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§ 18
EU-projektet GrowSmarter: slutredovisning av resultat
och slutsatser
Dnr 2015-13433
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner slutredovisningen
av projektet GrowSmarter.

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända detta
ärende för kännedom till projektets samarbetspartners i
staden: trafiknämnden, fastighetsnämnden, Stockholm vatten
och avfall, Stockholmshem och Stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 maj 2021.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M),
Christoffer Jönsson (L) och Gunnar Caperius (C) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
Stockholms stad ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040.
Det kräver nya lösningar på en lång rad områden. Därför är
det positivt att staden initierar och deltar i innovationsprojekt
för att ta fram smarta och hållbara lösningar på stadens
utmaningar i samarbete med forskning och näringsliv, liksom
andra städer runtom i Europa. De stora utmaningar som vi står
inför i den gröna omställningen delas av många och
gemensam utveckling av lösningarna är ett resurseffektivt
tillvägagångssätt som hjälper staden att uppnå sina ambitiösa
klimatmål.
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Det är av stor vikt att staden förmår att ta om hand, skala upp
och implementera goda resultat från projektverksamheterna.
Vi vill uppmuntra förvaltningen att ta fram konkreta förslag
på hur dessa bör tas vidare, gärna i samverkan med andra
berörda aktörer både i staden och regionen, liksom
näringslivet. Bland de lovande innovationerna för
utsläppsminskande stadsutveckling återfinns bl.a. exemplet
med mobilitetshubbar och energieffektivisering till nivåer
under nybyggnadskravet vid renovering av det befintliga
bostadsbeståndet.
Vi vill i sammanhanget också lyfta fram projektet ”Hållbarhet
blir standard” som nämnden tidigare tagit beslut om. Projektet
syftar till att systematisera uppskalning av resultat från
innovationsprojekt som GrowSmarter och påskynda en
klimatneutral stadsutveckling.
Tapani Juntunen (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna noterar med uppskattning de 12 smarta
lösningar som redovisas och de imponerande resultat dessa
kan ge var för sig och i kombination för att göra städer
smartare och minska klimatpåverkan. Det är mycket positivt
att bedriva studier som följs upp och redovisas konkret och
med faktabaserade resultat.
Däremot upprepar vi vår skepsis mot mer övergripande och
yviga klimatmål, möjligen drivna mer av politisk retorik än av
vad som ligger inom de praktiska möjligheternas gräns, som
att Stockholm bland annat ska bli fossilfritt och klimatpositivt
till 2040. Vi har ännu inte sett en konkret och
aktivitetsbaserad redovisning av hur sådana mål praktiskt ska
uppnås. Det är positivt att studier som GrowSmarter kan visa
hur vi uppnår stora förbättringar på ett relativt effektivt sätt men det bör hållas i åtanke att förbättringar blir dyrare och
svårare att realisera desto närmare en nollnivå man kommer.
Tidiga åtgärder ger enklast och störst effekt.
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att alla projekt bör
vägas mot dess alternativkostnader. Kostnadseffektivitet
måste alltid stå i fokus vid klimat- och miljöåtgärder.
Ersättaryttrande

Ulrika Hoff (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden
Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Christoffer Jönsson
(L) och Gunnar Caperius (C).
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