Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2019-06-11, § 17

Tid

Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 17.00 – 17.50

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justering

Torsdagen den 20 juni 2019, §§ 1-9, 12-23, 27-29, 31-35

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Katarina Luhr

Tisdagen den 11 juni 2019, §§ 10, 11, 24-26, 30

Emilia Bjuggren

Lars Sundberg

§§ 1-29, 31-35

§ 30

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden §§ 1-29, 31-35
Torbjörn Erbe (M)
Fritz Lennaárd (M) §§ 1-29, 31-35
Alexandra Grimfors (M) §§ 1-15, 17-22, 25-35
Jonas Nilsson (M)
Christoffer Jönsson (L)
Gunnar Caperius (C)
Lars Sundberg (S)
Arvand Mirsafian (V)
Urban Emson (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Jakob Sahlin (S) § 30
Nils Ingelström (M) § 30
Nils Ingelström (M) § 16, 23, 24
Heidi Lampinen (S)
Kristina Östman (V)

för Emilia Bjuggren (S)
för Fritz Lennaárd (M)
för Alexandra Grimfors (M)
för vakant
för Alva Holm Katsoulis (V)

Ersättare:
Nils Ingelström (M) §§ 1-15, 17-22, 25-29, 31-35
Per Hagwall (M)
Sten Edebäck (M)
Mattias Hallberg (M)
Anders Lindell (MP)
Maja Boström (C)
Sofia Tahko (KD)
Jakob Sahlin (S) §§1-29, 31-35

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Anna Hadenius, Monika Gerdhem, Åse Geschwind,
Gunilla Hjort, Gustav Jasinski, Elisabeth John, Gustaf Landahl, Mikael
Nyberg, Daniel Persson, Maria Svanholm, Emily Tjäder, Malin Täppefur
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samt borgarrådssekreteraren Sabina Edelman.
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§ 17
Remiss av Motion om utredning av investering i
vindkraftverk från Clara Lindblom och Rikard Warlenius
båda (V)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2019-155
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från
ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L), Gunnar Caperius (C) och Urban Emson
(SD):
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delvis bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att därutöver anföra
följande:
Fossilbränslefri förnybar elproduktion kommer att vara en
nyckel i Stockholms stads mål om att bli en fossilbränslefri
organisation 2030 och för målet om en fossilbränslefri stad
år 2040. Mer lokal energiproduktion kan även vara positivt
för Stockholm vad gäller utmaningar kring elöverföring och
effektbrist. Därför är även frågan om hur vi ökar andelen
förnybar el till exempel vindkraft i stadens energimix viktig
att undersöka vidare. Staden upphandlar för närvarande grön
el till sina verksamheter.
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I dagsläget producerar stadens egen organisation ca 3 GWh
förnybar solel. Regeringen har tillsatt två nationella
utredningar som har i uppdrag att lämna förslag som skulle
kunna underlätta stadens egenproduktion av förnybar el
avsevärt. I utredningen av nätkoncessioner där bl.a.
möjligheten ses över att överföra och använda
egenproducerad solel mellan olika byggnader inom samma
fastighet, föreslås vissa förenklande undantag från
nätkoncessioner. Därutöver bereds i regeringskansliet frågan
om skattereduktion för andelsägd el som enligt uppgift ska
rapporteras i mars 2020. Båda dessa utredningar kan komma
att påverka lönsamheten för produktion av olika typer av
förnybar el. Vi anser därför att ett eventuellt uppdrag till
kommunstyrelsen om utredning av vindkraft skulle behöva
ges ett bredare uppdrag att undersöka hur klimatnytta och
ekonomi, kan gynnas av olika strategier för att påskynda
omställningen till mer förnybar el i stadens elmix som en del
av arbetet att göra Stockholm till en fossilbränslefri stad 2040
med en fossilbränslefri kommunal organisation 2030.
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Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 maj 2019.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1

Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
motionen.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L), Gunnar Caperius (C) och Urban
Emson (SD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Arvand
Mirsafian m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Katarina
Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Christoffer Jönsson (L),
Gunnar Caperius (C) och Urban Emson (SD).
Reservation

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Arvand Mirsafian
m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Arvand Mirsafian m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Det är glädjande att läsa att förvaltningen instämmer i
motionärernas förslag. Investeringar i förnybar energi
kommer att behövas i klimatomställningen och Stockholms
väntade effektbrist gör satsningar på ny och förnybar
elproduktion dubbelt angelägen. Vi hoppas att
kommunstyrelsen och så småningom kommunfullmäktige
kommer att visa sig lika tillmötesgående.
Ersättaryttrande

Sofia Tahko (KD) instämmer i förslag från ordföranden Katarina
Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Christoffer Jönsson (L),
Gunnar Caperius (C) och Urban Emson (SD).
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Åse Geschwind
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