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Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren
2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och planåren 2009-2012
samt behandling av motion 2006:8 om samordnad informationspolicy
för funktionshindrade i kollektivtrafiken, motion 2006:20 om handbok
angående tillgängligheten i kollektivtrafiken, motion 2006:21 om
studentrabatt för SL-kortet, motion 2007:6 om utredning av
spårbilssystem, motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar
kollektivtrafiken, motion 2007:14 om landstingshuset som blivande
energiföredöme samt motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i
busstrafiken

FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa Miljöpartiet de Grönas förslag till budget för Stockholms läns
landsting för 2008 och plan för åren 2009-2010, se bilaga
att fastställa Miljöpartiet de Grönas förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2008 och planer för åren 2009-2010, se bilaga
att fastställa Miljöpartiet de Grönas förslag till investeringsbudget för 2008
och plan för åren 2009-2012, se bilaga
att fastställa landstingsskatten för år 2008 till 12,27 kronor per skattekrona,
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2008 enligt
upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och
avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag, se bilaga
att fastställa Miljöpartiet de Grönas förslag till taxor och avgifter för år
2008, se bilaga
att uppdra till förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna
månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut,
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miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till
landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de
anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på
landstingsstyrelsens uppdrag,
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art
avseende denna budget,
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive
slutliga budgetar i enlighet med denna budget,
att nämnder och styrelser senast den 31 januari 2008 överlämnar behandlad
budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som
landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag,
att uppdra till landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till
landstingfullmäktige senast vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2008,
att uppdra åt nämnder och styrelser att vidta de åtgärder som krävs för att nå
målet om 100 % förnybara bränslen 2015,
att den miljörelaterade ersättningen inom hälso- och sjukvården ska vara 2
promille av den totala ersättningen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att successivt införa Hälsoval
Stockholm enligt Miljöpartiets de Grönas förslag,
att bifalla motion 2006:8 om en samordnad informationspolicy för
funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i hela
kollektivtrafiken samt motion 2006:20 om handbok angående tillgänglighet,
bilaga 2
att anse motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kort besvarad, bilaga 3
att bifalla motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar
kollektivtrafiken, bilaga 5
att bifalla motion 2007:14 om landstingshuset som blivande
energiföredöme, bilaga 6
att anse motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken besvarad,
bilaga 7
att fastställa som klimatmål att Stockholms län ska vara ett
fossilbränslefritt län år 2030, med delmål 2020 att utsläppen av
klimatpåverkande gaser ska minska med 70 % räknat från 1990
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att landstingets övergripande mål kompletteras med ett klimatmål samt att
landstingets befintliga mål om ett fossilbränslefritt landsting 2021
tidigareläggs till 2015
att en säkerhets- och krisplanering på central nivå under landstingstyrelsen
med inriktning på klimat- och sårbarhetsaspekter initieras
att landstingsstyrelsen ska utreda behovet av en övergripande
parlamentarisk styrgrupp för ett sammanhållet arbete med de
mest berörda aktörerna
att planeringen av Nya Karolinska Solna ska göras enligt WHO-konceptet
för hälsofrämjande sjukhus
att nya Karolinska Solna ska ha ett eget produktionskök och följa
landstingets kostpolicy
att landstinget analyserar vilka gaser, förutom lustgas, som används inom
vården och som har en klimatpåverkan samt föreslå hur dessa ska infångas
och spjälkas
att landstinget tar fram alternativa metoder inom förlossnings- och
operationsvården så att användningen av gaser kan minimeras
att landstinget genomför arbetet, i enlighet med kostpolicy och Miljösteg 5,
med att 20 procent av alla i landstinget serverade måltider ska vara
ekologiska 2008. Det långsiktiga målet ska vara 50 % till 2011
att landstinget ökar kunskapen om sambandet mat, hälsa och miljö genom
utbildning av personalen och information till allmänheten
