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Landstingsstyrelsen

Kvantitativa mål för Stockholms läns landstings miljöprogram perioden 20122016

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till kvantitativa mål för Stockholms
läns landstings miljöprogram perioden 2012-2016.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna rapporten avseende arbetet med de kvantitativa målen inom de tidigare
beslutade målområdena klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande som del
av det fortsatta arbetet med att ta fram landstingets sjätte miljöprogram.
att senare i den fortsatta processen med att arbeta fram ett underlag för remiss inför
fastställande av miljöprogram till år 2011 göra eventuella justeringar och
kompletteringar av de kvantitativa målen.
att landstingets övergripande klimatstrategi utgörs av målområdet klimateffektivt och
inkluderar ett övergripande mål för reducerade koldioxidutsläpp.

Stockholms läns landsting ska fortsätta att driva ett offensivt och framåtsyftande
miljöarbete. Det görs genom att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan och, som
beställare, driva på en miljövänlig teknikutveckling. Det görs också genom att
landstinget bidrar till utbyggnad av kollektivtrafiken, med syftet att öka andelen
kollektivtrafikresenärer.
Det är av största vikt att landstinget formulerar tydliga och mätbara miljömål. Detta
har hittills varit en viktig orsak att miljöarbetet varit så framgångsrikt. Utan mätbara
mål är det svårt att utvärdera arbetet. Det är också svårt att i tid vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att nå målen. Förutom tydliga målsättningar krävs också ett
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underlag som innehåller en ekonomisk konsekvensanalys, samt uppgifter om möjliga
målkonflikter mellan olika ambitioner och åtgärder. Landstingsstyrelsen stödjer den
ambition som uttrycks i förslaget, men kan i dag inte ta slutgiltig ställning till de
nivåer som nämns eftersom det saknas underlag som tydliggör kostnader och
eventuella målkonflikter, exempelvis om hur klimatmålen bäst ska nås. Beslut om
slutgiltiga nivåer bör därför tas efter att ytterligare underlag har tagits fram.
Landstinget ska under den kommande programperioden fortsätta driva ett mycket
ambitiöst klimatarbete som är resultatinriktat och kostnadseffektivt. Varje satsad
krona ska ge största möjliga klimatvinst. Förutom tydliga och ambitiösa
målsättningar till programperiodens slut 2016 är det viktigt att ha en längre
planeringshorisont i klimatarbetet med mål för landstingets samlade klimatpåverkan.
Beräkningsåret för klimatmålet 2020 bör vara 1990 för att kunna jämföra med de
nationella målsättningarna. Förutom att minska sin egen klimatpåverkan har
landstinget en viktig roll i arbetet med den regionala utvecklingsplanens
klimathandlingsplan för att uppnå de regionala utsläppsmålen.
Klimatarbetet måste dels inriktas på att minska utsläppen, men också på att använda
energin effektivare. Det finns en stor outnyttjad potential i effektivare
energianvändning, vilket också leder till minskade energikostnader. Ambitionerna
bör därför vara höga inom området. En annan åtgärd för att minska klimatpåverkan
är att uppnå en effektivare resursanvändning. Möjligheten att använda exempelvis
matavfall från landstingets verksamhet för biogasproduktion är särkilt intressant och
bör utredas vidare.
Utsläppen av kemiska produkter, kemikalier och läkemedelsrester är en prioriterad
fråga för att värna stockholmarnas hälsa och Mälarens och skärgårdshavets
vattenkvalitet. För att förbättra folkhälsan måste också målet om minskade
luftföroreningar prioriteras i det kommande miljöprogrammet.
Tjänsteutlåtandet är en grund för de fortsatta diskussionerna under remissperioden
och inför det slutgiltiga ställningstagandet om programmet under 2011. Den
förankringsprocess som redan har genomförts är, tillsammans med förankringen
under den kommande remisshanteringen, viktig för att skapa ett program som har
bred uppslutning inom landstinget. Personalens engagemang och stöd för vårt
offensiva klimat- och miljöarbete är en viktig förutsättning för att också lyckas med
målsättningarna under de kommande åren.

Catharina Elmsäter-Svärd

Gustav Andersson

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsfullmäktige har den 23 februari 2010 uppdragit åt landstingsdirektören att
presentera underlag för beslut kring områden för kvantitativa mål i miljöprogrammet
för landstingstyrelsen i maj.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 5 maj 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att godkänna rapporten avseende arbetet med de
kvantitativa målen inom de tidigare beslutade målområdena klimateffektivt,
resurseffektivt och hälsofrämjande som del av det fortsatta arbetet med att ta fram
landstingets sjätte miljöprogram, att senare i den fortsatta processen med att arbeta
fram ett underlag för remiss inför fastställande av miljöprogram till år 2011 göra
eventuella justeringar och kompletteringar av de kvantitativa målen, att landstingets
övergripande klimatstrategi utgörs av målområdet klimateffektivt och inkluderar ett
övergripande mål för reducerade koldioxidutsläpp.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 maj 2010.

