T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga
medel, Klimatklivet)
Åtgärdens namn

LED-belysning

Åtgärdens start- och slutdatum
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

2020-01-01 - 2020-12-31

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

800000,00
800000,00
-

Utfall per tertialrapport 2
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

504000,00
296000,00

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_7b_7baa5c3b-4860-4b5d-aa7e-5e2810945093.xlsx

Bättre styrning, bättre armaturer och bättre ljus ger en lägre energianvändning och
miljöpåverkan samtidigt som arbetsmiljön förbättras.
Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

__sthcedokfs01p_PlatinaFiles$_Active_7b_7baa5c3b-4860-4b5d-aa7e-5e2810945093.xlsx

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Åtgärdens namn

Vitvaror

Åtgärdens start- och slutdatum
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

2020-01-01 - 2020-12-31

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall per tertialrapport 2
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

500000,00
500000,00

261000,00
239000,00

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Blanketten
ska fyllas i av:
Klimatklivet)

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt
redovisas
Åtgärdens
namnpå blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
Miljösmarta
2. Förvaltningar och Bolag
som söktskräpkorgar
ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
Blanketten
redovisa
per investerande åtgärd/projekt.
Syfte ärdenna
få en total
sammanställning
vilka
Åtgärdens ska
startoch slutdatum
Pågående projekt,
deletapp
pågår mellanpå
2020-01-01
- 2020-12-31
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall per tertialrapport 2
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

300000,00
300000,00
-

300000,00

Åtta stycken socellsdrivna skräpkorgar är beställda och leverans beräknas till oktober.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Åtgärdens namn

Återplantering av träd och perenner

Åtgärdens start- och slutdatum
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

2020-01-01 - 2020-12-31

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall per tertialrapport 2
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

500000,00
500000,00

500000,00

Ingen effekt ännu då planteringen av perenner planeras att utföras under året och
trädplanteringen under hösten.
Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Åtgärdens namn

Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

Åtgärdens start- och slutdatum
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

2020-01-01 - 2020-12-31

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

3000000,00
3000000,00
-

Utfall per tertialrapport 2
210309,00
Prognos resterande år
2789691,00
Eventuella avvikelser
Den ekonomiska prognosen för helåret är osäker eftersom svårigheter i upphandlingsfasen
har medfört att projektets start har förskjutits cirka tre månader. Detta kan också medföra
att själva utförandet och färdigställandet förskjuts något i tid.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts
Utredningsarbetet påbörjades i april och har ännu inte medfört några effekter.
Eventuella avvikelser

Ett program för åtgärderna är klart inom kort och arbetet planeras att utföras under
senhösten /vintern.

Övriga resultat eller effekter
Ett program för åtgärderna är klart inom kort och arbetet planeras att utföras under
senhösten /vintern.

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Blanketten
ska fyllas i av:
Klimatklivet)

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade
projekt
redovisas
Åtgärdens
namnpå blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
Anläggning
avurängsmark
2. Förvaltningar och Bolag
som sökt
de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
Blanketten
redovisa
per investerande åtgärd/projekt.
är få en total sammanställning på vilka
Åtgärdens ska
startoch slutdatum
2020-01-01Syfte
- 2020-12-31
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.
Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Östermalms stadsdelsförvaltning
Daniel Edenborgh
daniel.edenborgh@stockholm.se
08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

100000,00
100000,00

31500,00
48500,00

Förvaltningen bedömmer att projektet kommer att använda 80 000kr av det beviljade
beloppet på 100 000kr.

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

En ängsyta har anlagts vid Gärdesgatan i anslutning mot Ladugårdsgärdet
Eventuella avvikelser

2(2)
Övriga resultat eller effekter

