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§ 18
Remiss av Klimathandlingsplan 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1041
SÖD 2019/1537

Beslut
1. Södermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag
(bilaga).
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anton Johansson (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag i budget 2019 att revidera
Strategin för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, som nu har fått
den nya benämningen Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett
fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
Förslag till Stockholms stads Klimathandlingsplan 2020-2023 – för
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 anger hur staden
ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram 20202023. Dessa mål är:
 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
 En fossilfri organisation 2030
För perioden 2020-2023 redovisas konkreta åtgärder för minskade
utsläpp av växthusgaser som ska leda till att etappmålet om högst
1,5 ton CO2 per invånare nås. Förvaltningen ställer sig positiv till
revideringen av Klimathandlingsplanen 2020-2023. Med denna
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handlingsplan höjer staden ambitionsnivån för att möta Parisavtalets
åtaganden.
Förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Göransson (S) yrkar, med instämmande av Birgitta
Sevefjord (V), bifall till eget förslag från Socialdemokraterna
(bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens och Socialdemokraternas. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1537-3 Tjänsteutlåtande Remiss av
Klimathandlingsplan 2020-2023
 SÖD 2019/1537-1.1 Klimathandlingsplan 2020-2023 - För
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Bilaga § 18 – eget förslag (S)
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Ärende 18
Remiss av förslag till klimathandlingsplan 2020-2023
Anders Göransson m.fl. S
Förslag till beslut
att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra


Den omställning av samhället som krävs för att uppnå de långsiktiga målen
inom klimatpolitiken kan komma att innebära betydande ekonomiska och
andra påfrestningar på vårt samhälle. En förutsättning för att kunna driva
klimatomställningen i det höga tempo situationen är därför en politik inriktad
på att öka sammanhållningen och tilliten i vårt samhälle; som minskar de
ekonomiska klyftorna, bryter segregationen, ger alla barn en god utbildning,
säkrar en bra sjukvård och äldreomsorg åt alla, effektivt bekämpar
kriminalitet etc. Dessa samband bör klargöras i klimathandlingsplanen.



Staden bör kräva att regering och riksdag löpande annullerar sådant
utsläppsutrymme under EUs ansvarsfördelningsförordning som Sverige inte
utnyttjat – om staten istället säljer de utsläppsminskningar som uppnåtts
genom t ex mindre utsläpp från i Stockholm till andra EU-länder, leder
ansträngningarna att minska dessa utsläpp inte till lägre samlade utsläpp inom
EU.



Staden bör gynna byggande i trä. Stål och cement orsakar stora och
svårbemästrade koldioxidutsläpp. Trä i långlivade konstruktioner kan
dessutom fungera som kolsänka i hundratals år.



Staden bör stimulera till ökad andel vegetarisk mat, primärt i skolor och
förskolor, men även inom omsorgen. Jordbrukets klimatpåverkan påverkas i
hög grad av våra matvanor.



Ökad kolinlagring i landskapet, t ex i levande och döda träd eller i
skogsmark, ger samma klimatnytta som minskade utsläpp. Staden bör inventera
möjligheterna att öka kolinlagringen i den skog och i den skogsmark staden äger.

Bilaga § 18 – särskilt uttalande majoriteten
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Ärende 17
Remiss av nytt Miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
Ärende 18
Remiss av Klimathandlingsplan
2020-2023
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande

Klimatfrågan och kravet på omställning på bred front är helt nödvändig. Världens svåra
politiska läge visar att städer behöver gå före, och vi är glada och stolta över att Stockholms
stad har en mycket hög ambition, vilket såväl det nya miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen visar. Viktigt är också det man skriver om att Stockholm hela tiden ska
sträva efter att ligga ännu mer i framkant och att mål både på kort och lång sikt löpande ska
omprövas och skärpas i takt med styrmedel och teknik utvecklas.
Ett problemområde är att Stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp inte inbegrips i
planerna eftersom det ligger utanför stadens rådighet. Därför är det väldigt viktigt att hjälp,
stöd, information och inspiration utvecklas och finns tillgängligt på bästa möjliga sätt för
stadens invånare. Funktionen ”Klimatsmarta stockholmares” behöver göras mer känd,
återbruk och annat staden gör och erbjuder inom cirkulär ekonomi likaså.
Vi vill att Södermalm inom staden ska ligga steget före, gärna vara en plats för att pröva nya
idéer och projekt för att främja hållbar utveckling. Stadsdelen har många engagerade invånare
och inom verksamheterna likaså, det vet vi både angående det som görs och som kontinuerligt
föreslås.
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