INTERPELLATION
2009-10-13

Interpellation av Raymond Wigg (MP) om landstingets
miljöprogram
Arbetet med att utforma nästa steg i landstingets miljöprogram är nu i full
fart. Miljöförvaltningen är ute i alla verksamheter för att få nya idéer och
väcka entusiasm inför de stora utmaningar vi står inför, då det gäller att
komma till rätta med de rådande miljöproblemen.
”Tänk nytt” är devisen – och det behövs - då det finns ett antal områden där
vi behöver göra stora insatser för att komma till rätta med stora
miljöproblem.
Klimatet är naturligtvis det allra största hotet mot hela den civilisation som
byggts upp, och som vi känner idag. Detta är en livsavgörande fråga där
ambitionerna kraftigt måste höjas under kommande miljöprogram.
Det finns också ett stort antal problem förknippade med det ökande antalet
farliga kemikalier, utsläpp av läkemedel, vars långsiktiga effekter vi
fortfarande vet för lite om men där vi idag vet att fisk och andra akvatiska
organismer kan skadas (försämrad reproduktion och ändrat beteende) vilket
kan skapa obalans i känsliga ekosystem och via dricksvattnet kan
läkemedelsrester nå människor.
Maten som vi äter är ett tredje område vars miljöeffekter går långt utanför
landstingets direkta verksamhet. Produktionssätt, långa transporter,
tillverkning av halvfabrikat, mängden kemiska tillsatser, och mängden
matavfall är områden som bör uppmärksammas. Arbetet med att utöka
andelen ekologisk mat är av betydelse då detta kan påverka flera av
ovanstående aspekter positivt.
För det fjärde måste användningen av energi minskas radikalt och
användning av fossil energi upphöra under nästa miljöprogram.
Den senaste Miljöhälsorapporten Stockholms län 2009, visar på en stor oro
hos länets befolkning för området elektromagnetisk strålning från
mobiltelefoner och antenner. Över 50 % av befolkningen uppger att
elektromagnetiska fält påverkar deras hälsa negativt eller mycket negativt
Denna oro måste tas på allvar och detta är ett område som måste införlivas i
miljösteg 6.
Det är också dags att vidga landstingets ansvar, dels för att förmedla
kunskap och goda exempel till omvärlden, men också för att direkt påverka
omvärlden. Klimatfrågan klarar vi inte av ensamma. Här krävs det ett stort
och omfattande engagemang för att nå företag, statliga och kommunala
myndigheter, så att hela samhället minskar sin klimat- och miljöpåverkan.
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Miljöförvaltningen är igång med sitt arbete och landstingets verksamheter är
anropade med ”Tänk nytt”. Men var finns då politiken?
Våren 2010 ska Landstingsfullmäktige fatta beslut om det nya
miljöprogrammet – Miljösteg 6, men fortfarande (7/10 2009) har inte något
politiskt initiativ tagits från den sittande majoriteten, för att involvera de
politiska partierna i processen. När ska vi få tillfälle att delta i
utvecklingsarbetet att ”Tänka nytt” och att arbeta fram ett program som vi
faktiskt alla kan stå bakom?
Det har historiskt varit en styrka att alla partier i Landstingsfullmäktige står
bakom miljöprogrammet. När problemen växer så vill jag ”tänka nytt” även
när det gäller den politiska processen och frågar därför om hur du ser på
möjligheten att tillsätta en politisk styr/referensgrupp till det fortsatta arbetet
med Miljöprogrammet Steg 6.
Med anledning av detta vill jag fråga landstingsrådet Gustav
Andersson:
Delar du den uppfattningen att det är bäst om alla partier står bakom det nya
miljöprogrammet, Miljösteg 6?
Kommer de politiska partierna att bjudas in, av den politiska majoriteten, till
en politisk process kring utformningen rörande det nya miljöprogrammet?
Hur ser i så fall den processen ut och vilken tidplan är det som gäller?
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