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Justerare och justeringsdag
Ordförande Gustav Hemming och Amanda Palmstierna utses att justera
protokollet.
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Stockholms läns landstings miljöpris 2016
Information lämnas om Stockholms läns landstings miljöpris. Beredningen
tackar för informationen.
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Nulägesanalys för hållbar energianvändning
Ärendebeskrivning
Inom ramen för uppdraget att utarbeta en övergripande plan för hållbar
energianvändning har en nulägesanalys av energiarbete i Stockholms läns
landsting genomförts.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 mars 2016
Nulägesanalys - Energiarbete i Stockholms läns landsting
Förslag och yrkande
Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.
Miljöberedningens beslut
Miljöberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att godkänna rapporten Nulägesanalys - Energiarbete i Stockholms läns
landsting
Särskilt uttalande
MP-ledamoten Amanda Palmstierna lägger ett särskilt uttalande
V-ledamoten Anna Sehlin lägger ett särskilt uttalande.
Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt
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Trafikförvaltningens miljöarbete
Caroline Ottoson VD Trafikförvaltningen, och Stefan Wallin, chef hållbar
utveckling redogör för trafikförvaltningens miljöarbete.
Beredningen tackar för informationen
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Nytt miljöprogram, Stockholms läns landsting
Fredrik Rangfeldt, projektledare, redogör för arbetet med nytt
miljöprogram för Stocldiolms läns landsting.
Beredningen tackar för informationen.
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SÄRSKILT UTTALANDE

LANDSTINGSSTYRELSEN MILJÖBEREDNING
Vänsterpartiet

2016-04-06
Ärende nr 3
LS 2015-0091

Nulägeanalys för hållbar energianvändning
Landstinget har tydliga styrdokument som uttrycker ambitiösa målsättningar inom
energiområdet. För sektorer som kollektivtrafik och vårdverksamhet framgår att
organisationen ska vara klimateffektiv och det långsiktiga målet är att vara helt
klimatneutral. Till klimatneutralitet är det långt.
Rekommendationen baserat på nulägesanalysen är att landstinget tar fram en
plan som beskriver hur mål i det kommande miljöprogrammet som rör
energieffektivisering och övergång till förnybar energi uppnås. Att en sådan plan
inte redan existerar för ett landsting som blivit utsedd till Sveriges miljöbästa är
mycket märkligt.
Planen ska klargöra vilka nödvändiga energiåtgärder som krävs, hur
genomförande sker och hur uppföljning sker. Det är grundläggande att ha en plan
för arbetet med att minska energianväningen i landstinget men i dagsläget med
skenande växthuseffekt och krav på minskad resursanvädning måste landstinget
gå från kartläggning till åtgärd.
Det är redan konstaterat att verksamhetsel i Locums lokaler inte mäts - vilket inte
ger incitament till minskad elanvädning. Det är redan konstaterat att hyresgäster i
Locums lokaler betalar varmhyra och inte har några incitament att minska
energianvändningen. Ansvaret ligger hos Locum att minska på
energianvändningen och/eller i dialog med hyresgästerna hitta vägar att
gemensamt synliggöra och minska på den använda energin. Det är en
prioteringsfråga.
Planerade energieffektiviseringar i befintliga fastigheter har senarelagts på grund
av de stora utbyggnads-, ombyggnads, och tillbyggnadsprojekten på Nya
Karolinska Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge och Nya Södertälje sjukhus. Senareläggning av
energieffektivseringsåtgårder har alltså berott på brist på medel i årsbudget för
flera år framöver och inte på lönsamhetsbrist i föreslagna åtgärder.
Fastighetsansvariga på Locum AB har rekommenderats att använda 100
kronor/kvm ur budget för år 2016, och medel ur kommande års budgetar, till
energisparåtgärder föreslagna i energiplaner. Pengarna har inte varit öronmärkta
och för år 2016 är pengarna redan uppbokade på andra åtgärder.
I början av 2016 ska 20 procent av total lokalyta som Locum AB förvaltar inom
Landstingsfastigheter vara kartlagd och därefter ska fler energikartläggningar
följa. Trafikförvaltningen har kartlagt 5 depåer av totalt 34 och analyser har gjorts
över vilka åtgärder som krävs för att nå mål inom energiområdet inom både

