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Landstingsstyrelsen

Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Landstingsfullmäktige har fastställt miljöprogrammet Miljö Steg 5 att gälla för perioden 2007-2011. Programmet innehåller ett antal mätbara mål för verksamheterna.
För att på ett korrekt sätt kunna beräkna graden av måluppfyllelse inom verksamheterna måste målen specificeras.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen 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
Från 1 juli har Storstockholms lokaltrafik övertagit all verksamhet som inte är myndighetsutövning från färdtjänstnämnden. Vid ärendets framtagning var detta ännu
inte genomfört. Redovisning av verksamheternas mätbara mål för färdtjänsten hanteras inom SLs redovisning.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsfullmäktige har fastställt miljöprogrammet Miljö Steg 5 att gälla för perioden 2007-2011. Programmet innehåller ett antal mätbara mål för verksamheterna.
För att på ett korrekt sätt kunna beräkna graden av måluppfyllelse inom verksamheterna måste målen specificeras. Tjänsteutlåtandet är ett förslag till sådan specificering.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 maj 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anta tjänsteutlåtandet som norm för målspecifikationen, att bemyndiga förvaltningen att använda den för beräkning av graden av måluppfyllelse.
Föreliggande förslag till specificering av målen i miljöprogrammet Steg 5 har utvecklats i samråd med verksamheterna. Berörda förvaltningar och bolag har därefter
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget, och sedan inkomna synpunkter beaktats
har förvaltningar och bolag genom remissförfarande givits ytterligare möjlighet att
påverka förslagets slutgiltiga utformning.
Under förutsättning av landstingsstyrelsens antagande av förslaget kommer det att
användas vid kommande redovisningar av måluppfyllelsen av miljöprogrammet Miljö Steg 5.
Miljökonsekvenser av beslutet
Antagande av tjänsteutlåtandet medför i sig inga miljökonsekvenser.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 augusti 2009.

