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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2007:12 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om
klimatneutral landstingsverksamhet
Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

Ärendet
Motionärerna föreslår att landstingstyrelsen får i uppdrag att göra samtliga
tjänsteresor klimatneutrala och att den samlade landstingsverksamheten blir
klimatneutralt senast år 2011.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Motionärerna föreslår att landstingets tjänsteresor och egenarrangerade
konferenser ska göras klimatneutrala genom inköp av certifikat för
utsläppsminskningar. De föreslår också att landstingets samlade verksamhet
ska vara klimatneutral till år 2011. Det är oklart vad motionärerna menar
med klimatneutral. Det kan antingen innebära att landstingets verksamheter
inte ska ha några klimatpåverkade utsläpp vid denna tidpunkt eller att
utsläppen ska kompenseras genom inköp av klimatcertifikat eller
utsläppsrätter.
Landstinget bedriver ett mycket ambitiöst miljöarbete för att minska
utsläppen av växthusgaser. Miljösteg 5 säger att till år 2011:
• ska minst hälften av landstingets person- och varutransporter utföras
med förnyelsebara drivmedel.
• ska den totala energianvändningen inte ha ökat jämfört med år 2000.
• ska all el och kyla komma från miljöanpassade källor.
• ska minst 75 procent av värmen komma från förnybara energikällor.

Bilagor
1 Motion 2007:12
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Färdtjänstnämndens yttrande
4 SL: yttrande
5 Mp-ledamotens uttalande
6 WÅAB:s yttrande
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Detta innebär sammantaget att landstingets klimatpåverkan kommer att
minska kraftigt fram till 2011. Landstingsstyrelsen anser det självklart att
landstingets miljöambitioner ska fortsätta vara höga även efter 2011.
Målsättningen bör på sikt vara att landstingets verksamhet inte ska ha några
miljöpåverkande utsläpp. Dessa ska även fortsättningsvis reduceras och
genomföras på ett systematiskt och hållbart sätt.
Därför anser landstingsstyrelsen att Miljösteg 5, som löper fram till 2011,
måste fullföljas. Att införa nya målsättningar under programperiodens gång,
vilket motionärerna föreslår, kan undergräva trovärdigheten i miljöprogrammet om inte också verksamheternas resurser kraftigt förstärks.
Förslaget att göra landstingets verksamhet klimatneutral till 2011 är förenad
med stora kostnader, uppskattningsvis cirka 410 miljoner kronor årligen.
Men motionärerna föreslår inte hur denna kostnad ska täckas. Målsättningarna för tidsperioden efter att nuvarande miljöprogram avslutats bör, enligt
landstingsstyrelsen, fastställas i samband med att det samlade miljöarbetet
för 2012 och framåt planeras.
Landstingsstyrelsen har utrett om köp av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen. Utredningen visar
att inköp av utsläppsrätter kan vara förenligt med kommunallagen medan
inköp av klimatcertifikat – vilket motionärerna också föreslår – inte är det.
Systemet med utsläppshandel har, vilket motionärerna också påpekar, stora
brister. Landstingsstyrelsen delar oron över att införande av köp av utsläppsrättigheter som instrument i landstingets klimatarbete för närvarande kan
medföra stora kostnader och även ha en negativ påverkan på bolagens och
förvaltningarnas egen ambitionsnivå att minska sina utsläpp. I stället för att
hitta nya tekniska lösningar för att minska sina utsläpp kan det vara lockande
att köpa utsläppsrätter. Då riskerar landstinget att förlora sin drivande roll i
arbetet med att hitta ny innovativa sätt att minska sina utsläpp.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2009.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till mp-ledamotens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Mp-ledamoten reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen
Det är av största vikt att påskynda arbetet med att göra Stockholms län
landsting klimatneutralt. Först och främst genom att direkt minska användningen av fossila bränslen, därefter genom klimatkompensation av för
tillfället kvarvarande utsläpp för att styra mot ytterligare utfasning av fossila
bränslen. Därför föreslås i detta ärende fler verktyg för landstingets
klimatarbete.
Det framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande att beroende på utvecklingen
skulle landstingets person- och varutransporter utan tillkommande kostnader
utöver de nu planerade vara till 75-100 % fossilfria vid utgången av 2015.
Det indikerar att det är möjligt att ha som mål att bli fossilbränslefritt i
landstingets nästa miljöprogram, Steg 6.
För att säkerställa en utfasning till 100 %, och ta höjd för extra kostnader om
bränsleutvecklingen inte är gynnsam för landstinget, bör landstingets klimatkompensation föras till en klimatfond, för att täcka dessa kostnader så långt
det är möjligt.
I landstingsfullmäktige, februari 2009, anmäldes en utredning som slog fast
att det troligen är förenligt med lagen för landstinget att kompensera för sina
utsläpp av växthusgaser. Utredningen argumenterar för det genom att anföra
att köp av utsläppsrätter kan anses vara av allmänt intresse för landstinget,
skäligt och komma landstinget till nytta.
Utredningens avfärdar dock certifikat för utsläppsreduktion i utvecklingsländer som inte förenligt med lag av samma skäl. Det är ett resonemang som
haltar betydligt. Nyttan för landstinget och dess innevånare är densamma,
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oavsett var utsläppsminskningen sker, eftersom utsläppen verkar globalt och
påverkar vårt klimat. Kostnaden är också ungefärligen densamma. Så om
nyttan av utsläppsrätter bedöms som proportionerliga, bör även certifikat för
utsläppsminskningar vara det.
Certifikat för utsläppsreduktion kan till och med vara att föredra, eftersom
nyttan i form av en faktisk åtgärd för minskade utsläpp är säkerställd genom
ett revisionsförfarande. Den kritik som finns mot detta system, har främst
pekat på att det är stora, dyra projekt som inte kommer lokalbefolkningen
eller de resurssvaga till del. Därför har också frivilligsektorn skapat en
utmärkelse för att vägleda till projekt som inte bara är bra för klimatet utan
också socialt hållbara.
Landstingsfullmäktige bör därför ta ställning till om även detta system kan
anses förenligt med kommunallagen.
Att hävda att köp av utsläppsrätter skulle få en negativ inverkan på landstingets bolag och förvaltningars ambitionsnivå när det gäller att sätta in egna
koldioxidreducerande åtgärder, det är att grovt underskatta landstingspersonalens engagemang i miljöfrågorna. Tvärtom är det så att landstinget
måste intensifiera sitt miljö- och klimatarbete. Stockholms läns landsting ska
stärka sin ställning som ett föredöme i arbetet för bättre klimat och miljö.
Det finns ett stort goodwillvärde i att leda utvecklingen mot detta mål.”

