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Svar på interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogram
Raymond Wigg har frågat mig följande:
1. Delar du den uppfattningen att det är bäst om alla partier står bakom det nya miljöprogrammet?
2. Kommer de politiska partierna att bjudas in, av den politiska majoriteten, till en
politisk process kring utformningen rörande det nya miljöprogrammet?
3. Hur ser i så fall den processen ut och vilken tidsplan är det som gäller?
Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsstyrelsen beslutade i oktober om inriktningen och formerna för arbetet
med det nya miljöprogrammet. Då beslutades att ett referens- och förankringsarbete
ska genomföras i samband med framtagandet av programmet, vilket saknades när det
nuvarande miljöprogrammet, Miljö Steg 5, togs fram. Det är viktigt att landstingets
miljöprogram har en så bred politisk uppbackning som möjligt. Därför hoppas jag att
alla partier kan ställa upp på ett fortsatt ambitiöst och framåtsyftande program som
gör att Stockholms läns landsting fortsätter att bedriva ett banbrytande miljöarbete.
Miljöprogrammet kommer att tas fram genom en omfattande referens- och förankringsprocess. På tjänstemannasidan tar olika arbetsgrupper fram underlag som behandlas av en styrgrupp där olika verksamheter inom landstinget är representerat. På
den politiska sidan kommer landstingsstyrelsen, som beslutar om programmets omfattning och målsättningar, ha rollen som referensorgan. Inför viktiga beslut i landstingsstyrelsen anordnas seminarier för ledamöterna. Seminarier kommer också att
anordnas för att informera i bredare kretsar. Den 3:e december anordnades därför ett
klimatseminarium där representanter från Region Skåne och Västra Götalandsregionen berättade om sitt klimatarbete.
Enligt den fastställda tidtabellen kommer landstingsstyrelsen att besluta om miljömålsområdena i februari 2010. De kvantitativa målområdena kommer att antas senare under våren. I oktober går samrådsförslag går på remiss och i mars 2011 presenteras förslaget till nytt miljöprogram som kan antas av landstingsfullmäktige innan
sommaren. Med denna tidtabell kan det nya miljöprogrammet träda i kraft den 1 januari 2012.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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