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Det är positivt att Stockholms läns landsting påbörjat arbetet med framtagandet av
ett sjätte miljöprogram i form av Miljösteg 6. Om landstinget även i framtiden ska
kunna ligga i framkant, i Sverige och internationellt, när det gäller miljöarbetet
måste de mål som sätts upp inom miljöprogrammets målområden vara ambitiösa
och framåtsyftande.
De föreslagna kvantitativa målen är i huvudsak ambitiöst satta, men med några
viktiga undantag. Bland annat saknas ambitiösa mål när det gäller ökningen av
andelen kollektiva resor i länet. Att sträva efter minst bibehållen marknadsandel
är ett alldeles för lågt satt mål. Istället bör målet att fördubbla resorna med
kollektivtrafik utgöra grund för SLL:s strategiska arbete när det gäller att vinna
marknadsandelar från bilen.
Landstingets verksamheter är av begränsad betydelse om man ser till utsläpp och
resursutnyttjande i hela Stockholms län. Landstinget har ett delansvar för dessa
frågor för hela länet inte minst genom ansvaret för den regionala
utvecklingsplaneringen. Förslagen till kvantitativa mål berör den regionala
planeringen, men ansvaret för genomförandet åligger i huvudsak externa aktörer.
Det är därför viktigt att arbetet med Miljösteg 6 bedrivs parallellt med
genomförandet av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. Ansvaret för
genomförandet och andra direkta åtaganden under perioden för Miljösteg 6 kan
komma att bli större om det sker en regionbildning. Detta måste beaktas vid
utformningen av Miljösteg 6.
Det är bra att resurseffektivitet finns med som ett målområde i förslaget till nytt
miljöprogram. Jordens resurser är ändliga och orättvist fördelade. Denna orättvisa
gäller även det avfall och de utsläpp som genereras vid produktion, transport och
förbrukning av exempelvis livsmedel, IT-utrustning och läkemedel, där fattiga
länder i större utsträckning drabbas av de negativa miljöeffekter som vår
konsumtion ger upphov till. För att uppnå miljö- och klimaträttvisa måste
Stockholms läns landsting ta verkliga steg i utvecklingen mot en verksamhet som
är både ekologiskt och socialt hållbar. Det innebär också att kraftigt minska
resursanvändningen.
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Stockholms läns landsting ska bedriva sin kärnverksamhet på ett bra sätt, men ska
även ta social hänsyn i relationerna till sina medarbetare och omvärlden samt i
aktiviteter där det sociala ansvarstagandet kan påverka t.ex. i upphandlingar. Det
ursprungsförslag till målområden som presenterades av förvaltningen tidigare i
våras inkluderade ett fjärde målområde socialt ansvarstagande. Detta målområde
ska finnas med i det fortsatta arbetet med Miljösteg 6.

