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Svar på Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets
miljöarbete.

Raymond Wigg (mp) har ställt följande frågor till mig om anestesigas om dess
miljöpåverkan:
1. Har du läst revisionsrapporten som jag refererar till?
2. Delar landstingsrådet revisorernas slutsatser?
3. Vilka åtgärder avser du i så fall att vidta?

Som svar vill jag anföra följande:
1. Jag har självklart tagit del av revisionsrapporten.
2. Ja, jag delar i huvudsak revisorernas slutsatser. För att vi ska lyckas med att
stimulera vårdproducenternas miljöarbete och minska landstingets miljöpåverkan
från bland annat läkemedel och lustgas gäller det att HSN:s miljöarbete fungerar
väl.
3. Det finns flera orsaker till att HSN hamnat efter i sitt miljöarbete under det
senaste året. En orsak är att förvaltningen avskilts från LSF och ännu inte hunnit
finna sina nya verksamhetsformer. En annan är att man inte haft en ordinarie hälsooch sjukvårdsdirektör under större delen av 2007. Ytterligare en orsak är att de
verksamhetsförändringar som genomförts under år 2007 tagit mycket kraft och
arbetstid för tjänstemännen.
Revisorernas rapport påvisar att miljöarbetet inom HSN inte fungerat optimalt. I
mina samtal med hälso- och sjukvårdsdirektören har jag säkrat mig om att hälsooch sjukvårdsdirektören med kraft tagit sig an uppgiften att rätta till de
anmärkningar som revisorerna påpekar. Jag har stort förtroende för henne och
hennes medarbetares möjligheter att inom en nära framtid säkerställa att HSN
förvekligar de miljöpolitiska mål som satts upp i Miljö Steg 5, i budget för 2008
och i andra relevanta beslut.
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Hälso- och sjukvårdsdirektören har tagit fram en tydlig och målinriktad miljöpolicy
för HSN förvaltningen samtidigt som avdelningscheferna har informerats om att
miljöfrågorna är prioriterade. En medlem av ledningsgruppen har fått ett särskilt
ansvar för att bevaka att alla nya avtal innehåller miljökrav på producenten. Kraven
kommer att följas upp och resultaten kommer att redovisas öppet, i enlighet med
den nya policyn.
Mot bakgrund av ovannämnda anser jag interpellationen besvarad.
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