att landstinget ökar andelen miljömärkta och rättvisemärkta produkter
att landstingets användning av skadliga kemikalier identifieras och
successivt minskas
att landstinget fortsätter sitt under 2006 påbörjade arbete med att
kommunicera klimatproblematiken med länets innevånare
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta upp diskussioner med
kommunerna runt Mälaren angående hanteringen av läkemedelsrester i
avloppsvattnet i syfte att minska dessa och vidta förebyggande åtgärder
att landstinget vidtar åtgärder för att förbättra hälsan hos befolkningen i
enlighet med antaget program ”De tio viktigaste miljöåtgärderna för att
förbättra folkhälsan i Stockholms län”
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att omarbeta värdegrunden så att
landstingets hela verksamhet omfattas och så att jämställdhets-, barn-, äldreoch funktionshinderperspektivet tydligare framgår
att inrätta ett demokratiutskott direkt under landstingsfullmäktige
att jämställdhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och integreras i
årsredovisningar och styr- och uppföljningsprocesser
att prioritera områden som rör barn, människor med funktionshinder, mäns
våld mot kvinnor, HBT-frågorna samt forskning rörande skillnader i mäns
och kvinnors bemötande och behandling i hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta riktlinjer så att samverkan sker
på ett strukturerat sätt i all landstingsverksamhet
att landstingets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar
att landstinget verkar för att trängselavgifterna till 95 procent går till
kollektivtrafiken
att en klimatfond om 100 miljoner inrättas där medel avsätts för oförutsedda
klimatrelaterade händelser
att landstinget behåller akutsjukhusen i egen ägo
att landstinget tar fram förslag till lägre internränta inom de egna
verksamheterna
att återkommande avsättningar görs för investeringar och pensioner
att landstinget avsätter erforderliga medel för utveckling av organisation och
styrning vid Karolinska Universitetssjukhuset
att en utredning ska snarast tas fram som beskriver följdverkningar för
övriga akutsjukhus och primärvården
att landstinget ställer hårda krav på ekologisk, social och etisk hållbarhet vid
upphandling
att landstinget i samverkan med Regionerna Skåne och Västra Götaland
inrättar en utvärderingsorganisation för kontroller av leverantörer vad gäller
etiska krav
att 25 % av de produkter som säljs i kiosker, livsmedelsaffärer och
automater m.m. i landstingets lokaler är ekologiska år 2011
att landstinget uppmärksammar regeringen på att Lagen om offentlig
upphandling bör anpassas till upphandling av vårdtjänster
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att landstinget utreder förutsättningarna för kortare arbetstid för medarbetare
med fysiskt och psykiskt tunga arbeten till inledningsvis 35 timmar per
vecka före 2010
att personalen erbjuds individuell rehabiliteringsplan med möjlighet till grön
rehabilitering vid sjukdom eller skada
att landstingets ledarutbildningar breddas och ökas
att landstinget på ett systematiskt sätt utvecklar hälsofrämjande kunskap och
metodik i samtliga verksamheter
att ett 10-punktsprogram Steg 2 utarbetas för åtgärder mot miljörelaterad
ohälsa avseende långsiktiga effekter enligt försiktighetsprincipen
att en specialistmottagning inrättas för utveckling av diagnos- och
behandlingsmetoder vid så kallad särskild miljökänslighet i nära samarbete
med hälsocentralerna
att införa Hälsoval Stockholm enligt Miljöpartiet de Grönas modell
att de socioekonomiska faktorerna återinförs i ersättningssystemet
att etableringsfriheten tas bort
att utmaningsrätten tas bort
att landstinget utreder möjligheterna att stödja hemförlossning,
att landstinget upphandlar pappagruppsverksamhet för hela länet enligt det
koncept som utarbetats inom ramen för projektet ”Pappa på riktigt”
att barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska
funktionshinder/neurologiska utvecklingsavvikelser får ökad tillgänglighet
till utredning och behandling
att projektet med begåvningsstödjande hjälpmedel förlängs
att ett folkhälsoprogram som särskilt vänder sig till de äldre utvecklas i
samarbete med kommunerna och där hälsosamtal för äldre ingår
att närakuterna bibehålls och vidareutvecklas i samverkan med Hälsoval
Stockholm
att landstinget i sina ägardirektiv och avtal med sjukhusen fastställer att
dessa ska arbeta enligt WHO-konceptet Hälsofrämjande sjukhus HFS och
att resurser avsätts till stöd för detta
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att fler av dem som är berättigade till uppsökande munhälsobedömning ska
nås genom utbildning och samverkan med kommunerna, primärvården och
psykiatrin
att pröva om någon kommun är beredd att ta över ansvaret för den
uppsökande tandvården genom ett avtal med landstinget
att Folktandvårdens avkastningskrav sänks till noll. En smärre taxehöjning
