MOTION
2007-03-13

Motion från Miljöpartiet de Gröna om klimatneutral
landstingsverksamhet
Klimatförändringarna på grund av den av människan förstärkta växthuseffekten
kommer att få stor inverkan på människor, natur och samhället, runt omkring i
världen och även i Stockholm. Det är många företag, organisationer och enskilda
som känner stor oro, men också stort engagemang att göra något, att medverka till
att undvika alltför stora och ohanterbara klimatförändringar. Ett flertal företag
och myndigheter i Sverige och i världen arbetar nu med att bli klimatneutrala
företag eller köpa klimatneutrala tjänster och varor. Miljöpartiet föreslår att
Stockholms läns landsting blir klimatneutral, samtidigt som landstinget arbetar
med att bli fossilbränslefritt.
Första steget att bli klimatneutralt är att kartlägga och beräkna utsläppen av
växthusgaser från landstingets verksamheter. Det andra steget är minska utsläppen
genom ett effektivt åtgärdsprogram. En avstämning görs varje år och de utsläpp
som då inte kunnat elimineras kompenseras med inköp av certifikat som visar att
faktiska utsläppsminskningar har skett på annat håll.
Certifikaten utgörs idag av i huvudsak enstaka projekt eller projektportföljer i
länder som Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika. Det är konkreta projekt som
exempelvis genom att byta ut kol mot biobränsle ger faktiska utsläppsminskningar.
Det får inte vara trädplanteringsprojekt. De flesta är kopplade till
Kyotoprotokollets certifikatmekanism CDM och verifieras således via FN. På sikt
kommer det att komma certifikat från projekt i Sverige. Här skulle landstinget
kunna gå före och samverka med kommuner och företag i länet kring lokala
investeringsprojekt, exempelvis vindkraft.
Genom inköpen av certifierade utsläppsminskningar sätts ett pris på landstingets
utsläpp av växthusgaser. Åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser kommer
att leda till minskade kostnader då färre certifikat kommer att behövas köpas in.
Större fokus kommer att fästas vid exempelvis energieffektiviseringsåtgärder, då
dessa blir mer lönsamma än tidigare.
Luftfartsverket är ett bra exempel som är klimatneutralt på det sätt som
beskrivs ovan.
G8-mötet i Skottland i juli 2005 och fotbolls-VM i Tyskland 2006 var
klimatneutrala arrangemang. Stockholms stads internationella klimatkonferens maj
2006 var också klimatneutralt.
Stockholms stad har under 2006 initierat ett nytt program – ”Klimatneutrala
företag” – ett handlingsprogram för minskad klimatpåverkan, för små- och
medelstora företag. Det har redan fått många intresserade företag.
En del företag och myndigheter använder så kallade utsläppsrättigheter för
koldioxid som handlas inom EU. En handel skapad i ett försök att klara EUländernas mål för utsläppen av koldioxid till 2008-12. Detta system har idag ingen
verkan eftersom antalet utsläppsrättigheter till de olika företagen som släpper ut
koldioxid är tilldelade för generöst. Det är mycket luft i systemet. De är också
tilldelade gratis.
Att köpa utsläppsrättigheter i handelssystemet som det fungerar nu är att skänka
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pengar till de inblandade industrierna. Det ger idag, tyvärr, liten om ens någon
konstruktiv näringslivspåverkan. Certifikaten å andra sidan stimulerar
teknikutveckling och entrprenörskap.
Det är viktigt att Stockholms läns landsting blir fossilbränslefritt så snart som
möjligt. Målet i landstingets miljöprogram 2007-2011, Miljösteg 5, är att minska
sina utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, genom att exempelvis öka
andelen förnybara bränslen inom transportsektorn till 50% till 2011. Vi anser att
det är möjligt för landstinget att vara fossilbränslefritt redan 2015.
Landstinget bör bli helt och hållet klimatneutralt. Under Miljösteg 5 kan några
första steg tas: alla tjänsteresor och egna arrangerade konferenser blir
klimatneutrala. I Miljösteg 6 tar sedan landstinget steget full ut och blir
klimatneutralt för all verksamhet. Samtidigt planerar och arbetar landstinget för att
bli fossilbränslefritt och energisnålare.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att göra samtliga tjänsteresor
och egenarrangerade konferenser klimatneutrala genom köp av
certifikat för utsläppsminskningar,

att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta så att den samlade
landstingsverksamheten är klimatneutralt senast år 2011.
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