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Miljöprogram för Region Västmanland -yttrande

Sala kommun har fått förslag till nytt miljöprogram för Region Västmanland 2018
-2022 på remiss.

Miljöprogrammet är det femte miljöprogrammet i ordningen för Region

Västmanland. Alla mål i programmet ska uppnås år 2022. Hela regionens
organisation omfattas av miljöprogrammet förutom hel- och delägda bolag.

Sala kommuns synpunkter

Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022" är ett ambitiöst program som

syftar till att Region Västmanland skall bidra pösitivt till en hållbar utveckling,
både lokalt, nationellt och globalt. Det man möjligen kan kritisera är att
programmet är strikt avgränsat till Regionens egen organisation. Det finns ingen

ambition att påverka hela regionens utveckling -inte ens regionens hel- eller
delägda bolag räknas in. Samtidigt skulle ett sådant program behöva utformas pä
ett helt annat sätt med mer fokus på generella regelverk, vilket mer är statens
uppgift. Samtidigt borde regionen ha viss möjlighet att arbeta med främjande

åtgärder lokalt i regionen.

I remissmaterialet konstateras helt riktigt, att det uppstår målkonflikter i arbetet
mot miljömålen (s. 1). Vad gäller fastigheter (s. 4 och 16) anges att
energianvändningen ska minska totalt från 15 650 till 13400 ton C02 per år.
Samtidigt anges (s. 10) att det kommer att ske stora investeringar i fastigheter.
Om detta även innebär ökad yta kan det ju vara svårt att minska den totala
energianvändningen så mycket, men samtidigt en möjlighet att investera i

energibesparande teknik.

Vad gäller transporter är det oklart om inköpta transporter finns med någonstans

(s. 6 och 8)- de verkar inte heller finnas med i inköp av varor (s. 8) som verkar
fokusera på just varorna. Inte heller verkar allmänhetens resor till och från
sjukhusen finnas med någonstans. Vad gäller inköp så anges att köp av tjänster
tex. leasing av kopieringsmaskiner skulle vara resursbesparande (s. 9) vilket kan
ifrågasättas. Däremot bör användandet av bilpool, som också nämns som ett
exempel, vara positivt för miljön.
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Vad gäller miljöproblemet med skadadfortplantningsförmåga hos fiskar och
groddjur (s. 11) så nämner man inte p-pillren som är den stora boven i det
sammanhanget utan fokuserar helt på antibiotikan, som naturligtvis ocksåär ett
problem.

Finansförvaltning (s. 13) har ett mycket ambitiöst mål att minska
kodioxidintensiteten med 75%till år 2022. Det är dessutom en av de största
posterna i regionens klimatpåverkan, anges det. För att kunna åstadkomma en så

stor minskning som 75% måste man sannolikt skifta investeringar från

varuproduktion till tjänsteproduktion i hög grad, vilket kommer att ge en ökad
riskexponering och även lägre avkastning,vilket alltså är en väldigt tydlig
målkonflikt. Allra mest koldioxid att spara in finns nog på papperet(l) i att
investera i obligationer och olika finansiella instrument, men det kanskeinte är
den väg man skagå. Programmet konstaterar klokt (s.15) att man inte
nödvändigtvis förbättrar klimatet genom att sälja värdepapper. Det är bättre att
vara en god kravställare fast då kanskeman inte når de 75%reduktion såsnabbt.

I tabellen "Indikatorer och målvärden" finns det någrafel. Om man summerar
delvärdena för regionens klimatpåverkan från fastigheter såfår man inte
summan 13 400 ton C02 för målvärdet. Man har ocksåvarit slarvigamed att
skriva ut enheter.

Enfråga är ocksåhur man ska kunna minskaC02-utsläppen från medarbetare för
resor till och från jobbet (s. 17). Det anges ingenstans.

Avslutningsvis vill vi konstatera att trots att det finns vissa brister är det ett

ambitiöst program som säkert styr i rätt riktning.
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