PM Rotel IX (Dnr KS 2019/802)

Utlys klimatnödläge
Skrivelse av Rashid Mohammed Sara Stenudd (båda V)
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 har Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda
V) föreslagit att Stockholms stad ska utlysa klimatnödläge för att visa på hur allvarlig
situationen med klimatförändringar är, och för att skapa uppslutning kring en
offensivare klimatpolitisk handlingsplan. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen
ges en dragning om möjligheterna för staden att utlysa ett klimatnödläge. I detta
skulle ingå att ta fram en informationskampanj kring klimatnödläget samt de åtgärder
som staden gör och avser att göra för att komma till rätta med detta, samt utlysa en
särskild årlig dag att summera klimatarbetet under året.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att fokus i klimatarbetet ska ligga på konkreta
åtgärder som ger faktiska utsläppsminskningar. En formell utlysning av
klimatnödläge i Stockholms stad skulle inte tillföra något ytterligare till det aktiva
klimatarbete som staden redan har. Kontoret föreslår därför att skrivelsen anses
besvarad.
Mina synpunkter
Klimatförändringarna är en av de största utmaningar som Stockholm, Sverige och
världen står inför. Det är politikens roll att hitta de lösningar som krävs för att vi ska
nå upp till de krav som ställs i Parisavtalet, däribland att begränsa den globala
uppvärmningen till max 1,5 grader.
I en skrivelse föreslår Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda V) att
Stockholms stad bör utlysa klimatnödläge. Sedan skrivelsen lades har Stockholm
stad genom att signera ett Global Green New Deal (GGND) bekräftat att världen
befinner sig i ett klimatnödläge. Detta Global Green New Deal är ett initiativ
framtaget av C40 Cities Climate Leadership Group där Stockholms stad är en av de
94 städer från hela världen som samlats för att tackla klimatfrågan gemensamt.
Initiativet innebär bland annat att vi åtar oss att integrera ett klimatperspektiv i allt
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urbant beslutsfattande, att sträva efter att nå 1,5 gradersmålet genom att minska
utsläppen och att använda forskningsbaserade åtgärder för att motverka
klimatförändringarna.
Det finns ett värde att bekräfta ett klimatnödläge, inte minst då 94 av världens
största städer gör det gemensamt, men att utlysa ett klimatnödläge i sig minskar inte
Stockholms, Sveriges eller världens klimatpåverkan. Ska vi minska utsläppen krävs
en framåtsyftande klimatpolitik som baseras på konkreta och effektiva åtgärder. Just
detta är vad den Grönblåa majoritetens klimatpolitik bygger på. I stadens nya
klimathandlingsplan som inom kort går ut på remiss, skärps stadens tidigare
klimatarbete genom nya mål och åtgärder för utsläppsminskningar, samtidigt som det
tydliggörs att stadens klimatåtgärder är högt prioriterade både på kort och lång sikt.
Den Grönblåa majoritetens klimatpolitik är tydlig. Stockholms utsläpp ska minska
genom ett stort antal åtgärder, bland annat genom att:
- Värtaverket, idag Sveriges åttonde största utsläppare, ska upphöra att elda kol
senast 2022. En klimatåtgärd som kommer ge en märkbar minskning av
Stockholms klimatutsläpp.
- Senast 2025 ska den fossila oljan fasats ut från de strax fler än tusen oljepannor
som fortfarande finns kvar i Stockholm. Oljepannor som idag står för ca 230 000
ton koldioxid per år, vilket är 11 % av Stockholms samlade utsläpp.
- En handlingsplan för hur vägtrafikens koldioxidutsläpp ska minska fram till år
2030 ska tas fram under 2020.
- En klimatbudget tas fram för att förtydliga stadens åtagande för hur stora utsläpp
vi får ha fram till år 2040 när staden inte längre ska ha några nettoutsläpp.
- Under mandatperioden använda en klimatmiljard för att kunna genomföra högst
nödvändiga klimatinvesteringar inom staden.
