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Motion av Miljöpartiet de Gröna om ett fossilbränslefritt
landsting 2015
Stockholms läns landsting är det första och hittills enda landsting som har
beslutat att bli fossilbränslefritt och också tidsatt detta. Senast 2021 ska
landstingets verksamheter vara fossilbränslefria. Miljöpartiet anser att det
är fullt möjligt att nå målet redan 2015. En del utsläpp av växthusgaser –
t.ex. från lustgasanvändning – kan vara borta tidigare än så.
I Miljösteg 5, landstingets miljöprogram för perioden 2007-2010,är målet
vad gäller klimatpåverkan att använda förnybara energikällor till 50 % och
reducera lustgasutsläppen med 75 % jämfört med år 2002. Redan nu är
används miljöanpassade drivmedel i 75 % av SL-trafiken.
Landstinget är alltså på god väg att bli fossilbränslefritt och enbart använda
förnybara energikällor.
De gångna månaderna har FN:s klimatpanel, IPCC, publicerat en rad
delrapporter i sin fjärde stora utvärdering av forskningsläget på
klimatområdet. Det framgår av rapporterna att situationen är allvarlig, för att
inte säga akut, men också att det är möjligt att begränsa
temperaturhöjningen till två grader och att lönsamheten ökar om insatserna
sätts in tidigt.
Forskarna anser att kostnaderna kommer att vägas upp bland annat av
hälsofördelarna (t.ex. minskade luftföroreningar och minskat buller) och
lägre energikostnader.
Mot bakgrund av klimatpanelens rapporter, människors oro och Stockholms
läns landstings redan framsynta klimatarbete och den positiva effekt på
landstingets verksamheter som ytterligare kraftfullt klimatarbete skulle ge,
bör landstinget öka hastigheten i klimatarbetet. Landstinget kan vara
fossilbränslefritt inte 2021, utan redan 2015.
För att klara det behöver en plan utvecklas samtidigt som Miljösteg 5
genomförs.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår miljöpartiet landstingsfullmäktige
besluta
att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att under 2007 ta fram en
handlingsplan med målet att landstingets användning av
fossila bränslen och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser
ska upphöra senast 2015.
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