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Justerare och justeringsdag
Ordförande och 2:e vice ordförande utsågs att justera protokollet.
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Justerare
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§17
Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting
LS 2015-1533

Ärendebeskrivning
Stocldiolms läns landsting följer årligen upp resultaten av miljöarbetet och
sammanfattar detta i en miljöredovisning. Miljöredovisningen avser år
2015 och är en redovisning av arbetet med att nå målen i landstingets
miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, den 2 maj 2016
Miljöredovisning 2015, den 15 april 2016
Tabell resultat 2015 och prognos 2016, den 15 april 2016
Rättningsbilaga, den 16 maj 2016
Förslag och yrkande
Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag med
rättningsbilaga.
Miljöberedningens beslut
Miljöberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting.
Särskilda uttalanden
Till protokollet antecknades särskilda uttalanden från S-, MP- och Vledamöterna, bilagorna 1-3.

Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional
storsatsning på elladdstolpar
LS 2015-1233

Ärendebeskrivning
Tomas Eriksson m.fl. (MP) har till landstingsfullmäktige lämnat en motion
om regionalt samarbete kring en ansökan hos regeringen om medel från
Klimatklivet för skapandet av en regional infrastruktur för snabbladdning
av elbilar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 april 2016
Motion 2015:27
Tillväxt- och regionalplanenämndens protokollsutdrag den 25 februari
2016 inklusive yttrande, med MP-ledamotens muntliga reservation
Tillväxt- och regionalplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 februari
2016

Förslag och yrkande
1. Ordförandes förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag
2. 2:e vice ordförandes förslag om bifall till miljöpartiets förslag
Proposition
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena
ovan och fann att beredningen bifallit ordförandens förslag.
Miljöberedningens beslut
Miljöberedningen föreslår arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
2:e vice ordföranden reserverade sig till förmån för miljöpartiets förslag,
bilaga 4.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Motion 2015:34 av Anna Sehlin (V) om att förbjuda
mikroplaster i landstingets verksamhet
LS 2015-1240

Ärendebeskrivning
Anna Sehlin (V) har till landstingsfullmäktige lämnat en motion 2015:34
om att förbjuda mikroplaster i landstingets verksamhet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 april 2016
Motion 2015:34
Förslag och yrkande
1. Ordförandes förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag
2. 2:e vice ordförandes förslag med instämmande av V-ledamoten, om bifall
till motionen
Proposition
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena
ovan och fann att beredningen bifallit ordförandens förslag.
Miljöberedningens beslut
Miljöberedningen föreslår arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
2:e vice ordföranden och V-ledamoten reserverade sig till förmån för
miljöpartiets förslag, bilaga 5.

Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

af
Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Miljömålsberedningens delbetänkande Ett Idimatpolitiskt
ramverk för Sverige (SOU 2016:21)
LS 2016-0385

Ärendet behandlades inte vid dagens sammanträde.

Beslutsexpediering:
Akt

fjyf
Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Locums miljöarbete - tema energi
Patrik Emanuelsson, VD, och Christina Lood, miljöchef informerade om
Locums miljöarbete. Beredningen tackade för informationen.
Presentationen tillställs beredningen efter sammanträdet.

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Övrigt
Inga övriga ärenden.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Bilaga

1

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
1 $M
2015-05-16
Milj öberedningen

