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Svar på interpellation 2011:07 av Gunilla Bhur (V) om
miljöarbetets förutsättningar i Stockholms läns landsting
Gunilla Bhur (V) har ställt följande frågor till mig gällande landstingets
miljöarbete:
1) Hur kan du garantera att ett fortsatt samordnat och effektivt miljöarbete kan
bedrivas i Stockholms läns landsting?
2) Kan du garantera att framtagandet av nästa miljöpolitiska program, Miljö steg
6, inte blir fördröjt av den pågående omorganiseringen?
Som svar vill jag anföra följande:
Stockholms läns landsting ska fortsätta att bedriva ett mycket ambitiöst
miljöarbete, som gör att landstinget tar sin del av regionens ansvar för att bland
annat uppnå de mål om minskad klimatpåverkan och god ekologisk status för
grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten som finns i den regionala
utvecklingsplanen RUFS 2010 och landstingets miljöprogram.
Interpellanten frågar om jag kan garantera att ett fortsatt samordnat och effektivt
miljöarbete kan bedrivas i Stockholms läns landsting. Mitt svar är att
förutsättningarna till och med har förbättrats. Vi kommer att anta ett nytt
miljöprogram i landstingsfullmäktige som lägger fast mål och ambitioner. Vi
kommer att följa upp programmet samlat för landstinget. Vi har från årsskiftet
ytterligare förstärkt den politiska organisationen för miljöarbetet genom en
särskild miljö- och skärgårdsberedning.
Vi har dessutom, genom det nya funktionsområdet Tillväxt, miljö och
regionplanering, samordnat tjänstemannaorganisationen för Stockholmsregionens
totala utvecklingsplanering med landstingets egna insatser på områden som är
viktiga för regionens framtid, bland dem miljöfrågorna. Den nya organisationen
kopplar samman landstingets interna miljöarbete till det arbete som bedrivs inom
regionplaneringen. Det ger möjligheter för ett mer effektivt och samlat
miljöarbete.
I interpellationen frågas också om jag kan garantera att framtagandet av det nya
miljöprogrammet inte blir fördröjt till följd av den pågående omorganiseringen.
Mitt svar är att det faktum att miljöavdelningen i sin helhet numera ingår i
funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering inte medför någon
fördröjning. Ett förslag gick ut på remiss i tjänstemannaorganisationen före
årsskiftet och remissvaren bearbetas nu. Därefter är det dags för den politiska
behandlingen.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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