Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-02-05, § 6

Tid

Tisdagen den 5 februari 2013 kl 17.00- 18.25

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 14 februari 2012

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Peter Jönsson (M)
Mikael Eskman (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)
§§ 1-13
Tjänstgörande ersättare:
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Maria Öhman (V)

för Anna Cederschiöld (M)
för Sonny Österman (M)
för Sebastian Wiklund (V) §§ 14 – 22

Ersättare:
Tom Hedrup (M)
Katja Hessle (M)
Dani Amso (M)
Karin Callerud Blomstrand (M)
André Nilsson (Fp)
Martin Engman (S)
Karin Falk (S)
Emilia Bjuggren (S)
§§ 1-10
Daniel Almgren (MP)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
§§ 1-13
Tjänstemän
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Karin Dyne Wernberg, Anita Granlund, Jonas
Holmer, Gunnar Kempe, Christine Oljelund, Eva Olofsson, Jenny Rydåker, Anna
Wahlström. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel, biträdande borgarrådssekreterare
Erica Närlinge. Personalföreträdarna Lillemor Öhman och Reza Etemad.

§6
Motion om att 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas
av el från solceller till år 2020. Svar på remiss
Dnr 1.6-538/2012
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och
åberopa kontorets svar på remissen ”Motion om 20 procent av Stockholms stads
elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 27 december 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth
Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden
beslutar enligt följande:
-

Godkänna förvaltningens förslag till beslut
Ge kontoret i uppdrag att utifrån motionen och miljöpartiets budget upprätta
en handlingsplan för att 20 procent av fastighetsbeståndets elkonsumtion ska
täckas av el från solceller till 2020.

Vi är glada att kontoret ser positivt på Miljöpartiets ambitioner om ökad
konsumtion av el från solceller och delar bilden av det behövs en inventering
över Stockholms takytor för att se vilka som kan lämpa sig för produktion av
solenergi. Vi välkomnar även att kontoret knutit till sig ny kompetens på
området och visat stort intresse för frågorna. Men vi tror tyvärr inte att de
ekonomiska ramarna som majoriteten lägger fram räcker för att verkställa detta
och andra angelägna energiprojekt i närtid. Det krävs stora resurser för att
inventera beståndet, ta fram planer, upphandla konsulter, uppgradera tak och
köpa in solceller. I miljöpartiets budget avsätter vi därför 100 miljoner kronor
mer varje år än majoriteten, just för denna typ av insatser på energiområdet. Med
vår politik skulle projekt av denna typ och skala redan kunna vara igång idag.
Detta skulle inte bara innebära stora vinster för miljön, utan även skapa många
nya gröna jobb och på lång sikt vara mycket lönsamt ekonomiskt.
Till sist vill vi även framhålla att 20 procents konsumtion av el från solceller inte
behöver uppnås enkom genom ökad produktion av el från solceller, utan även
genom satsningar för effektiviseringar för att minska den totala användningen av
energi. Detta är både billigare och bättre för miljön.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP),
Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och
Sebastian Wiklund (V).
Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Vänsterpartiet ser mycket positivt på att se över hur man kan uppnå ett mål om
att låta 20 procent av elkonsumtionen täckas av solceller. Vi har i vår budget i
kommunen en klimat- och framtidsmiljard där vi nämner detta och skulle gärna
se att nämnden går vidare med dessa ambitioner.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
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