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Miljöredovisning 2015
Stockholms läns landsting har anledning att vara stolta över sitt
miljöarbete. Flertalet mål bedöms kunna nås inom programperioden.
Samtidigt finns det flera områden där landstinget inte alls når fram. Här
behöver insatserna förstärkas. Efter fyra år med Miljöutmaning 2016 är
det tre mål som sannolikt inte kommer att nås och tre mål som kan nås
bara om ordentliga insatser görs.
För det första måste arbetet med energieffektivisering stärkas, inte minst
genom att den ekonomiska styrningen utvecklas. Vi ser mycket positivt på
att kommande miljöprogram lyfter fram energieffektivisering men takten i
åtgärdsarbetet måste omgående höjas.
För det andra måste utsläppen av anestesigaser minska. Det är mycket
positivt att även detta finns med i kommande miljöprogram, men även här
behöver takten i arbetet behöver öka redan idag då dessa gaser har mycket
hög klimatpåverkan.
För det tredje måste förskrivningen av antibiotika minska. Här ligger
Stockholms län dåligt till jämfört med rikssnittet, och det vore olyckligt att
avsluta Miljöutmaning 2016 med att detta mål inte nås.
Särskilt fokus behöver riktas mot de mål som kräver kraftfulla insatser för
att landstinget ska nå ända fram med Miljöutmaning 2016. Utsläppen från
tjänsteresor måste minska och andelen miljöbilar enligt 2013 års
definition öka. Dessutom behöver arbetet med återanvändning och
återvinning stärkas.
Landstingets viktigaste bidrag till en hållbar Stockholmsregion är ett väl
fungerande kollektivtrafiksystem. Det måste bli tydligt med den
målkonflikt som finns mellan neddragna busslinjer, nya motorleder och
att fler använder kollektivtrafiken. För att nå de uppställda målen krävs
tuffa prioriteringar där utbyggnad i kollektivtrafik prioriteras högst.
Ett antal mål är inte bedömda. Det är olyckligt att livsmedlens
klimatpåverkan mäts såpass sällan. Vidare behövs en samlad bild vad
gäller Grön IT då detta område har stor potential. Dessutom bör
hälsokedjan finnas med i miljöredovisningen även om bedömningen görs
av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Det är av yttersta vikt att landstinget tar krafttag för att inom den tid som
är kvar nå målen.

