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Landstingsstyrelsen

Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (mp) om ansökan av medlemskap i organisationen ICLEI, Local Governments for Sustainability

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Vivianne Gunnarsson (mp) föreslår att landstinget söker medlemskap i organisationen ICLEI, Local Governments for Sustainability.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå förslaget om att landstinget ska söka medlemskap i ICLEI.
Stockholms läns landsting har ett medansvar för att Stockholmsregionen även i fortsättningen ska vara en attraktiv region för boende och näringsliv. En aktiv miljöpolitik är en viktig förutsättning för att attraktionskraften utvecklas.
Tillståndet i vår omvärld visar att utveckling och ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för att uppnå en god miljösituation. De marknadsekonomiskt inriktade
industriländerna lyckas allt bättre när det gäller att kombinera ekonomisk tillväxt
med miljöhänsyn. Ekonomisk tillväxt är den motor som gör att ny teknik kontinuerligt utvecklas. Detta har lett till ett allt effektivare resursutnyttjande, minskade
miljöstörningar och ett ökat miljöintresse hos medborgare och konsumenter.
Eftersom miljön förbättras mest genom internationellt samarbete och internationella
beslut bör EU vara den arena där Sverige med kraft driver de svenska intressena i
miljöfrågorna.
Landstingsstyrelsen anser inte att ett medlemskap i organisationen ICLEI skulle innebära några miljömässiga vinster för Stockholms läns invånare. Organisationen
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vänder sig främst till kommuner, snarare än till regioner och landsting. Exempelvis
är Stockholms stad, Göteborg och Malmö medlemmar sedan flera år tillbaka.
Landstingsstyrelsens utgångspunkt är att landstingets finansiella och personella resurser ska användas på ett optimalt sätt i miljöarbetet. Ett medlemskap i ICLEI överensstämmer inte med denna utgångspunkt.

Chris Heister

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Vivianne Gunnarsson (mp) har i skrivelse den 20 februari 2007 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att söka medlemskap i organisationen ICLEI.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 april 2007 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avslå förslaget om att landstinget ska söka medlemskap i ICLEI.
Landstingsstyrelsens förvaltning har inga principiella invändningar mot att Stockholms läns landsting deltar i en sådan organisation som ICLEI. Om landstinget ansluter sig förutsätter det att det finns personella resurser inom förvaltningen som kan
arbeta med olika projekt, ta till sig information, delta aktivt och dela med sig av goda
exempel, medverka i seminarier med mera. Miljöavdelningen gör bedömningen att
dessa resurser idag saknas. I sammanhanget ska noteras att det ligger ett stort besparingsbeting på landstingsstyrelsens förvaltning och att alla resurssökningar därför
måste prövas med mycket stor restriktivitet. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 maj 2007.

