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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet )
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.
Åtgärdens namn

Restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga perennplanteringar med nya
växbäddar med biokol. Vid valet av perenner beaktas möjligheten att utveckla den
biologiska mångfalden.

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

2019-04-10 - - 2019-11-30

Södermalms stadsdelsförvaltning
Andreas Evestedt
andreas.evestedt@stockholm.se
08-508 12 230

Ekonomisk uppföljning

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

1,2 mnkr
1,2 mnkr

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

1,2 mnkr

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts
En projektering för restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga
perennplanteringar med nya växtbäddar med biokol har påbörjats.
Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter
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Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet )
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.
Åtgärdens namn

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift.

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

2019-04-10 - - 2019-07-15

Södermalms stadsdelsförvaltning
Andreas Evestedt
andreas.evestedt@stockholm.se
08-508 12 230

Ekonomisk uppföljning

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

0,6 mnkr
0,6 mnkr

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

0,6 mnkr

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts
Under perioden har tio stycken självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift
köps in och placerats ut i främst Hammarby sjöstad. Ytterligare tolv stycken
självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift har köps in för stora
parkinvesteringar och placerats ut i bland annat Björns trädgård och i
Drakenbergsparken.
Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter
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