FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de Gröna

2009-05-19
LS 0801-0055

Ärende nr: 11

Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av
klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen LS 0801-0055
Landstingsstyrelsen föreslås besluta utöver landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra till landstingsdirektören att initiera ett arbete med en handlingsplan för
att hantera klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen.
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är bråttom att agera. Det
beslutsunderlag som förvaltningen tagit fram visar att frågan nu tas på stort allvar
av förvaltningen i Stockholms läns landsting.
Paradoxalt hävdar den borgerliga majoriteten att klimatförändringarna inte kräver
några akuta åtgärder idag. En sådan inställning kan uppfattas som att man lugnt
kan sitta med armarna i kors och vänta på mera kunskaper, ett ställningstagande
som motsägs både av rapportens slutsatser angående åtgärder som behöver vidtas
i dagsläget men också av de kontinuerligt inströmmande rapporterna från
klimatforskare som redovisar problemen.
Vi stödjer att den aktuella redovisningsrapporten ska ligga till grund för
kommande verksamhetsplanering men anser också att det behövs en
handlingsplan för detta arbete samt ett klimatkansli.
Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är det särskilt viktigt att Locum beaktar
frågan om kylning eller solavskärmning på sjukhusen och särskilt på akut-,
intensiv- och hjärtavdelningar. Vidare behöver det finnas en beredskap att hantera
nya och ovanliga sjukdomar till följd av förväntade klimatförändringar. Det är
uppenbart att belastningen på akutsjukvården kommer att öka till följd av olika
värmerelaterade problem.
Utredningar behöver genomföras på regional nivå, exempelvis gällande
dricksvattenförsörjningen, sårbarheten i andra tekniska försörjningssystem,
omhändertagandet av klimatflyktningar, ersättnings- och omledningssystem för
utslagen kollektivtrafik etc.

2 (2)
LS 0611-1842

Dessa utredningar syftar till att öka medvetenheten, förbereda landstingets
verksamheter på framtida krissituationer, förbättra samverkan mellan berörda
aktörer samt utgöra underlag för prioritering av åtgärder.
I det fortsatta arbetet med att studera klimatförändringarnas konsekvenser för
verksamheterna bör förslagsvis fördjupade risk- och sårbarhetsanalyser för de
klimatscenarier som bedöms medföra allvarliga konsekvenser för verksamheterna
tas fram. Exempelvis kan uppdrag inom följande områden genomföras;
detaljerade studier av enskilda objekt, ekonomiska konsekvensanalyser vid
driftsstörning, kostnadskalkyler för att minska sårbarheten och
krishanteringsförmågan.