V-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Vänsterpartiet stödjer intentionerna bakom motionens förslag och anser att
inköp av certifikat för utsläppsminskningar i vissa sammanhang kan vara ett
effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.
Stockolms läns landsting har dock redan idag ett mycket väl utvecklat
miljöarbete genom Miljösteg 5 och vi ser det som oklokt att införa nya
tekniska lösningar. Införandet av ett system med inköp av certifikat för
utsläppsminskningar riskerar att sänka ambitionsnivån och äventyra det
miljöarbete som redan bedrivs inom landstinget. Dessutom innebär förslaget
en ansenlig kostnad - drygt 30mkr. Det är pengar som kan komma till större
nytta i andra miljöåtgärder och vid utveckling av ny teknik som minskar
miljöpåverkan.”
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Ärendet och dess beredning
Lena-Maj Anding m.fl. (mp) har i en motion (bilaga), väckt den 13 mars
2007, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt landstingsstyrelsen att göra samtliga tjänsteresor och egenarrangerade konferenser klimatneutrala genom köp av certifikat för utsläppsminskningar, att arbeta så att den samlade landstingsverksamheten är
klimatneutral senast år 2011.
Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören, färdtjänstnämnden,
Locum AB, AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 13 april 2007 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avge
yttrande enligt direktörens utlåtande.
Färdtjänstnämnden har den 31 maj 2007 avgett yttrande enligt
förvaltningens förslag (bilaga).
Locum AB har den 4 maj 2007 anfört att inom landstingets fastigheter
används värme, el och kyla vilket är de faktorer inom Locums verksamhetsområde som påverkar klimatet mest. Locum har valt att för landstingets
räkning handla upp vattenkraftbaserad el och att satsa på biobränslebaserad
fjärrvärme så långt det är möjligt.
För att illustrera de effekter energianvändningen har i form av utsläpp har
Locum tagit fram en utsläppsbilaga till den årliga energistatistiken. Denna
finns tillgänglig på Locums hemsida www.locum.se under fliken miljö.
Bilagan visar bland annat vilket nettotillskott av koldioxid som användningen av energi inom landstinget orsakar.
Utsläppsbilagan ska ligga till grund för val av fastigheters energisystem
och illustrerar också den miljöpåverkan och förbättringspotential en
fastighet har.
AB Storstockholms Lokaltrafik:s styrelse har den 29 maj 2007 avgett
yttrande enligt förvaltningens förslag (bilaga).
Mp-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).
Waxholms Ångfartygs AB:s styrelse har i skrivelse den 10 maj 2007
avgett yttrande (bilaga).
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Bilagor
Motionen
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 EU-
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ländernas 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 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.
Stockholm den 13 mars 2007
Lena-Maj Anding

