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Interpellation av Tomas Eriksson (MP) angående landstingets arbete med
energieffektivisering
Stockholms läns landsting har uttalat höga miljöambitioner och under flera år bedrivit ett
framgångsrikt miljöarbete. Inom området för energieffektivisering har vi tyvärr inte lyckats nå
konkreta resultat. Den senaste jämförelsen mellan landstingen visade att Stockholms läns
landsting ligger sämst till bland alla landsting när det gäller energiförbrukning per
kvadratmeter i våra lokaler. Landstingets revisorer lyfter även i sin rapport “Landstingets
styrning av arbetet med energieffektivisering” fram flera brister i SLLs arbete med
energieffektiviseringar. Framförallt pekar de på att landstinget endast lyckats uppnå en
procents energieffektivisering trots att vi i miljöprogrammet haft ett utpekat mål om en
minskning med 10 procent 2016 mätt från 2011. I rapporten pekar de även ut flera
förbättringsområden för landstinget arbete med dessa frågor.
För det första lyckas inte LOCUM ge nödvändig information till våra verksamheter kring
deras energiförbrukning. Detta i sin tur gör det svårt för dem att sätta egna mål och styra mot
dessa. Det finns inte heller någon precisering kring hur mycket varje verksamhet ska bidra
med för minskning av energianvändningen.
Den andra stora bristen som revisionen pekar på är att det trots skrivning i Miljöutmaning
2016 saknas incitament för landstingets verksamheter att faktiskt jobba med
energieffektiviseringsfrågorna. Att driva arbetet blir alltså bara en kostnad för verksamheterna
och de får ingen belöning för sitt arbete.
En tredje stor brist är att all energiförbrukning i landstingsfinansierad verksamhet inte
redovisas. Energiförbrukning hos externa utförare utanför landstingets egna lokaler redovisas
inte. Inte heller förbrukning hos egna verksamheter som hyr lokaler externt redovisas. Det
senare fallet är extra allvarligt eftersom det enligt det antagna specifikationsdokumentet ska
redovisas.
Landstingets revisorer ger i sin rapport tre tydliga rekommendationer för landstingets fortsatta
arbete med energieffektivisering.
1. Att landstinget i kommande miljöprogram ska peka ut hur mycket varje nämnd och
styrelse ska bidra med för att uppnå det gemensamma målet
2. Att landstinget ska skapa incitament för verksamheterna att bedriva ett aktivt arbete
med energieffektivisering
3. Att landstinget behöver säkerställa en överenstämmelse mellan mål, uppföljning och
redovisning avseende energieffektivisering.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. På vilket sätt kommer du att ta hänsyn till landstingsrevisorernas rekommendationer i
kommande miljöprogram?

2. Hur kommer du se till att även externa utförares energianvändning redovisas i
kommande miljöprogram?
3. Vilket ansvar känner du att du som ansvarigt landstingsråd har för att målet om
energieffektivisering till år 2016 inte uppnåtts?
Tomas Eriksson

