PM Rotel IX (Dnr KS 2019/755)

Skrivelse angående klimatutredningar
Skrivelse av Emilia Bjuggren (S)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen från Emilia Bjuggren (S) framförs att staden tagit
fram ett antal klimatutredningar, specificerade i Strategi för ett fossilbränslefritt
Stockholm 2040, och presenterat dem under våren 2018. Med anledning av dessa
utredningar ställs tre frågor i skrivelsen:
 Hur tas klimatutredningarna med i framtagandet av nytt miljöprogram?
 Hur följs de rekommendationer som ej arbetas in i miljöprogrammet upp?
 Kommer någon uppföljning göras av hur väl rekommendationerna i
utredningarna tagits tillvara?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att alla åtgärdsförslag och rekommendationer som
funnits relevanta har tagits om hand i stadens budget eller i arbetet med nytt
miljöprogram och reviderat styrdokument för klimatområdet.
Mina synpunkter
Stadens förvaltningar har i uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram i ett ambitiöst
och sammanhållet arbete. Under 2017 tog staden fram 13 omfattande utredningar i
arbetet med Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Klimatutredningarna
ska självklart utgöra en bas i kunskapsunderlaget även för miljöprogrammet.
Rekommendationerna från utredningarna har tagits om hand och utvärderats under
arbetets gång och många av dem har inarbetats i framtaget material för nytt
miljöprogram. Vissa kommer finnas med i miljöprogrammet eller ny
klimathandlingsplan, andra förslag återfinns som separata budgetuppdrag. Då
klimatarbetet nu måste öka har också klimatutredningarna behövt uppdateras under
införandet av den nya klimathandlingsplanen. I övrigt hänvisar jag till
stadsledningskontorets svar.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 5 september 2019
KATARINA LUHR
Bilaga
Skrivelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och
Jan Valeskog (alla S) enligt följande.
Stadens klimatstrategi som antogs år 2016 består av två delar: åtgärder för att uppnå ett
etappmål till år 2020 samt insatser för fossilbränslefrihet till år 2040. Insatserna till år 2040
togs fram genom ett antal utredningar som presenterades i sin helhet våren 2018.
Utredningarna går igenom nuläget inom olika utsläppsområden och redovisar möjliga
åtgärder för att minska utsläppen inom respektive område. Resultatet av utredningarna
analyserades sedan av en stadsövergripande samordningsgrupp, men sedan hösten 2018 har
det inte funnits några tecken på att rapporterna använts.
Det är därför glädjande att miljöborgarrådet nu ger beskedet att rapporterna självklart
utgör en bas för miljöprogrammet. Ett annat intressant besked är att klimatutredningarna har
uppdaterats. Vi förutsätter att de uppdaterade rapporterna kommer att offentliggöras och ser
fram emot att få ta del av innehållet.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Olle Burell och Emilia Bjuggren
(alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse från Emilia Bjuggren (S) framförs att staden tagit fram ett antal
klimatutredningar, specificerade i Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040,
och presenterat dem under våren 2018. Med anledning av dessa utredningar ställs tre
frågor i skrivelsen:
 Hur tas klimatutredningarna med i framtagandet av nytt miljöprogram?
 Hur följs de rekommendationer som ej arbetas in i miljöprogrammet upp?
 Kommer någon uppföljning göras av hur väl rekommendationerna i
utredningarna tagits tillvara?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2019 är målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt
senast 2040 och att stadens egen organisation ska visa vägen och vara fossilbränslefritt år
2030. Staden ska gå före i klimatarbetet och det konkreta arbetet för klimatet ska vara ett
föredöme för andra städer.
I styrdokumentet Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 beslutad av
kommunfullmäktige (28 november 2016) specificerades elva utredningar att genomföra och
presentera under 2018.
Stadsledningskontoret samordnade framtagandet av samtliga dessa utredningar. En
kompletterande utredning om klimatåtgärders kostnadseffektivitet togs också fram, samt en
sammanfattande syntesrapport.
En av utredningarna Fossilbränslefri organisation 2030 (Dnr 2018/000015) beslutades av
kommunfullmäktige (1 okt 2018). Övriga utredningar anmäldes till kommunstyrelsen (11
april 2018).
Resultatet av utredningarna var en både breddad och fördjupad bild av vad som krävs för
att nå fossilbränslefrihet till 2040. Utredningsrapporterna innehöll också ett antal
åtgärdsförslag och rekommendationer. Fler av dessa har inarbetats i kommunfullmäktiges
budget 2019, exempelvis





Kommunstyrelsen ska fram en koldioxidbudget med kvarvarande utsläpp enligt
Paris-avtalet
Kommunstyrelsen ska fram en stadsövergripande resepolicy som styr mot
klimatsmarta resor och möten
Trafiknämnden och exploateringsnämnden ska genomföra pilotprojekt med eldrivna
arbetsmaskiner
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för en fossilbränslefri organisation
2030 och fasa ut fossil energi i egen och upphandlad verksamhet, och arbeta för att
användningen av plast ska minska i stadens verksamheter



Styrelserna för Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall ska samarbeta
om hur produktionen av biokol kan skalas upp
 Styrelsen för Stockholm Exergi ska fördjupa utredningen om biogen
koldioxidavskiljning och lagring
I kommunfullmäktiges budget 2019 ges kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
berörda nämnder och bolagsstyrelser arbeta fram ett nytt miljöprogram för 2020-2023 och en
reviderad strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. De klimatutredningar som beskrivs i
skrivelsen har utgjort kunskapsunderlag i detta arbete. Åtgärdsförslagen och
rekommendationerna har prövats mot ny kunskap
Stadsledningskontoret anser att alla åtgärdsförslag och rekommendationer som funnits
relevanta har tagits om hand i stadens budget eller i arbetet med nytt miljöprogram och
reviderat styrdokument för klimatområdet. Någon särskild uppföljning av hur väl
rekommendationerna i utredningarna tagits till vara behövs därför inte.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skrivelse angående
klimatutredningar av Emilia Bjuggren (S) besvaras med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

