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Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting
Landstingets arbete på miljöområdet går framåt, vilket är glädjande. Vänsterpartiet väljer ändå
att kommentera några mål och punkter i milöredovisningen.
Målet att nå en energieffektivisering på 10 procent till 2016 kommer inte att nås. Landstingets
revisorer har i flera rapporter lyft fram tydliga brister när det gäller såväl målformulering,
styrning som uppföljning och redovisning av energieffektiviseringen. Detta är mycket
allvarligt, såväl ur miljöhänsyn som ur ett ekonomiskt perspektiv.
I samband med budget 2015 gavs ett uppdrag om att utarbeta en övergripande plan för hållbar
energianvändning med mål och vision och nödvändiga åtgärder. Ett år senare finns endast en
nulägesanalys framme. Det är hög tid att gå från analys till handling. Vi vill skärpa målet om
minskad energiförbrukning och införa ett mer långskitigt och ambitiöst mål, att halvera
energiförbrukningen till 2030.
Den viktigaste åtgärden landstinget kan göra för att minska sin klimatpåverkan är att fler reser
med kollektivtrafiken och färre med egen bil. Kollektivtrafikandelen i länet ligger på 38
procent, den är svår att få upp utan kraftiga åtgärder. Samtidigt är det de åtgärderna som kan
ge resultat.
Restidskvoten är 2,0, målet är 1,9. Det tar alltså dubbelt så lång tid att resa kollektivt i
jämförelse med bil. det är oacceptabelt i en region som Stockholm där många både är
beroende av kollektivtrafiken och inrättar sina val av bostadsort, arbetsort och studieort efter
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara norm och ingen stockholmare vara beroende av
bil för att ta sig till arbete, studier och fritidssysselsättningar.
När det gäller landstingets interna resor vill vi gärna se skrivningar att resor mellan
exempelvis Stockholm och Göteborg alltid ska ske med tåg.
Målet att nå 30 procent ekologiska livsmedel är redan nått vilket är bra. Vänsterpartiet har
föreslagit att målet skulle vara 50 procent redan 2016, det hade gått att nå med inte så stora
åtgärder. Nu vill vi gärna se en ökning av andelen ekologisk mat så att vi når 50 procent till
2018.

