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Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö steg 5

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anta landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som norm för målspecifikationen
att anta specifikationsdokumentet som underlag för verksamheternas bedömning
av uppfyllelsen av målen i Miljö Steg 5 med undantag av nedanstående
ändringsförslag.

2.2.3 År 2011 kommer minst 75 % av värmen från
förnybara källor som ger låga utsläpp
Med förnybar värme avser SLL värme som produceras av returbränsle1 (räknas
som 100 procent förnybart), avfall (78 procent) och el för fjärrvärmeproduktion
(40 procent). Landstinget ska öka ambitionen i kommande upphandlingar och
ställa krav på att allt avfall ska sorteras och återvinnas. Matavfall i
hushållsoporna ska sorteras ut och rötas. Uppgifter om andelen matavfall i
hushållens sopsäckar finns hos kommunerna. Avfallsmålet kan variera.

2.5.3 År 2011 är 25 % av landstingets måltider baserade på
ekologiskt framställda produkter
Målet omfattar patient- och personalmåltider, men också de förvaltningar
och bolag som arbetar med att införa ekologiska produkter, t.ex. frukt och
ekologiskt kaffe enligt kostpolicyn, ska redovisa det.

2.7.1 År 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar med relevanta, skarpa miljökrav
med Miljösteg 5 som grund, miljökrav som följs upp
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Vad som är miljöprioriterade upphandlingar och relevanta, skarpa miljökrav,
med Miljösteg 5 som grund, definieras av varje förvaltning och bolag.
2.7.1.1 Beräkning av måluppfyllelse
År 2011 genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar med
relevanta, skarpa miljökrav, med Miljösteg 5 som grund. Uppföljning ska ske
årligen.
2.10.1.1 Beräkning av måluppfyllelse
Målet är nått om RTK och SL genomför åtgärdsförslag i Miljö Steg 5, det vill
säga: RTK verkar för att den regionala utvecklingsplanen genomförs och SL
verkar för att kollektivtrafikens andel av fordonstrafiken ska öka. WÅAB ska öka
andelen kollektivtrafik på vatten.

Både revisorer och opposition har tidigare påtalat HSN:s miljöbrister.
Landstingsrevisorerna skrev i sin projektrapport 7/2007 ”Det är tveksamt om
HSN har en ändamålsenlig organisation och tillräcklig kompetens när det gäller
genomförandet av Miljö Steg 5”
Vårdavtalen, vilket är HSN:s verktyg att styra de privata vårdgivarnas miljöarbete, har en svag styrning mot målen i Miljö Steg 5.
Sannolikt kommer det att saknas ett antal miljöredovisningar vilket gör det
svårare att bedöma måluppfyllelsen av miljöprogrammet Miljö Steg 5.
I den nu aktuella specifikationen kan vi läsa ”Mål som definieras som att ”all”,
”alla” (och så vidare) ska uppfylla vissa kriterier anses vara uppnådda om
villkoren i huvudsak och allt väsentligt uppfylls.”
I enlighet med landstingets Kostpolicys värdegrund, ”att såväl skattefinansierade

som andra måltider samt övrigt utbud av livsmedel inom SLL” …”ska bidra till
att de nationella miljömålen samt det nationella folkhälsomålet uppnås.”
Specifikationen avseende miljömålet om ekologiskt framställda produkter har i
enlighet med ovanstående justerats.
För övrigt vill vi nämna att det är anmärkningsvärt att majoriteten än en gång ger
oppositionen orimligt kort tid att behandla ett viktigt ärende. Förvaltningen
arbetade med specifikationen av miljömålen i miljöprogrammet i ett år och det
var klart i mitten av maj i år för att sedan skickas ut på eftermiddagen torsdagen
den 13 augusti, två arbetsdagar före landstingsstyrelsen.

