Motion om stockholm arna s deltagande i
klim atom ställningen
Stockholms stads nya miljöprogram och klimathandlingsplan är just nu ute på remiss. Något som
brister stort i remissutkasten är hur staden ska arbeta med invånarna kopplat till klimatmålen. Vi
hoppas att det kommer att vara åtgärdat när de slutgiltiga programmen antas av
kommunfullmäktige.
I stadens Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I
Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 konkretiseras
exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Inget av dessa dokument har i
dagsläget några skrivningar om stockholmarnas deltagande i klimatomställningen.
Staden behöver göra ett skyndsamt utvecklingsarbete om hur man ska arbeta proaktivt mot
invånarna. Det handlar om att ta fram tydliga åtgärder kring hur stockholmarna, civilsamhället
och det engagemang som redan finns kan involveras i klimatarbetet.
En åtgärd kan vara att i varje stadsdel inrätta klimatvägledare som arbetar med att stötta lokala
initiativ. Det finns många initiativ att ta till vara och också ett behov av ökad kunskapsspridning.
Kopplat till klimatvägledningen behöver det finnas en budget som man kan söka medel från, till
exempel för att göra lokala folkbildande insatser eller konkreta åtgärder.
En annan insats kan vara att inrätta ett särskilt folkbildningsbidrag till bildningsförbunden i syfte
att sprida kunskap om klimatomställningen. Bildningsförbunden har en viktig roll i lokalsamhället
med verksamhet som engagerar många i närområdet. Det finns en stor potential att uppnå
genomslag i stadens alla delar genom att ta tillvara på bildningsförbunden redan etablerade
närvaro och verksamhet.
Insatser behöver också riktas mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vad gäller
energieffektivisering, återvinning och klimatanpassning. Miljöförvaltningens uppskattade
informationsarbete klimatsmarta stockholmare måste växlas upp och bli aktivt uppsökande till
exempelvis bostadsrättsföreningars styrelser.
Att sprida goda exempel är ett bra sätt att uppmärksamma goda initiativ och uppmuntra fler att
göra mer. Genom att instifta ett pris för lokala initiativ och engagerade stockholmare kan lokala
insatser spridas vidare.
Miljöprogrammet och klimathandlingsplanen måste kompletteras med åtgärder om att stödja
folkbildningsorgan, utforma och stärka lokala initiativ i stadsdelarna och växla upp arbetet med
klimatsmarta stockholmare.
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Jag yrkar därför
Att

miljöprogrammet och klimathandlingsplanen kompletteras med åtgärder om att
stödja folkbildningsorgan, utforma och stärka lokala initiativ i stadsdelarna och
växla upp arbetet med klimatsmarta stockholmare.

Stockholm den 2 mars 2020

Emilia Bjuggren (S)
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