medges med 0,7 procent
att läkemedelskostnaderna ska minska
att alla som råkat ut för sjukdom eller skada ska garanteras rehabilitering
att det för alla diagnosområden ska ställas krav på rehabiliteringsinsatser i
vårdavtal/vårdöverenskommelser och att uppföljning ska ske årligen
att hjärnskadekoordinator/vårdlots införs för personer med kognitiva
funktionshinder
att utreda om tillbehör till C-PAP kan ingå i högkostnadsskyddet för
hjälpmedel
att arbetet med att ta fram 10-punktsprogrammet mot psykisk ohälsa hos
unga vuxna påskyndas, implementeras och vidareutvecklas 2008
att miljöterapi såsom fysisk aktivitet FYSS/FaR, naturvistelse och
rehabilitering i gröna miljöer ska erbjudas som komplement eller alternativ
till psykofarmaka
att alla patienter inom psykiatrin garanteras en individuell vård- och
rehabiliteringsplan
att samverkansprojekt startas för att stärka det förebyggande och
uppsökande arbetet inom beroendevården
att kognitiv beteendeterapi erbjuds personer med spel- och köpberoende
att tillsammans med Stockholms stad genomföra en utredning inför ett
kommande ställningstagande i frågan om införande av ett
sprututbytesprogram
att ett särskilt handlingsprogram tas fram för systematiskt
cancerförebyggande arbete
att cancerpatienter får tillgång till komplementära metoder i samråd med sin
läkare i enlighet med den antagna cancerplanen
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att inom det medicinska programarbetet utveckla kunskaperna inom
området cancer och nutrition samt stresshantering
att forskningsmedel avsätts för att utveckla kostnadseffektiva och säkra
metoder för screening av tjocktarmscancer
att det inom cancervården ska vara nolltolerans mot väntetid som inte är
medicinskt motiverad
att målet för andelen nöjda resenärer 2008 ska uppnå 80 procent
att enhetstaxor tillämpas konsekvent i hela länet
att enkelbiljetten återinförs och kostar 30/15 kr samt att 30-dagarskortet
kostar 600/360 kr och att lokala taxor inte införs
att SL ges i uppdrag att under 2008 påbörja borttagande av samtliga spärrar
i kollektivtrafiken
att SL i samband med borttagandet av spärrar omfördelar spärrpersonalen
till arbete ute i systemet som trafikvärdar och informatörer, samt utökar
antalet kontroller av giltiga färdbiljetter ombord på fordonen
att SL ges i uppdrag att införskaffa biljettautomater för köp och stämpling
av enkelbiljetter samt att dessa ska finnas i anslutning till och ombord på
samtliga trafikslag
att landstinget med hjälp av trängselavgifter arbetar för att nå målet världens
bästa kollektivtrafik
att de statliga vägmiljarderna används till investeringar i kollektivtrafik,
vägunderhåll och trafiksäkerhet i stället för nya motorvägar/motorleder
att landstinget verkar för att den som har SL-kort ska kunna infartsparkera
gratis
att särskilda cykelplatser införs i kollektivtrafiken så att cyklar kan tas med
ombord på resan
att SL i samarbete med kommunerna inför låsbara infartsparkeringar under
tak, för cyklar
att informations- och kommunikationsflödet mellan SL och olika
entreprenörer gällande störningar i kollektivtrafiken, kvalitetssäkras
att X60-tågens brister åtgärdas så att samtliga nya tåg kommer i trafik
att landstinget prioriterar ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken så att kravet
i EG-direktivet kan uppfyllas i god tid
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att mobilfria zoner i kollektivtrafiken återinförs samt att adekvat
information ges till resenärerna ang. funktionshinderperspektivet
att SL tillser att sittplatsgarantin för bussar som körs över 70 km/tim
verkställs
att utbyggnaden av tvärbanan tidigareläggs
att påbörja projekteringen av spårbilsbanor i Kungens Kurva/Skärholmen,
Södertälje, Campuslänken samt delar av Värmdö/Nacka
att SL tillsammans med regionplane- och trafiknämnden ges i uppdrag att
identifiera vad som krävs i regionplaneringen för att möjliggöra att
kollektivtrafikens andel av persontransporterna ökar
att SL tillsammans med regionplane- och trafiknämnden ges i uppdrag att
göra en gemensam plan över hur bebyggelse och kollektivtrafikens
samplanering ska få bästa möjliga förankring och utdelning
att färdtjänstnämnden avskaffar systemet med överprövning av läkarintyg
att färdtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett system för
kvalitetsuppföljning för förare inom färdtjänsten kan införas
att färdtjänstnämnden i samverkan med kommunerna inrättar tre nya
närtrafiklinjer
att färdtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda hur en färdtjänstbiljett ska
räcka för en resa i hela länet (enhetstaxan)
att färdtjänstnämnden får i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr som
beskriver den enskildes rättigheter
att färdtjänstnämnden tar fram vad som krävs för att nå landstingets
miljömål i miljöprogram – Miljö Steg 5, varje år fram till 2011
