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Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i
Stockholm och på Södermalm
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslagen och överlämnar det för kännedom till
Miljöförvaltningen.
Sammanfattning
Nämnden har erhållit fyra medborgarförslag om att utlysa
klimatnödläge i Stockholms stad och Södermalms stadsdel.
Förslagsställarna är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder
vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof,
utarmningen av jorden och utrotningen av djur och växter.
Förvaltningen anser att medborgarförslagen är intressanta.
Förvaltningen bedömer däremot att förslagen vänder sig till en
högre instans än vad förvaltningen råder över. Stadsdelsnämndens
miljöarbete styrs genom stadens budget och vad som anges i stadens
miljöprogram 2016-2019. I budgeten ges olika uppdrag inom
miljöområdet till stadens nämnder och bolagsstyrelser, utifrån
ansvarsområde. Förvaltningen har pågående arbeten med flertalet
miljöåtgärder där bland annat antalet hämtställen för matavfall ökar
i verksamheten och gamla vitvaror, armaturer och värmesystem
byts ut till mer energieffektiva.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.
Förvaltningen föreslår även att nämnden överlämnar det för
kännedom till Miljöförvaltningen.
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Bakgrund
Nämnden har erhållit fyra medborgarförslag om att utlysa
klimatnödläge i Stockholms stad och Södermalms stadsdel.
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Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 13 juni samt 29
augusti 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 16 september samt i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 september 2019.
Ärendet
Förslagsställarna är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder
vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof,
utarmningen av jorden och utrotningen av djur och växter. De
tänker på allt lidande i framtiden. Stora, svåra, genomgripande och
snabba förändringar krävs.
Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global
krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över
deklarerar klimatnödläge. Stockholms stad bör i egenskap av
Sveriges huvudstad axla en ledarroll och bli en global förebild i
omställningen.
Förslagsställarna föreslår mot bakgrund av ovanstående att
Stockholms stad ska bland annat:
-vidta de akuta, genomgripande åtgärder som krävs för att nå 1,5gradersmålet.
- ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete
- ta fram en koldioxidbudget för Stockholms stad där
stockholmarnas verkliga utsläpp redovisas.
- avbryta planerade och pågående utbyggnader av motorvägar,
flygplatser och övrig verksamhet som motverkar minskade utsläpp.
- utlysa klimatnödläge
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att medborgarförslagen är intressanta.
Förvaltningen bedömer däremot att förslagen vänder sig till en
högre instans än vad förvaltningen råder över.
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Stadsdelsnämndens miljöarbete styrs genom stadens budget och vad
som anges i stadens miljöprogram 2016-2019. I budgeten ges olika
uppdrag inom miljöområdet till stadens nämnder och
bolagsstyrelser, utifrån ansvarsområde. Miljöprogrammet utgår från
de utmaningar som råder idag för att Stockholms livsmiljö såväl
utom- som inomhus ska vara hållbar.
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Miljöprogrammet fastställer inte vilka konkreta åtgärder som skall
genomföras inom verksamheterna. Nämnden med utpekat ansvar
för ett delmål, har ansvar för att i sin verksamhetsplan formulera
nämndmål, samt indikatorer och aktiviteter som syftar till att
uppfylla miljöprogrammets mål.
Förvaltningen har pågående arbeten med flertalet miljöåtgärder där
bland annat antalet hämtställen för matavfall ökar i våra
verksamheter och gamla vitvaror, armaturer och värmesystem byts
ut till mer energieffektiva.
Mer fakta om stadens miljömål och miljöarbete finns på
Stockholms stads miljöbarometer.
(www.miljobarometern.stockholm.se )
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.
Förvaltningen föreslår även att nämnden överlämnar det för
kännedom till Miljöförvaltningen.
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