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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse av Tomas Eriksson (MP) om att
Stockholms läns landsting ska ta initiativ till ansökan
om Klimatklivet
Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming
Ärendebeskrivning
Tomas Eriksson (MP) har till landstingsstyrelsen inkommit med en
skrivelse om att Stockholms läns landsting ska ta initiativ till ansökan om
Klimatklivet.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Satsningen Klimatldivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen
beslutade om i juni 2015. 2016-2018 kommer det vart och ett av dessa år
finnas möjlighet att söka investeringsmedel under fyra
ansökningsomgångar om totalt 600 miljoner kronor som ska delas ut.
Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis en stad,
kommun, företag, skola eller län. Stöd ska gå till de åtgärder där
investerade medel ger störst klimateffekt och det huvudsakliga syftet är att
minska växthusgasutsläppen.
Stockholms läns landstings energinätverk för fastigheter och transporter
bjöd den 23 november 2015 in representanter från länsstyrelsen in till
energinätverksträff för att ge vägledning om hur ansökningar till
Klimatldivet utformas. Stödet omgärdas av riktlinjer och villkor som
exempelvis att stöd inte får ges till projekt som har påbörjats innan beslut i
frågan om stöd har fattats. Stockholms läns landsting arbetar metodiskt
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med att lista tänkbara och relevanta projekt att söka medel till.
Landstingets olika verksamheter uppmuntras till och stöttas från centralt
håll att söka medel från Klimatldivet. Avsikten är att planera ansökningar
till Klimatldivet parallellt med verksamhetsplaneringar för kommande år.
Landstingsrådsberedningen föreslår att skrivelsen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2016
Skrivelse från Tomas Eriksson den 26 januari 2016
n

Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse av Tomas Eriksson (MP) om att
Stockholms läns landsting ska ta initiativ till ansökan
om Klimatklivet
Ärendebeskrivning
Tomas Eriksson (MP) har till landstingsstyrelsen inkommit med en
skrivelse om att Stockholms läns landsting ska ta initiativ till ansökan om
Klimatklivet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2016
Skrivelse från Tomas Eriksson den 26 januari 2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Tomas Eriksson (MP) har till landstingsstyrelsen inkommit med en
skrivelse om att Stockholms läns landsting ska ta initiativ till ansökan om
Klimatklivet.
Förvaltningen föreslår att skrivelsen ska anses besvarad.
Bakgrund
Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen
beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra
centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala
klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor.
Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer art delas ut för
Mimatinvesteringar för åren 2016, 2017 och 2018. Från och med 2016
kommer det vart och ett av dessa år finnas möjlighet att söka
investeringsmedel under fyra ansökningsomgångar. Stödet ska gå till
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Mimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel
göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. Stöd ska gå
till de åtgärder där investerade medel ger störst Mimateffekt och det
huvudsaMiga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Åtgärder som kan
få stöd är konMeta Mimatsatsningar inom till exempel transporter,
industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
Tomas Eriksson (MP) begär i skrivelsen att landstingsdirektören
återkommer till landstingstyrelsen med följande:
1. En inventering av investeringsobjekt inom SLL verksamheter som skulle
kunna få finansiering inom ramen för KlimatMivet.
2. Tar initiativ till att gå vidare med de objekt som anses ha störst möjlighet
att kunna få stöd.
Överväganden
Stockholms läns landstings energinätverk för fastigheter och transporter
bjöd den 23 november 2015 in representanter från länsstyrelsen in till
energinätverksträff för att ge vägledning om hur ansökningar till
KlimatMivet utformas. Stödet omgärdas av riktlinjer och villkor som
exempelvis att stöd inte får ges till projekt som har påbörjats innan beslut i
frågan om stöd har fattats. Stockholms läns landsting arbetar metodiskt
med att lista tänkbara och relevanta projekt att söka medel till.
Landstingets olika verksamheter uppmuntras till och stöttas från centralt
håll att söka medel från KlimatMivet. Identifierade projekt som kan vara
aktuella att forma ansökningar för berör lustgasdestruktion, mätning och
styrning av IT-utrustning, energieffektivisering inom fastighetsdrift och
ruttoptimering för fordon. Avsikten är att planera ansökningar till
KlimatMivet parallellt med verksamhetsplaneringar för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
Det är inte relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef
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Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) om att Stockholms läns
landsting ska ta initiativ till ansökan i Klimatklivet
Satsningen KHmatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen
beslutade om i juni 2015. Syftet är att stödja investeringar på lokal och
regional nivå som genererar minskade utsläpp av växthusgaser. Under
2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner
kronor kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och
2018. Stödet kan sökas av kommuner, företag, landsting, organisationer
och stiftelser. Ansökan kan göras av en ensam aktör och tillsammans med
andra samarbetspartners.
Stockholms läns landsting står inför stora framtidsutmaningar.
Investeringar ska göras inom stora delar av landstingets fastighetsbestånd.
Från Miljöpartiets sida har vi sedan länge påpekat behoven av att i
sammanband med detta åstadkomma nödvändiga energieffektiviseringar
och utbyggnad av förnyelsebar energi.
Stockholms läns landsting har flera år i rad utsetts till Sveriges miljöbästa
landsting. Därför är det förvånande att landstinget varken i rollen som
egen organisation eller i rollen som regionplanerar har tagit initiativ till
någon ansökan inom Klimatklivet. Detta kan jämföras med exempelvis
Landstinget i Uppsala som lämnat i fyra egna ansökningar.
Med hänvisning till ovanstående begär vi att landstingsdirektören
återkommer till landstingstyrelsen med följande:
1. En inventering av investeringsobjekt inom SLL verksamheter som skulle
kunna fåfinansieringinom ramen för Klimatklivet
2. Tar initiativ till att gå vidare med de objekt som anses ha störst
möjlighet att kunna få stöd