att färdtjänstnämnden bibehåller målsättningen för tillgänglighet till
tillståndsprövningen att 80 % av inkomna ärenden ska vara handlagda inom
en vecka
att färdtjänstnämnden får i uppdrag att utreda vilken ersättningsnivå som
krävs för att stimulera de entreprenörer som kör åt Färdtjänsten att gå över
till fordon som drivs med förnyelsebara bränslen
att WÅAB:s trafikutbud successivt ska öka och att målet är en fast
basturlista året runt som byggs på med extra turer under skolloven
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att WÅAB ska utvärdera försöksdriften med förnybar syntetisk diesel,
sommaren 2008
att WÅAB får utökade medel för att fortsätta inriktningen mot större
användning av icke fossila bränslen
att WÅAB får i uppdrag att i samverkan med kommuner på mälarsidan
såväl som på saltsjösidan påskynda införandet av kollektivtrafik på
Stockholms inre vatten
att upprättande av slutligt planförslag och utställning för Regional
utvecklingsplan 2010, senareläggs till våren 2010, varefter
landstingsfullmäktiges beslut om antagande av den nya regionala
utvecklingsplanen kan ske våren 2011
att Regionplane- och trafiknämnden får i uppdrag att initiera en utredning
som visar hur länets östra kustområden liksom Mälaren ska kunna skyddas
från stigande vattennivåer i Östersjön
att Regionplane- och trafiknämnden ges i uppdrag att utveckla planeringen
på energiområdet avseende besparing och förnybara energikällor
att för arbetet med trafikprocesser bevilja ett projektanslag på 2 miljoner
kronor utöver landstingsbidraget för 2008
att inriktningen för arbetet med trafikprocesser ska vara att säkra ett
skyndsamt och effektivt arbete med inriktningsmål 1 i RUFS 2010 – Säkra
värden för framtida behov: där bland annat fokus ligger på att
transportsystemet ska bli mer resurseffektivt och faktiskt bidra till minskad
klimatpåverkan och bättre folkhälsa
att för arbetet i regionen ska komma igång och skjuta fart vad avser
planering för ett förändrat klimat, med sårbarhetsanalyser, kostnadsanalyser
och samverkan i regionen beviljas ett projektanslag på 1 miljon kronor
utöver landstingsbidraget för 2008
att Regionplane- och trafiknämnden tillsammans med kommunerna och
SMHI nu ska kartlägga översvämningsrisker och anpassar
regionplaneringen till detta vad gäller bostads- och arbetsplatsområden samt
infrastrukturinvesteringar
att Regionplane- och trafiknämnden tillsammans med SL ges i uppdrag att
identifiera vad som krävs i regionplaneringen för att möjliggöra att
kollektivtrafikens andel av persontransporterna ökar och därför beviljas
ett projektanslag på 1 miljon kronor utöver landstingsbidraget för 2008
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att Regionplane- och trafiknämnden ges i uppdrag att under 2008 i
samarbete med Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen utarbeta ett
långsiktigt hållbart fraktstödssystem för företag med säte på ö
att Locum AB intensifiera arbetet med att minska användningen av
fossilbränslen för uppvärmning, minimera energianvändningen och bidra till
en hållbar utveckling
att Locum AB aktivt ska arbeta med att tillvarata nya energikällor baserade
på sol och vind
att ramarna till budgetunderlaget förstärks med 30 Mkr, innebärande att
0,7 % av landstingets totala budget ska gå till kulturnämnden
att landstinget tillsammans med branschen och kommunerna tar ett fortsatt
ansvar för Film Stockholm
att om Film Stockholm avknoppas se till att verksamheten säkras på lång
sikt
att landstinget tar ett fortsatt ansvar för Circonova och utvecklar
programverksamheten ytterligare, gärna i samverkan med kommunerna i
Stockholms län
att om Circonova avknoppas se till att verksamheten säkras på lång sikt
att öka stödet till Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som
kultur
att öka stödet till regional kulturverksamhet utöver föreslagen höjning
att öka stödet till hemslöjdkonsulenterna
Landstingsstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges
beslut
att uppdra till landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för
arbetet med slutlig budget 2008
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Bilaga 2

Motionerna 2006:8 av Sten-Erson-Wester m.fl. (kd) om en samordnad
informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad
rörlighet i hela kollektivtrafiken samt motion 2006:20 av Gertrud Brorsson
(mp) om handbok angående tillgänglighet
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionerna 2006:8 och 2006:20
att därutöver anföra
Motionärerna föreslår i sina respektive motioner dels en samordnad
informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i
hela kollektivtrafiken, dels en tillgänglighetsguide för kollektivtrafiken.
Båda motionerna pekar på värdet för funktionshindrade att på bättre sätt kunna
planera sina resor utifrån förhållanden på särskilda stationer och hållplatser. En
inriktning som är mycket vällovlig.
