Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att ge tekniska nämnden i uppdrag
att göra en flerårig plan för hur kommunens
energianvändning skall reduceras och en
specifikation på vilka krav som skall ställas vid
all nybyggnation vad gäller energianvändning.
2006 06 12 skrev Danderydscentem i en motion till kommunfullmäktige (citerad text med kursivstil)
"Varje år anslås pengar på investeringsbudgeten/or drifteffektiviseringar. Tidigare har pengarna använts och investeringarna har
inneburit att kommunen fått lägre, i vissa fall mycket lägre, driftskostnader.
På senare år har dessvärre inte pengarna förbrukats. 2005 hade t ex
endast cirka en tiondel av det anvisade beloppet använts. I detta fall
är det synnerligen angeläget att tekniska nämnden verkligen använder de anvisade investeringsmedlen så att kommunen kan sänka sina
kostnader för uppvärmning av fastigheterna. Det har genom åren
varit mycket lönsamma investeringar och eftersom energikostnaderna har stigit kraftigt borde de nu vara ändå mer lönsamma. "
Och vi föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta uppdra åt
tekniska nämnden "att göra en flerårig plan för hur de pengar som
tekniska nämnden får för drifteffektiviseringar skall användas så att
kostnaderna för uppvärmning av kommunens fastigheter kan
sänkas."
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2007 01 29 och beslöt att
motionen skulle anses besvarad med hänvisning till vad tekniska
nämnden anfört i sitt yttrande. Och vad hade då tekniska nämnden
anfört? Jo, i ledningsstabens PM står "Tekniska nämnden har i sitt
yttrande framhållit att helt nya möjligheter öppnas i och med att en
projektledare, som i princip enbart skall arbeta med energiejfektivisering, har anställts från den första augusti 2006. Projektledarens

uppdrag är initialt dels att genomföra ett antal större energieffektiviseringsåtgärder som redan nu är planerade dels att upprätta en
övergripande plan för kommunens energianvändning i stort, med
fokus på ekonomiska avväganden och riskspridning i olika energislag.
Den övergripande planen kommer också att redovisa ett förslag till
tidplan, där även nödvändiga resurser i form av anvisade medel
ingår."
I bokslut och verksamhetsberättelse för 2007 skriver nu tekniska
nämnden "På grund av en gynnsam vinter har kostnaden för snöröjning och halkbekämpning blivit ca en miljon kronor lägre än budget. "
Men samtidigt står det att fastighetsförvaltningen trots den
gynnsamma vintern har haft högre kostnader på såväl kontot för
uppvärmning som el. Ökningen i förhållande till 2006 är 5.220.000
(22%) och i förhållande till budget för 2007 3.571.000 kronor
(14%). Av redogörelsen i bokslutet framgår att en del av de större
objekten, som haft kraftigt förhöjd energiförbrukning (upp till
42%), fått det genom direkt slarv och försummelse. Anläggningarna
har helt enkelt inte skötts ordentligt. Detta är naturligtvis inte
acceptabelt.
Under Måluppfyllelse står bland annat "Minska totala energiförbrukningen för kommunens fastigheter så att de 2010 är 10% lägre
än 1996..... ". Varför man valt att relatera energiförbrukningen till år
1996 framgår inte. Som måluppfyllelse anger man under de punkter
som berör energianvändningen "Pågår". Det är inte godtagbart. Det
har "pågått" alldeles för länge för att det skall accepteras. Vi vill nu
se resultat.
Det görs stora energibesparingar i många kommuner. De görs bland
annat genom rörelsedetektorer som tänder ljuset när någon kommer
in i lokalen. Ljuset släcks automatiskt när ingen vistas i korridorer
och rum. I vissa utrymmen stängs ventilationen av helt på kvällen, i
andra går den på lägre effekt. Valet av armatur har stor betydelse
för möjligheten att spara energi, det finns till exempel lysrör som
anpassar sig till dagsljuset.
Landstinget i Västernorrland har minskat sin elanvändning med en
tredjedel på tio år. Genom omfattande energieffektiviseringar har
man således sparat stora belopp. Ännu lättare, säger man, har det
blivit nu efter det att folk blivit medvetna om problemen (källa:
Dagens Samhälle).
Det är också av största vikt att alla möjligheter att spara energi tas
tillvara vid nybyggnation. Vi anser att kommunen skall göra en
specifikation på vilka krav som skall ställas. Kraven skall omfatta all

energianvändning i fastigheten från uppvärmning till ventilation och
belysning. Ingenting får undantas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt tekniska nämnden
att göra en tidssatt plan för hur kommunens energianvändning skall reduceras.
att upprätta en specifikation på vilka krav som skall ställas
vid all nybyggnation när det gäller energianvändning.
Danderyd 2008 04 07
Siv Sahlström (c)

