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Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2020/389
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Beslut justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms
stadsdelsnämnd som gäller en motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen. Motionen är skriven av Emilia
Bjuggren (S).
I motionen lyfter Emilia Bjuggren (S) fram att något som brister
stort i remissutkasten av Stockholms stads nya miljöprogram och
klimathandlingsplan är hur staden ska arbeta med invånarna kopplat
till klimatmålen. Staden behöver göra ett skyndsamt
utvecklingsarbete om hur man ska arbeta proaktivt mot invånarna.
Förvaltningen ansvarar för att integrera arbetet för att nå
miljökvalitetsmålen inom den egna organisationens verksamheter.
Vidare har förvaltningen en egen miljö- och klimathandlingsplan
som preciserar förvaltningens miljöarbete för att nå de högt uppsatta
målen i stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplan.
Förvaltningen arbetar idag aktivt och har en kontinuerlig dialog
med olika bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms
stadsdelsnämnd som gäller en motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen. Motionen är skriven av Emilia
Bjuggren (S).
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Remissvar ska efter begärt anstånd vara KS tillhanda 25 september
2020. Motionen har även remitterats till stadsledningskontoret,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd samt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 14 september samt i rådet för
funktionshindersfrågor den 15 september 2020.
Ärendet
I motionen lyfter Emilia Bjuggren (S) fram att något som brister
stort i remissutkasten av Stockholms stads nya miljöprogram och
klimathandlingsplan är hur staden ska arbeta med invånarna kopplat
till klimatmålen. I stadens Miljöprogram 2020-2023 anges
Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I
Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och
klimatpositivt Stockholm 2040 konkretiseras exempel på vilka
åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Vidare menar Emilia
Bjuggren (S) att inget av dessa dokument har i dagsläget några
skrivningar om stockholmarnas deltagande i klimatomställningen.
Vidare menar Emilia Bjuggren (S) att staden behöver göra ett
skyndsamt utvecklingsarbete om hur man ska arbeta proaktivt mot
invånarna.
Några förslag på åtgärder är
- Att varje stadsdel inrättar klimatvägledare som arbetar med
att stötta lokala initiativ
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-

Inrätta ett särskilt folkbildningsbidrag till
bildningsförbunden i syfte att sprida kunskap om
klimatomställningen.

-

Insatser behöver riktas mot bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare vad gäller energieffektivisering, återvinning
och klimatanpassning.

-

Miljöförvaltningens informationsarbete klimatsmarta
stockholmare måste växlas upp och bli aktivt uppsökande
till exempelvis bostadsrättsföreningars styrelser.
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-

Genom att instifta ett pris för lokala initiativ och engagerade
stockholmare kan lokala insatser spridas vidare.

I motionen yrkar Emelie Bjuggren (S) att miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen kompletteras med åtgärder om att stödja
folkbildningsorgan, utforma och stärka lokala initiativ i stadsdelarna
och växla upp arbetet med klimatsmarta stockholmare.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att motionen är intressant och ställer sig positiv
till åtgärder som främjar arbetet för en hållbar stad.
Både miljöprogrammet och klimathandlinsplanen innehåller en
tydlig målbeskrivning om stadens samverkan med näringsliv,
civilsamhälle och invånare. Detta gäller även Stockholms stads
Kemikalieplan 2020-2023 som pekar ut vägen för att nå det
nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. I dessa
styrdokument med tillhörande handlingsplaner finns, utifrån
nämnders och bolagsstyrelsers rådighet, en tydligt utpekad
ansvarsfördelning även när det gäller den viktiga dialogen med
stadens invånare.
Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig
tillsynsmyndighet för frågor som faller under Miljöbalken.
Miljönämnden har också en rådgivande roll i miljöfrågor till
verksamhetsidkare, civilsamhälle och invånare.
Förvaltningen ansvarar för att integrera arbetet för att nå
miljökvalitetsmålen inom den egna organisationens verksamheter.
Vidare har förvaltningen en egen miljö- och klimathandlingsplan
som preciserar förvaltningens miljöarbete för att nå de högt uppsatta
målen i stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplan.
Förvaltningen arbetar idag aktivt och har en kontinuerlig dialog
med olika bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Detta arbete
planeras även förstärkas ytterligare under planperioden för stadens
miljöprogram.
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I förvaltningens verksamhetsplan finns just insatser som inriktar sig
på energieffektivisering, återvinning och klimatanpassning.
Exempel på olika åtgärder förvaltningen arbetar med är att införa
matavfallsinsamling, energieffektivisering som armaturbyte till
LED samt utbyte av värmesystem i verksamhetslokaler.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.
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