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Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting följer årligen upp resultaten av miljöarbetet och
sammanfattar detta i en miljöredovisning. Miljöredovisningen avser år
2013 och är en redovisning av arbetet med att nå målen i landstingets
miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2014
Miljöredovisning 2013 den 9 maj 2014
Förslag till beslut
Miljö- och skärgårdberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag till miljöredovisning för landstinget
avseende år 2013. Stockholms läns landstings miljöarbete ligger i framkant
enligt en jämförelse mellan landsting, som publicerades i början av 2013,
och miljöredovisning 2013 visar att landstingets verksamheter är fortsatt
framgångsrika. Efter två år med Miljöutmaning 2016 finns samtidigt
utmaningar kvar, projekt som behöver initieras och rutiner kring
organisation och styrning - till exempel avseende uppföljning - som
behöver utvecklas.
Bakgrund
Klimatstrategiarbetet resulterade bland annat i att landstinget 2013 nådde
målet om att använda 75 procent förnyelsebara drivmedel för transporter.
Samtidigt visar uppföljningen på områden som landstinget behöver sätta
ökat fokus på, exempelvis miljöbilar. Även att minska energianvändningen
är ett område som kan behöva prioriteras, för att fullgöra landstingets
vision för klimatarbetet.
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Landstinget driver olika projekt för att bli mer resurseffektivt, bland annat
med att ta fram en webbaserad annonstjänst för möbler och inredning.
Inför upphandlingen av papper- och plastvaror bjöd landstinget in företag
till en hearing, vilket resulterade i att leverantörer kunde erbjuda sopsäckar
av biobaserad plast, med betydligt lägre klimatpåverkan.
Landstingets kemikaliestrategiarbete fortlöpte under 2013 och bland annat
utbildades personal om kemikaliehantering. I alla relevanta centrala
upphandlingar ställdes kemikaliekrav. För att minska miljörisker med
utsläpp av läkemedelssubstanser vid tillverkning, ställer landstinget
miljökrav och sociala krav på leverantörerna. Landstingsfullmäktige
beslutade den 17 september 2013 (LS 1203-0461) om en miljöstrategi för
vatten, som sammankopplar arbetet för att minska miljörisker med
läkemedel, landstingets kemikaliestrategi och arbetet med minskad
bullerpåverkan. Ett hälsofrämjande miljöresultat är att utsläppen från
kollektivtrafiken av partiklar och kväveoxid minskade 2013.
I första hand är miljöredovisningen en redovisning till fullmäktige avseende
Miljöutmaning 2016, men även allmänhet, leverantörer och andra är
tilltänkta målgrupper för den. För att dessa intressenter ska få information
som är relevant för dem, och i en form som passar respektive målgrupp, är
det förvaltningens avsikt att målgruppsanpassa kommunikationen av
redovisningen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför bättre konsekvenser för miljön, indirekt, genom att
redovisningen är ett beslutsunderlag för landstingets fortsatta miljöarbete.
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