har arbetet oavbrutet (även om de
borgerliga partierna la ner sina röster när beslut om Miljösteg 5 togs våren 2006) flyttat fram
sina positioner, för att år 2006 ha uppnått målet att miljöcertifiera landstingets alla
verksamheter, även de som drivs av privata entreprenörer.
Otaliga delegationer har besökt landstinget, för att titta på det framsynta arbete som bedrivs
för att uppnå en fossilbränslefri kollektivtrafik. Redan idag har Stockholms läns landsting en
spårtrafik som helt går på el från förnyelsebara energikällor, och där all övrig trafik inom SL,
Färdtjänsten och Waxhomsbolaget (WÅAB) ska drivas med förnyelsebara bränslen senast
2021. Ett unikt mål i Sverige vågar jag säga men som också står sig globalt sett!
Jag vill också nämna det världsunika arbetet med att samla upp lustgas från förlossningar,
där landstinget i Stockholm är frontfigurer att oskadliggöra en gas som har 300 gånger större
”växthuseffekt” än koldioxiden.
Slutligen vill jag framhålla det ytterst medvetna arbete som pågår för att komma tillrätta
med utsläppen av läkemedel i våra vattendrag. Det är ett lysande exempel på vad ett
långsiktigt och uthålligt miljöarbete kan åstadkomma!
Allt detta, och mer därtill, står att läsa i landstingsrevisorernas rapport. Efter valsegern 2006
triumferade centerpartiet i Stockholm. Deras intåg i landstinget skulle säkra det starka och
framgångsrika miljöarbete som tidigare utförts.
Den nuvarande organisationen, med Vårdval Stockholm som flaggskepp, visar sig vara helt
undermåligt då det gäller miljöarbetet. Det finns inget fokus på att upprätthålla den
miljöcertifiering som alla verksamheter i landstinget uppnådde under den förra perioden.
I Regelboken, som styr vårdcentralerna (förlåt, husläkarmottagningarna), BVC och MVC,
logopeder och fotvårdare, mfl står det bara ”vårdgivaren ska följa landstingets policys”. Den
satsen säger nu revisorerna är helt otillräcklig! Just den formuleringen hävdade också
miljöpartiet var otillräcklig för att trygga det miljöarbete som landstinget arbetat upp - och
framför allt för att fortsätta att utveckla det!
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf:s) saknar miljökompetens! Så här skriver
revisorerna ”Det finns inga rutiner för att följa upp vårdgivarnas miljöpåverkan” och
”Miljöarbetet i förvaltningen bedrivs i stort sett av en person. Samarbetet med LSF Miljö har
avstannat”.

Mina frågor till miljölandstingsrådet Gustav Andersson (c) blir då;
1) Har du läst den revisionsrapport som jag refererar till?
2) Delar landstingsrådet revisorernas slutsatser?
3) Vilka åtgärder avser du i så fall att vidta?
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