Samtidigt fortsätter självklart stadens arbete med information inom klimatområdet
för att underlätta för alla stockholmare att göra klimatsmarta val. Detta är konkreta
och effektiva åtgärder men mycket mer kommer behövas om vi ska uppnå målen i
Parisavtalet. Det är därför alltid välkommet när oppositionen inkommer med förslag
på klimatområdet. Däremot hade jag hoppats på skarpare operativa klimatförslag från
Vänsterpartiet än vad denna skrivelse har uppbådat.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 27 november 2019
KATARINA LUHR
Bilaga
Skrivelsen om klimatnödläge
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse som inkommit till kommunstyrelsen har Rashid Mohammed och Sara
Stenudd (båda V) föreslagit att Stockholms stad ska utlysa klimatnödläge för att visa
på hur allvarlig situationen med klimatförändringar är, och för att skapa uppslutning
kring en offensivare klimatpolitisk handlingsplan. I skrivelsen föreslås att
kommunstyrelsen ges en dragning om möjligheterna för staden att utlysa ett
klimatnödläge. I detta skulle ingå att ta fram en informationskampanj kring
klimatnödläget samt de åtgärder som staden gör och avser att göra för att komma till
rätta med detta, samt utlysa en särskild årlig dag att summera klimatarbetet under
året.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 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.
Utsläppen av växthusgaser i Stockholm har minskat stadigt sedan 1990-talet och är bland
de lägsta av alla städer i den utvecklade världen. Stadsledningskontoret menar att detta till
stor del förklaras av en aktiv klimatpolitik såväl nationellt som lokalt. Stadens Strategi för ett
fossilbränslefritt Stockholms 2040 granskades under 2018 av den internationella
samarbetsorganisationen C40 Cities for Climate, och strategin befanns uppfylla Paris-avtalets
krav på en kommunal klimathandlingsplan tack vare ambitiösa mål och att en tydlig
organisation satts för genomförandet.
Stadens strategi för fossilbränslefrihet bygger på tanken att planera för och genomföra
realistiska åtgärder med goda effekter inom flera områden. På så sätt kan staden vara en
positiv förebild för andra städer i arbetet att åstadkomma snabba utsläppsminskningar. Staden
har bland annat genom Klimatsmarta Stockholmare en aktiv kommunikation till invånarna för
att möta behovet av information om vad staden gör och vad man som individ kan göra för att
minska utsläppen. Klimatkommunikationen bedrivs på daglig basis för att tempot i
omställningen ska upprätthållas.
Stadsledningskontoret anser att det i en global mening kan vara befogat att tala om ett
klimatnödläge. Enligt den senaste rapporteringen från FNs klimatpanel måste världens
utsläpp minska i en mycket kraftig takt från år 2020 för att det ska vara möjligt att begränsa
den globala uppvärmningen i enlighet med Paris-avtalet. Eftersom utsläppen inte minskat de
senaste åren kommer detta att ställa krav på en storskalig global omställning inom många
samhällssektorer. I den globala klimatkommunikationen kan nödläge vara ett budskap som
engagerar aktörer som ligger efter i arbetet att minska utsläppen.
Enligt den rapportering som stadsledningskontoret tagit del av har dock utlysningen av
klimatnödläge i andra städer och länder i sig inte lett till en utveckling som ökar takten i
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utsläppsminskningarna. Stadsledningskontoret menar att fokus i klimatarbete ska ligga på
konkreta åtgärder som ger faktiska utsläppsminskningar. En formell utlysning av
klimatnödläge i Stockholms stad skulle inte tillföra något ytterligare till det aktiva
klimatarbete som staden redan har. Sålunda anser stadsledningskontoret att syftet med
skrivelsens förslag redan är uppnått genom pågående insatser.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skrivelse om att utlysa
klimatnödläge från Rashid Mohammed m fl. (V) besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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