PM Rotel I (Dnr KS 2021/1506)

Stockholms stads fortsatta medlemskap i C40
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Stockholms stad ansöker om fortsatt medlemskap i C40 som Innovator
City.
2. Finansborgarrådet undertecknar intentionsbrev till C40 om att fortsatt
vara medlem.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
C40 är en organisation som samlar 97 av de största städerna i världen med fokus på
miljö- och klimatfrågor. Organisationen representerar genom sina medlemmar över
700 miljoner invånare. Medlemsstäderna står för 25 % av världens BNP och ca 20 %
av de samlade utsläppen av växthusgaser.
Staden har varit aktiv inom nätverket sedan 2007, numera som en av 18 så kallade
Innovator cities. Dessa städer uppfyller inte C40:s ordinarie medlemskapskrav på tre
miljoner invånare, men anses ligga i framkant inom ett, eller flera, av organisationens
prioriterade områden och ska agera inspiratör och föregångsstad. Sedan 2019 är finansborgarrådet även viceordförande i C40:s styrkommitté (steering committee).
Enligt C40:s stadgar behöver Innovator cities återansöka om ett medlemskap vart
tredje år, vilket nu är aktuellt. Från C40:s sida handlar det om att försäkra sig om att
Innovator city-städerna fortfarande arbetar med högt uppsatta klimat- och miljömål.
Organisationen har därför bett samtliga Innovator cities att bekräfta sin önskan att
fortsätta i sin nuvarande roll genom att skicka in de officiella ansökansdokumenten
senast den 15 december 2021.
Beredning
Ärendet beretts av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
C40 samlar 97 av de största städerna i världen med fokus på miljö- och klimatfrågor.
Organisationen representerar genom sina medlemmar över 700 miljoner invånare och
har därmed även fått en viktig roll att spela för att framföra städernas talan på den internationella nivån.
Stockholm deltar idag aktivt i nätverket och stadens tjänstepersoner finns representerade i flera av C40:s arbetsgrupper. Staden manifesterar även ett tydligt politiskt
ledarskap i organisationen, då vi har fått vice ordförandeskapet för C40:s styrkom-
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mitté och flera framträdande roller inom bland annat städernas samarbete med näringslivet och inom projektet C40 Women4Climate Tech Challenges.
Stadens medverkan i C40 är ett effektivt redskap för att förstärka stadens eget arbete inom ett antal operativa områden samt att synliggöra Stockholms utmärkande
resultat internationellt.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Stockholms stad ansöker om fortsatt medlemskap i C40 som Innovator City.
2. Finansborgarrådet undertecknar intentionsbrev till C40 om att fortsatt vara
medlem.
Stockholm den 1 december 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor
1. Letter of Commitment to Climate Action and Leadership to support the implementation of the Paris Agreement
2. C40 Activity & Leadership Assessment Report
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
C40 är en organisation som samlar 97 av de största städerna i världen med fokus på
miljö- och klimatfrågor. Organisationen representerar genom sina medlemmar över
700 miljoner invånare. Medlemsstäderna står för 25 % av världens BNP och ca 20 %
av de samlade utsläppen av växthusgaser.
Staden har varit aktiv inom nätverket sedan 2007, numera som en av 18 så kallade
Innovator cities. Dessa städer uppfyller inte C40:s ordinarie medlemskapskrav på tre
miljoner invånare, men anses ligga i framkant inom ett, eller flera, av organisationens
prioriterade områden och ska agera inspiratör och föregångsstad. Sedan 2019 är finansborgarrådet även viceordförande i C40:s styrkommitté (steering committee).
Enligt C40:s stadgar behöver Innovator cities återansöka om ett medlemskap vart
tredje år, vilket nu är aktuellt. Från C40:s sida handlar det om att försäkra sig om att
Innovator city-städerna fortfarande arbetar med högt uppsatta klimat- och miljömål.
Organisationen har därför bett samtliga Innovator cities att bekräfta sin önskan att
fortsätta i sin nuvarande roll genom att skicka in de officiella ansökansdokumenten
senast den 15 december 2021.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Staden har idag ett fungerande samarbete med C40 och det finns all anledning att ytterligare
knyta organisationen och staden närmare varandra på olika sätt.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att staden ansöker om förlängt medlemskap i C40 för perioden 2021-2024.
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