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Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting, samt
att för egen del besluta att uppdra till miljöavdelningen att utifrån redovisningen
pröva vilka personella och ekonomiska förstärkningar som krävs för att nå målen
i Miljösteg 5,
att för egen del besluta att uppdra till miljöavdelningen i samverkan med övriga
förvaltningar och bolag att återkomma med förslag på vad som krävs för att i
miljö- och klimatarbetet uppnå ett fossilbränslefritt landsting till 2015 och ett
fossilbränslefritt län 2030,
att en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med Miljösteg 6 är att öka
ambitionerna ytterligare i landstingets fortsatta miljö- och klimatarbete.

Inledningsvis vill vi betona att det sker ett mycket bra miljö- och klimatarbete i
Stockholms läns landsting. Personalen ute i verksamheterna och på miljöavdelningen arbetar i enlighet med miljöpolitiska programmet - Miljösteg 5 i
Stockholms läns landsting. Tyvärr brister det i ambitionen från den borgerliga
majoriteten. Det behövs ytterligare resurser för att klara av programmets mål och
än mer för högre ambitioner avseende landstingets klimatarbete. Detta måste
beaktas i budget 2010. Landstinget lever för närvarande inte upp till den uttalade
ambitionen att inta en tätposition i Sverige när det gäller att minska den negativa
miljöpåverkan av vår verksamhet och riskerar att inte heller nå alla mål i
miljöprogrammet Miljö Steg 5.
Andelen förnybara bränslen ökar, men för att klara målen för WÅAB och
Färdtjänsten krävs budgetförstärkningar. Sammantaget ligger man efter den
prognosticerade målsättningen att 2008 nå 35 procent förnybart och ligger endast
på 31 procent. Landstinget måste också intensifiera arbetet med att öka tillgången
på biogas. Landstinget och dess bolag ska stödja ökad vindkraftproduktion genom
ökat inköp av el från vindkraft. Locum och SL ska starta egen energiproduktion
genom att installera fler mindre produktionsanläggningar för sol och vindkraft.
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Energianvändningen för lokaler ökar i SL men minskar i Locum. Positivt att
andelen förnybar energi ökar. Positivt att solfångare installerats på Södertälje
sjukhus och att erfarenheterna från detta är över förväntningarna.
Arbetet med att minska utsläppen av lustgas går vidare men för att klara målet att
minska utsläppen med 75 procent till 2011 måste fler destruktionsanläggningar
installeras de närmaste åren.
Stockholms läns landsting har i många år arbetat mycket aktivt med att minska
utsläppen av läkemedel. Genom miljöklassificering, utbildning och lobbyarbete
bedriver miljöavdelningen detta arbete. Trotts detta är utsläppen av läkemedelsrester från reningsverken i huvudsak oförändrade, med undantag av tre stycken
läkemedel, och det krävs nya tag och ökade satsningar för att nå målet om
minskade utsläpp. Genom att satsa mer på förebyggande hälso- och
sjukvårdsarbete som t ex gröna behandlingsformer minskar också miljöpåverkan.

Det återstår mycket för att landstinget ska nå målet om 25 procent ekologiska
livsmedel till 2011. Hittills är andelen ekologiska livsmedel 9 procent av alla
livsmedel. För att arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel till 25 procent
år 2011 ska uppfyllas, måste förvaltningen pröva nya strategier och inkludera det
sammantagna transportarbetet för kosthantering, efter det att upphandling av
leverantörer skett.
Miljölednings- och upphandlingsfrågor behöver betonas ännu mer av
landstingsstyrelsen.
För att inte tappa fart i miljöarbetet bör detta förankras väl i organisationen. Det
behövs fortfarande ökade centrala resurser inför 2010 samt kontinuerlig
information och utbildning bland personalen för att verksamheterna ska kunna nå
målen som finns i miljöprogrammet Miljö Steg 5.
Det är positivt att landstinget nu åter ska återuppta det arbete som bedrevs under
2006 för att informera länets innevånare om landstingets miljö- och klimatarbete.
Det måste också säkerställas att resurser finns för att förebereda och arbeta fram
ett underlag för Miljösteg 6 som ökar ambitionerna ytterligare i landstingets
miljö- och klimatarbete.
Sammantaget indikerar även denna miljöredovisning att miljöarbetet måste
prioriteras ytterligare och det är vår förhoppning att svagheterna i miljöarbetet nu
kommer att åtgärdas. Ska Stockholms läns landsting inta en tätposition när det
gäller både miljö- och klimatarbetet krävs också förstärkningar i budgeten.

