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Landstingsstyrelsen

Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till miljöredovisning för landstinget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen
dels för egen del besluta
att anta förslaget till miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting.

Miljö Steg 5 är ett av de mest ambitiösa miljöprogrammen som finns inom Sveriges
kommuner, landsting och regioner. Landstingsstyrelsen anser att Stockholms läns
landsting ska vara ett föredöme och en inspirationskälla på miljöområdet. Detta förutsätter att miljöarbetet ges tydlig prioritet och att nödvändiga beslut tas för att målsättningarna i Miljö Steg 5 ska kunna uppnås till utgången av 2011, exempelvis avser
SL under våren 2009 fatta beslut att påskynda inköpen av bussar som drivs med förnybara drivmedel.
Landstingets miljöarbete är viktigt ur flera aspekter, dels för att minska landstingets
egen miljöpåverkan, dels för att driva på utvecklingen i miljövänlig riktning genom
att ställa tydliga miljökrav vid upphandlingar och stimulera efterfrågan av ny miljöteknik, exempelvis landstingets efterfrågan av biogas- och etanolbussar och destruktionsanläggningar för lustgas.
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Miljöredovisning 2008 ger en god inblick i Stockholms läns landstings offensiva och
målmedvetna miljöarbete inom ramen för Miljö Steg 5. Den visar att landstinget är
föregångare inom många områden, bland annat omställningen till förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, minskning av lustgasutsläpp, miljöklassificering av läkemedel
och utfasning av miljöskadliga kemikalier.
I kommande miljöredovisningar bör en tydligare redovisning ske av det arbete som
genomförs inom varje verksamhetsområde. På så sätt tydliggörs varje förvaltnings
och bolags ansvar för att miljömålen uppfylls. Genom en löpande uppföljning av
miljöarbetet kan eventuella problem identifieras i ett tidigt skede och därmed också
åtgärdas snabbare.
Landstingsstyrelsen målsättning är att det kommande miljöprogrammet, som tar vid
efter Miljö Steg 5, ska ange en tydlig inriktning för hur landstinget ytterligare kan
minska sin miljö- och klimatpåverkan samt hur landstinget kan agera föredöme på
miljöområdet. Stockholms läns landsting är berett att ta sitt ansvar för att möta klimatutmaningen.

Catharina Elmsäter-Svärd

Gustav Andersson

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 24 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anta förslaget till miljöredovisning 2008 för Stockholms läns
landsting (bilaga), att överlämna redovisningen till landstingsfullmäktige för fastställande.
Förvaltningen har tagit fram förslag till miljöredovisning för landstingskoncernen
avseende år 2008, med utgångspunkt från det av fullmäktige fastställda miljöprogrammen Miljö Steg 5.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2009.