Särskilt uttalande om Miljöredovisning 2015
Landstinget bedriver ett framgångsrikt miljöarbete på flera områden. Till exempel är
det glädjande att konstera att organisationen överträffar miljöutmaningens mål kring
förnyelsebart bränsle i transporter och ökad mängd av ekologiska livsmedel. Samtidigt visar miljöredovisning 2015 att det inom 7 av 16 delmål är oklart om målen kan
nås. På ett mål, effektivisera energianvändningen, konstaterar man redan nu att det
inte kommer att nås. Det är oroväckande. V i Socialdemokrater anser att det är an~
märloiingsvärt att miljöredovisningen bara lyfter fram de goda exemplen och inte
tydligt beskriver var miljöarbetet ska kraftsamla.
Vi socialdemokrater saknar en tydligare ledning och styrning av det interna miljöarbetet. Miljöarbetet behöver integreras mer i verksamheterna och tydligare incitament
för arbetet bör införas.
Ett område där vi Socialdemokrater anser att landstinget behöver göra betydligt mer
är inom effektiv energianvändning. Landstingets kommer inte att nå sitt mål om
energieffektivisering på 10 % 2016. Miljöredovisning 2014 visade att man bara nått
1% . 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 alvarligt, såväl ur miljöhänsyn som ur ett ekonomiskt perspektiv. I ett läge då landstingets ekonomi är ansträngd är det anmärkningsvärt att
det moderatledda landstingsstyret fokuserat så lite på dessa frågor som har stor effektiviserings- och besparingspotential.
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. V i vill skärpa målet om minskad energiförbrukning och införa ett mer
långskitigt och ambitiöst mål, att halvera energiförbrukningen till 2030.
Ett av landstingets viktigaste bidrag till en hållbar region är att öka resandet med
kollektivtrafiken. Vi Socialdemokrater anser att målet om att resandet år 2016 med
SL ska ha ökat med minst bibehållen marknadsandel jämfört med 2011, är för lågt.
Vi menar att målet om ökad kollektivtrafikandel måste relatera till trafikverkets rapport som visar att det krävs en minskning av bilresandet i länet på 14 % fram till
2030. Bilresandet måste minska om vi ska klara de nationella klimatmålen.
Vi behöver göra miljövänliga transportalternativ som kollektivtrafik och cykel attraktivt och tillgängligt så att det kan bli normförresandet inom länet. Vi är bekymrade
för de kommande årens utveckling då incitamenten för kollektivtrafikåkande försämras av den moderatledda alliansen genom neddragningar i busstrafiken.
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SÄRSKILT UTTALANDE

Bilaga 2

2016-05-16
LS 2015-1533

Ärende 2

Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting
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.
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.
Det är av yttersta vikt att landstinget tar krafttag för att inom den tid som
är kvar nå målen.

SÄRSKILT UTTALANDE
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Bilaga 3
2016-05-25

LANDSTINGSSTYRELSEN MILJÖBEREDNING
Vänsterpartiet

Ärende nr 2
2015-1533

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 planförhållbar 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 göraföratt 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.
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Ärende 3

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om
regional storsatsning på elladdstoplar
Sverige har som mål att bli en av världens första fossilfria
välfärdsnationer. Låg klimatpåverkan och klimateffektiva transporter är
prioriterade mål i nuvarande och kommande regional utvecklingsplan och
miljöprogram. För att nå målen behöver vi gå från ord till handling.
Miljöpartiets förslag till beslut:
att

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur en
gemensam ansökan till klimatklivet för anläggande av
elladdstationer mellan kommuner och landsting skulle
kunna se ut
i enlighet med detta lämna in en ansökan
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FÖRSLAG T I L L BESLUT
2016-05-16
LS 2015-1240

Ärende 4

Motion 2015:34 av Anna Sehlin (V) om att förbjuda
mikroplaster i landstingets verksamhet
Östersjön förorenas gradvis allt mer av mikroplast. Allt fler vetenskapliga
studier visar att mikroplaster kan orsaka stor skada på den marina miljön
och dess invånare. Enligt IVL Svenska miljöinstitutet uppskattas mängden
mikroplastpartiklar att huvudsakligen komma från följande källor:
trafiken 13 500 ton per år, syntetfibrer från tvätt cirka 200-2 200 ton/år,
industriell produktion och hantering av plast 300-550 ton/år samt utsläpp
från hygienartiklar med mikroplaster cirka 66 ton/år. Enligt landstingets
kommande miljöprogram ska landstinget vara en ledande aktör i Europa
när det gäller hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Miljöpartiet anser
därför att landstinget redan nu bör gå före vad gäller mikroplaster och
upphandling.
Miljöpartiets förslag till beslut:
att

motionen bifalles

