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Landstingsstyrelsen

Miljöredovisning 2009 för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till miljöredovisning för landstinget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2009 för Stockholms läns landsting.

Miljöredovisningen 2009 – som också uppfyller kraven för hållbarhetsredovisning
enligt GRI – visar att Stockholms läns landsting genomför ett ambitiöst och offensivt
miljö- och klimatarbete som vi ska vara stolta över. Konkreta och mätbara mål gör
att miljöarbetet kan utvärderas på ett tydligt sätt. Det är en förutsättning för att vi
också ska kunna nå de högt ställda målen.
Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider har minskat under 2009. SL
har under 2009 tagit viktiga beslut om finansiering och inköp av nya miljöbussar för
att målet om att hälften av alla transporter ska ske med förnybara bränslen till 2012
ska kunna nås. Under 2010 kommer därför över 100 nya miljöbussar att sättas i drift.
Antalet miljöbilar ökar dessutom inom Färdtjänsten. Waxholmsbolaget fortsätter
också att aktivt söka alternativa bränslen och kommer under 2010 att prova en ny
miljödiesel.
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Utfasningen av skadliga kemikalier och produkter har varit framgångsrik under året.
Införandet av digital röntgen är en viktig orsak till att över 80 procent av de skadliga
kemikalier inte längre används. Byte till miljövänliga undersökningshandskar har
dessutom resulterat i 200 ton mindre PVC.
Locums energianvändning, räknat per kvadratmeter, minskade under 2009. Det visar
att Locums energibesparingsarbete har varit framgångsrikt, inte minst projektet Grön
IT. Därför måste energieffektiviseringsåtgärderna få ökad prioritet framöver.
Inom Stockholms läns landsting kommer nästan all el, värme och kyla från förnybara
energikällor som vattenkraft och vindkraft. SL upphandlar också grön fjärrvärme och
Locum ska undersöka möjligheterna att göra det. Anläggningar med solceller vid
Huddinge sjukhus och solfångare vid Södertälje sjukhus förser också landstinget med
miljövänlig egenproducerad el och värme. Under detta året kommer dessutom tre
vindkraftsanläggningar, som placeras på olika byggnaders tak, att tas i drift.
Landstinget bidrar på detta sätt till en mer hållbar energiproduktion och till att ny
miljöteknik utvecklas. Framtagandet av världens första ”gröna” ambulans, testning
av nya miljövänliga bränslen och planera på att installera lustgasdestruktionsanläggningar på alla förlossningskliniker under året visar att landstingets offensiva roll som
beställare bidrar till att utveckla ny teknik och skapa nya marknader. Det visar att
offentlig sektor har en viktig roll att agera föredöme och föregångare i miljöarbetet.

Catharina Elmsäter-Svärd

Gustav Andersson

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 25 mars 2010 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa miljöredovisning 2009
för Stockholms läns landsting (bilaga).
Förvaltningen har tagit fram förslag till miljöredovisning för landstingskoncernen
avseende år 2009, med utgångspunkt från det av fullmäktige fastställda miljöprogrammen Miljö Steg 5.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj 2010.

