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Till
Bromma stadsdelsnämnd

Remiss Motion om att ersätta tillväxtmålen med
hållbarhetsmål, KS 2021/463
Motion från Feministiskt initiativ (Fi)
Förslag till beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen om motionen om att ersätta
tillväxtmålen med hållbarhetsmål.
Sammanfattning
Feministiskt initiativ (Fi) har i en motion föreslagit att staden ska
ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål. Motionärerna beskriver
hur coronaåret 2020 ledde till en minskning i koldioxidutsläpp, men
kan också vidare konstatera att vi enligt forskare ändå har endast sju
år på oss att uppnå Parisavtalets 1,5 gradersmål. Motionärerna
menar att ekonomisk tillväxt inte historiskt sett varit förenligt med
hållbarhet och att den tekniska utvecklingen inte är nog för att
minska koldioxidutsläppen.
Bromma stadsdelsförvaltning menar att ekonomisk tillväxt behövs i
hållbarhetsfrågan för att skapa nya ekonomiska resurser. Dessa
resurser utvecklar samhället och tar oss framåt i teknikutvecklingen,
något som behövs för att minska koldioxidutsläppen. Genom att
utveckla incitament och åtgärder för bland annat en smartare
resurshushållning och energieffektivisering kommer vi uppnå en
hållbar utveckling. Genom Stockholms stads åtgärder och
incitament skapas en grund för både ekonomisk tillväxt och sänkta
utsläpp så att vi uppnår 1,5 gradersmålet.
Stadsdelsförvaltningen kan inte, utifrån det lagda förslaget, se att
det finns något behov av nya, ändrade eller reviderade
inriktningsmål.
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Bakgrund
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 och
syftar till att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5
grader. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen
genom att minska utsläppen av växthusgaser. Dagens forskare
menar att vi har sju år på oss att få helt stopp på utsläppen för att ha
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en chans att uppnå 1,5-gradersmålet. Nu när ekonomin kommer
igång igen, finns fler frågetecken kring hur vi ska uppnå målet på
bästa sätt.
Stockholms stad genomför idag ett flertal åtgärder för att minska
koldioxidutsläppen i staden. Man har nyligen antagit ett ambitiöst
miljöprogrammen samt en klimathandlingsplan tillsammans med en
klimatbudget för staden. Samtidigt fokuserar också Stockholm stad
på att minska klimatpåverkan som kommer från maten och från
byggsektorn.
Nyligen släpptes Stockholm stads budget 2022-2024
(Kommunstyrelsens förslag 2021-10-20). Här slås också fast att
staden ska fortsätta arbeta utifrån följande inriktningsmål:
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Administration.
Ärendet
Malin Ericson och Lisa Palm (Fi) har i en motion föreslagit att
Stockholm stad ska ersätta de tre inriktningsmålen med mål om
hållbarhetsmål. Fi menar på att speciellt det andra målet "En
hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt", är
problematiskt om vi ska uppnå parisavtalets 1,5 gradersmål.
Motionärerna anser att ekonomisk tillväxt inte är förenligt med en
hållbar utveckling. Som belägg för detta pekar de på att det aldrig
tidigare historiskt har funnits en ekonomisk tillväxt som inte varit
förenad med ökade koldioxidutsläpp. De få gånger globalt
minskade utsläpp har uppvisats, har varit vid globala kriser som
t.ex. coronakrisen. Inte heller har den senaste tidens övergång till ny
teknologi, rena energikällor eller genom effektivisering minskat de
totala utsläppen av koldioxid.
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Motionärerna konstaterar att dagens teknik inte kan bidra till en så
pass stor koldioxidminskning som krävs för att uppnå 1,5
gradersmålet utan att samtidigt minska konsumtionen, resorna samt
resursförbrukningen. Det som krävs är istället en
samhällsomställning.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:
 Att staden genast ersätter mål om hög ekonomisk tillväxt
med mål om hållbarhet och minskad klimatpåverkan.
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Synpunkter och förslag
Stockholm stad står inför en svår utmaning. De globala
koldioxidutsläppen behöver mer än halveras till 2030 för att
uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. Samtidigt står
vi inför en växande befolkningsmängd i Stockholm. En växande
befolkning innebär att vi blir fler som kan bidra till Stockholms
utveckling. Utmaningen ligger dock i att tillgodose de behov av
bostäder, utbildning och välfärd som uppstår när Stockholm växer.
Ett hållbart växande Stockholm ställer också krav på att byggnader,
transporter och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar
klimatbelastningen.
Hur vi ska göra för att både klara nämnda utmaningar samt
garantera en hållbar utveckling är idag en omtvistad fråga. Ett av
Stockholms stads mål idag är exempelvis att Stockholm ska vara en
klimatpositiv stad senast 2040. En fossilfri stad innebär att man har
ett behov av kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och
energieffektivisera bostäderna. Här behövs ekonomisk tillväxt för
att skapa nya ekonomiska resurser. Resurser som behövs för att
utveckla hela samhället och för att företag ska bli
konkurrenskraftiga.
Genom att ha en hållbar ekonomisk tillväxt minskas inte bara
utsläppen utan det skapar också nya jobb och företag. Genom
Stockholms stads åtgärder och incitament skapas en grund för både
ekonomisk tillväxt och sänkta utsläpp. Insatser för att stärka den
cirkulära ekonomin är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Att
uppmuntra investeringar i cirkulära lösningar, produkter, tjänster,
tekniska lösningar, transporter och bränslen påskyndar
omställningen. Satsningar för att främja Stockholms
energieffektivitet kommer även behövas, särskilt i bygg- och
fastighetssektorn samt transportsektorn.
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Stadsdelsförvaltningen menar på att dessa investeringar och
satsningar uppnås genom att arbeta med teknikutvecklingen och
arbeta för en smartare resursanvändning. För att få hållbar tillväxt,
ekonomiskt, miljömässigt och socialt, behöver vi se till att
resurserna skapas på ett hållbart sätt. Nya innovationer och tillväxt
behövs således för att tackla framtidens utmaningar.
Stadsdelsförvaltningen kan konstatera att Stockholm stad behöver
fortsätta utveckla incitament och insatser för att främja en hållbar
utveckling. Detta speciellt om vi vill uppnå Parisavtalets 1,5
gradersmål.
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Med detta som bakgrund ser inte Bromma stadsdelsförvaltning ett
behov av en ändring av inriktningsmålen.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef Administration

Bilagor
1. Motion om att ersätta tillväxtmålen med hållbarhetsmål av
Lisa Palm (Fi) och Malin Ericson (Fi).
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