Raymond Wigg

Yvonne Andersson

Åke Askensten

Agnetha Boström

Ardavast Reshdouni

Kaija Olausson

Marie Åkesdotter

Björn Sigurdson

Folke Nässla
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Motionens första förslag är att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att göra
samtliga tjänsteresor och egenarrangerade konferenser klimatneutrala genom
köp av certifikat för utsläppsminskningar.
Under år 2006 beräknas landstingets 3700 tjänsteresor med flyg har genererat
ca 900 ton koldioxidutsläpp, medan motsvarande för ca 17000 tågresor
beräknas till ca 50 kg. Till förmåns- och tjänstebilar har inköpts ca 500.000 l
fossila drivmedel, motsvarande 1300 ton fossil koldioxid. Sammanlagt kan
alltså utsläpp för tjänsteresor med flyg, tåg och bil uppskattas ha genererat
utsläpp av fossil koldioxid motsvarande ca 2200 ton. Fossila utsläpp för
deltagarnas resor i samband med egenarrangerade konferenser kan skattas till
ca 50 ton årligen. Om dessa relativt osäkra beräkningar skall ges tillräcklig
felmarginal torde utsläppen för samtliga tjänsteresor och egenarrangerade
konferenser ändå knappast överstiga 3000 ton årligen.
Enligt uppgift från Tricorona Climate Partner, som är svensk mäklare för
certifikat för utsläppsreduktion (CER=certified emission reduction) beräknas
kostnaden för CER innevarande år till € 20-25/per ton. Att göra landstingets
tjänsteresor och konferenser klimatneutrala skulle sålunda medföra en årlig
kostnad om ca 675.000 kr.
Motionens andra förslag är att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att arbeta så
att den samlade landstingsverksamheten är klimatneutral senast år 2011.
I motionen nämns också att det bör vara möjligt för landstinget att vara
fossilbränslefritt redan år 2015.
Landstingets utsläpp av fossil koldioxid, ovanstående tjänsteresor frånräknade, uppgick under 2006 till ca 180.000 ton. Under förutsättning att
utfasningen av fossila bränslen fortgår som planerat under programperioden
bör utsläppen vid utgången av 2011 vara ca 130.000 ton. För att nå klimatneutralitet enligt motionens förslag skulle landstinget år 2011 behöva köpa
CER för ca 30 mkr. Förvaltningen avstår från att uttrycka någon uppfattning
om huruvida klimatneutralitet bör skapas på detta sätt.
Enligt det av landstingsfullmäktige antagna miljöprogrammet Miljö Steg 5
skall minst hälften av landstingets person- och varutransporter utföras med
förnybara drivmedel år 2011. I motionen uttrycks uppfattningen att landstinget bör kunna vara fossilfritt redan år 2015. Till detta erfordras att SL
under åren 2012-2015 ersätter resterande fossila drivmedel med förnybara
bränslen. Detta är troligen möjligt, men kostnaderna för en sådan övergång
är svåröverblickbara. Om biodieselbränsle blir tillgängligt i tillräckliga
mängder skulle SL och WÅAB i gynnsammaste fall kunna övergå till detta
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utan att nyinvesteringar in bussar resp. fartyg påskyndas. I så fall skulle
kostnaden för övergång till fossilfrihet i huvudsak styras av priset på
biodiesel.
Om å andra sidan SL för att bli fossilfritt måste förlita sig till utbyte av
dieselbussar mot etanolbussar skulle det innebära nyinvestering i ca 1000
etanolbussar under perioden 2012-2015, dvs ca 250 bussar årligen. Detta är
ungefär en fördubbling av bussinköpen jämfört med nuläget, och skulle
innebära en årlig investeringsökning om ca 400 mkr. Förvaltningen anser att
ett fortsatt utbyte av dieselbussar mot etanol- eller biogasbussar enligt
nuvarande plan, med samtidigt beaktande av utvecklingen inom bränsleområdet bör innebära att landstingets person- och varutransporter utan
tillkommande kostnader utöver de nu planerade kan vara till 75-100 %
fossilfria vid utgången av 2015.

Miljökonsekvenser av beslutet
Inga väsentliga miljökonsekvenser beräknas uppkomma med anledning av
beslutet.