I svaret på motionerna anförs att SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten håller på
och utvecklar en gemensam reseplanerare där det kommer att bli möjligt att välja
resväg individuellt efter egna förutsättningar och att det finns planer på ytterligare
förfiningar av denna. Vidare pekar SL på att ett kartmaterial och en skriven guide
är sämre och svårare att hålla dagsaktuella. Ännu har dock inte någon planerare
kommit till stånd och behovet att kunna planera sin resa för funktionshindrade
kvarstår. Fler skulle kunna välja kollektivtrafiken om det fanns uppgifter om
anpassning för funktionshindrade.
Vi menar att det bästa inte får vara det godas fiende och vill skynda på
utvecklingen av ett enkelt material i avvaktan på en mer sofistikerad planerare. I
staden Freiburg i södra Tyskland är det redan i dag möjligt att överallt få en gratis
karta över det väl utbyggda kollektivtrafiknätet med såväl bussar som spårvagnar,
där det finns en symbol på de hållplatser som har anpassning för
funktionshindrade. I innerstaden gällde detta så gott som samtliga hållplatser.
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Bilaga 3

Motion 2006:21 av Shadi Larsson (s) om studentrabatt för SL-kortet
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kort besvarad
att därutöver anföra
SL inför studentrabatt på terminskorten under 2008. Miljöpartiet vill utvidga detta
till en särskild ungdomsrabatt i enlighet med sitt budgetförslag. Vi sänker också
kostnaden för månadskortet och återinför enkelbiljetten. Dessa åtgärder menar vi
gynnar ett utökat utnyttjande av kollektivtrafiken generellt. Billiga
kollektivtrafikresor för ungdomar skapar en vana att välja kollektivtrafik framför
andra färdmedel. Något som man tar med sig upp i vuxen ålder och som får
positiva effekter generellt för användningen av kollektivtrafik och därmed för
möjligheterna till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.
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Bilaga 5

Motion 2007:11 av Vivinne Gunnarsson m.fl. (mp) om översvämningsrisker
som hotar kollektivtrafiken
Landstingsstyrelsen förslår Landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken
att därutöver anföra
I motionssvaret hänvisas till Klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande
”Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern
(SOU 2006:94)” såsom en handlingsplan för att motverka översvämningsrisker.
Endast om dessa inte kommer till stånd eller fördröjs behövs en åtgärdsplan enligt
majoriteten. Hittills har dock inga beslut fattats om åtgärder avseende Slussen och
fortfarande är åtgärderna otillräckliga i Södertälje. Det är därför motionen
skrivits. Fördröjningen är redan ett faktum medan klimatförändringarna pågår i
allt snabbare takt enligt den samlade forskningen på området. Redan utan
forskningsresultat har vi stått inför hotet av översvämning i tunnelbanan Gamla
Stan. Det behövs alltså åtgärdsplaner och beredskap redan nu.
Som påpekas i Regionplane- och trafikkontorets uttalande finns inte några
kostnadsberäkningar i Klimat – och sårbarhetsutredningen för konsekvenser på
grund av avbrott i tunnelbane- och tågtrafiken. Än mindre har kostnadsberäknats
ev. elavbrott och förstört dricksvatten p.g.a. översvämmade avloppsledningar och
därav följande föroreningar eller konsekvenser p.g.a. följder i form av epidemier.
Det behövs inte bara krisövningar utan en fortsatt dialog i detalj om dessa frågor
mellan kommunerna i länet och landstinget samt med länsstyrelsen.
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Motion av Åke Askensten m.fl. (mp) om landstingshuset som blivande
energiföredöme
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motion 2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme
att därutöver anföra
I motionen framhålls att landstingshuset snarast har ökat sin energianvändning
sedan 1995. Självklart är det då dags att gripa in och göra något. Det finns i dag
många nya alternativ för att även i äldre hus spara energi och få tillgång till energi
som produceras lokalt. De i motionen uppräknade exemplen ska inte tas som
ovillkorliga. Det finns dessa och många fler alternativ. Motionens intention är att
låta landstingshuset som är ett äldre hus framstå som ett föredöme för vad man
kan göra på energiområdet för att minska förbrukningen och använda energikällor
som inte alstrar klimatpåverkande gaser.
Eftersom LOCUM nu har ett program för att minska energiförbrukningen borde
det också kunna finnas ett program för att utnyttja andra energikällor såsom
motionen beskriver. Därmed finns alla anledning att bifalla motionen och ha ett
verkligt fint exempel att visa upp på lokal självförsörjning med energi i ett äldre
kontorshus.

