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Svar på interpellation 2007:64 om landstingets energiförbrukning
Viviann Gunnarsson (mp) har ställt följande frågor till mig om landstingets
energiförbrukning med anledning av en rapport från Ångpanneföreningen beställd
av miljödirektören i SLL:
1. Kommer rapportens förslag att omsättas i handling inom landstinget och i så
fall när?
2. Har vi råd att vara utan energiledningssystem?
3. Har vi råd att avstå från besparingar i den storleksordning som rapporten tar
upp när det gäller pengar såväl som för växthusgaser?
4. Anser du att landstinget som stor fastighetsägare har ett ansvar för att gå före
och visa vägen och även ta risken att pröva ny teknik?

Som svar vill jag anföra följande:
1. I budgetdirektiven för år 2008 ges Locum AB i uppdrag att inom ramen för sitt
miljöarbete starta ett energieffektiviseringsprogram. Syftet med detta är att utreda
möjligheterna till en än mer effektiv energiförbrukning och därmed samtidigt sänka
kostnaderna för landstinget.
2. Konsekvenserna av Locum AB:s utredning avseende energieffektivisering
kommer att redovisas under hösten. När utredningen redovisas är det möjligt att
beakta konsekvenserna av olika handlingsförslag.
3. Vi i Alliansen har tagit över ett landsting med en generellt hög
kostnadsökningstakt. Den höga kostnadsökningstakten är ett arv från den förra
vänsterledda majoriteten. Vår ambition är att varje skattekrona ska användas på
bästa möjliga sätt. Vi har därför påbörjat ett antal utredningar och genomlysningar
av landstingets verksamheter. Självklart ska vi pröva förutsättningarna för förslag
som framkommer i syfte att sänka kostnader och främja miljön.
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4. Vi folkvalda i Stockholms läns landsting har först och främst att förverkliga
och att leva upp till det uppdrag vi har fått av invånarna i Stockholms län. Det
handlar framför allt om att öka tillgängligheten i vården, att öka tillförlitligheten i
trafiken och att ha ordning på ekonomin. Att vara pionjär inom områden innebär
inte med automatik positiva effekter. Att använda skattebetalarnas pengar
effektivt kan innebära att vi ska använda välbeprövade och bevisat effektiva
metoder. Innovation och entreprenörskap ska gynnas men beslut ska fattas på
vederhäftiga grunder.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 7 juni 2007

Chris Heister

