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Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m. fl. (MP) om ett fossilbränslefritt
landsting 2015

Landstingsstyrelsen föreslås föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med målet att
landstingets användning av fossila bränslen och utsläpp av klimatpåverkande
växthusgaser ska upphöra senast 2015.
Konsekvenserna av utsläppen och ökade koldioxidhalter i atmosfären visar sig i
allt fler larmrapporter; issmältningen i Arktis går betydligt fortare än väntat,
glaciärerna smälter, korallreven riskerar att försvinna Klimatfrågan beskrivs av
experter och media som århundradets största hot mot världshälsan etc.
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting lade denna motion redan 2007, och en av
förutsättningarna var att arbete med att uppnå ett fossilbränslefritt landsting skulle
starta omedelbart. Detta blev nu inte fallet. Två förlorade år betyder att
genomförandet blir svårare men inte omöjligt.
Det är av största vikt att påskynda arbetet med att göra Stockholms läns landsting
fossilbränslefritt. Först och främst genom att direkt minska användningen av
fossila bränslen, öka andelen förnyelsebara drivmedel och installera sol- och
vindanläggningar, men också använda alla de verktyg som är tillgängliga för
landstingets klimatarbete bl. a genom klimatkompensation av för tillfället
kvarvarande utsläpp, samt upprätta en upphandlingspolicy i enlighet med målet,
detta för att styra mot ytterligare utfasning av fossila bränslen och
klimatanpassning av landstingets totala verksamhet.
Vi ska också bidra till utvecklingen av ny teknik som minskar miljöpåverkan,
genom samordnad upphandling med andra starka offentliga aktörer, samt aktivt
delta i internationella projekt både inom EU, men också i andra länder med
snabb miljöteknikutveckling bl. a. av ny batteriteknik.
Vi måste kanalisera personalens mycket stora engagemang i miljöfrågorna för att
intensifiera vårt miljö- och klimatarbete. Stockholms läns landsting ska stärka sin
ställning som ett nationellt och internationellt föredöme, i arbetet för bättre klimat
och miljö. Vi ska utveckla arbete med att ta vara på personalens och våra
enterprenörers kreativitet.
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Det finns ett stort goodwillvärde i att leda utvecklingen mot detta mål.
Landstinget ska även öka kommunikationen med länets innevånare både om allt
det landstinget gör för miljön och klimatet men också vad medborgarna själva kan
göra.

