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Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport
6/2015 - Landstingets styrning av arbetet med
energieffektivisering
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att ge landstingsdirektören i uppdrag att i förslaget till kommande
miljöprogram arbeta in hur mycket varje nämnd och styrelse behöver
energieffektivisera för att uppnå SLL:s gemensamma
energieffektiviseringsmål
att i varje nytt investeringsprojekt avsätta medel för
energieffektiviseringsåtgärder
att ge LOCUM ett riktat uppdrag att skapa ett incitament för
verksamheterna att själva att jobba med
energieffektiviseringsåtgärder
att rapportering av energiförbrukning ska vara en del i redovisningen
för all landstingsfinansierad verksamhet
att i övrigt anföra
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. Landstingets revisorer lyfter även i sin rapport
“Landstingets styrning av arbetet med energieffektivisering” fram
flera brister i SLL:s 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.
LOCUM behöver ge nödvändig information till våra verksamheter
kring deras energiförbrukning för att därmed ge dessa en möjlighet
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att sätta egna mål. Det behöver även bli tydligt hur mycket
energieffektivisering som varje verksamhet ska bidra med.
Revisorerna lyfter även fram att det trots skrivning i Miljöutmaning
2016 saknas incitament för landstingets verksamheter att faktiskt
jobba med energieffektiviseringsfrågorna. Att driva arbetet blir
därför bara en kostnad för verksamheterna utan någon belöning för
genomfört 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.
Från Miljöpartiets sida anser vi det mycket angeläget för SLL, om vi
vill fortsätta kunna kalla oss Sveriges miljöbästa landsting, att
skyndsamt vidta konkreta åtgärder för att öka tempot i
energieffektiviseringsarbetet.