2(2)

Stockholms läns landsting

byggnader och trafik. Generellt för hela landstinget gäller att åtgärder inom
energiområdet varken finns kartlagda eller sammanställda i tillräcklig omfattning
så att deras gemensamma besparingspotential av energi samt ekonomiska
inverkan går att värdera.
Även när åtgärderna genomförs så är de inte tillräckliga. Locum AB planerar för
installation av 20 000 m2 solceller på förvaltade fastigheter för produktion av
förnybar el. Solcellerna ska spridas ut på 5 till 10 fastigheter och de första
installationerna förväntas vara på plats år 2016. Vid fullt färdigställande beräknas
anläggningarna producera cirka 3 GWh per år, vilket kan jämföras med Locum ABs
totala energianvändning på cirka 380 GWh per år. Det finns mycket energi att
spara.
I Trafikförvaltningens verksamhetsområden har flertalet åtgärder genomförts
vilket ändå lett till att bara bibehållen energieffektivitet uppnåtts. Vid nybyggnad
och ombyggnad ska Miljö byggnad Guld för energianvändning uppnås vilket är
positvit, men här saknas ett livscykelperspektiv.
Landstinget saknar i nuläget en sammanhållande bild av vilka åtgärder som krävs
för att nå organisationens uppsatta mål på energiområdet. Därmed saknas också
en god bild av den ekonomiska innebörden av att nå måluppfyllnad inom området
vilket begränsar möjligheten till effektiv och samordnad styrning.
Det är allvarligt.
Finansiering som är öronmärkt till energiprojekt är ovanligt i landstinget.
Trafiknämnden finansierar energisparprojekt främst via budgeten för underhåll,
förvaltningsplaner eller genom krav i nya upphandlingar. På Locum AB sker likaså
finansiering genom ordinarie underhållsbudget. En budget som inte räcker till.
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Nulägesanalys - Energiarbete i Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting ska vara ett miljöföredöme med tuffa miljökrav.
Utnämningen som Sveriges miljöbästa förpliktigar och innebär ett stort
ansvar som i dagsläget inte uppfylls.
Vi bedömer nulägesanalysen som väl genomförd och den pekar tydligt på
behovet av förbättringar. Det är angeläget att landstinget skyndsamt
omsätter nulägesanalysens rekommendationer om nödvändiga åtgärder,
genomförande och uppföljning. Särskilt angeläget är att se till att
landstinget omgående får en god ekonomisk styrning av energiarbetet i
landstinget då detta saknas i dagsläget.
Åtgärder som skett genom installation av solceller har fått en bra start,
även om det finns mycket kvar att göra, kan man se att andelen solel ökat
och att målmedvetna åtgärder ger effekt. Landstinget har sedan många år
haft stora åtgärdsbehov vad gäller energieffektiviseringsarbetet och vi har
tidigare lyft behovet av ett mål om att sänka energiförbrukningen med 50
procent till 2030. Motionen kring detta ansågs besvarad men vi ser inte att
det sker åtgärder som för oss mot att ha halverat energiförbrukningen till
2030. Energieffektiviseringar har senarelagts på grund av för lite medel i
årsbudgeten, trots att åtgärderna hade varit lönsamma att genomföra. Det
är nödvändigt att som nulägesanalysen rekommenderar öronmärka
investeringsmedel. Vi anser dock att summan för 2017 är dock för låg och
anser att en procent bör avsättas till energieffektiviseringar.
Nulägesanalysen är avgränsad till fastigheter och kollektivtrafik. Då
konsumtion är en stor källa till klimatutsläpp är återanvändning och
minskad materialförbrukning ett område vi saknar. Vi gör genom
kontakter med olika delar av förvaltningen bedömningen att det finns en
stor orealiserad besparingspotential när det kommer till att effektivisera
inköp och upphandlingar. Om rätt och färre produkter köps in kan stora
vinster göras vad gäller både ekonomi och energi.

