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§ 24
Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/389
SÖD 2020/244

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Att komplettera förvaltningens yttrande med det som sägs
nedan:
Motionen tar upp en väldigt viktig fråga om hur nå målet om
att minska utsläppen från Stockholmarna. Staden har ett
antal projekt som Cykelvänligast, Vintertrampet,
Klimatsmarta Stockholmare, klimatvågen,
laddpunktseminarier och solcellsseminarier till
privatpersoner och BRF:er, olika projekt knutna till vissa
bostadsområden (Solberga och Hökarängen till exempel),
Klimatpakten osv. Att arbetet hålls samman från staden tror
vi är mest effektivt. Men vi håller med om att det är svårt att
nå ut och sympatiserar med tankarna i motionen. Att få ökad
kunskap, stöd, hjälp och inspiration till ändrad livsstil är en
komplex fråga och det pågår mycket aktivitet i hela
samhället på olika nivåer. Och nyare former som Influensers
kan för vissa åldersgrupp ha en enormt stor inverkan tex.
Vi ser dock gärna att stadsdelarna och de lokala
miljösamordnarna får ett ökat ansvar att se till att
information når ut i till boende och verksamma stadsdelen
om var ingången i staden är i dessa frågor, var
informationen finns och vart man kan vända sig med frågor.
Vi vet att miljöförvaltningen jobbat kreativt och effektivt
och i den mån de behöver ytterligare förstärkning för att ta
emot frågor från medborgare och kunna ge stöd är det
angeläget. Givetvis är det också angeläget med tät kontakt
mellan miljöförvaltning och stadsdelar och särskilda
aktiviteter och informationsträffar kan med fördel anordnas
även lokalt.
Vi har insitiftat ett eget miljö- och klimatpris i stadsdelen,
inledningsvis tänkt att vara bredare men pga rådighetsfrågan
är det för närvarande möjligt att söka för olika verksamheter
inom förvaltningen. Vi ser gärna att man hittar former i
staden för att instifta pris för att främja idéer och projekt hos
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allmänheten, gärna i samarbete med stadsdelarna för lokal
känsla. De som vill starta särskilda projekt på detta område
och är i behov av stöd eller projektmedel är också en fråga
som vi tror vore bra att Miljöförvaltningen kan möta upp,
om inte annat för att guida till de stöd som redan finns att
söka.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom majoritetens förslag.
Sammanfattning av ärendet
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.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) föreslår att nämnden
beslutar enligt majoritetens förslag (bilaga).
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och majoritetens förslag. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
majoritetens förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/244-3 Tjänsteutlåtande Motion om
stockholmarnas deltagande i klimatomställningen
 SÖD 2020/244-1.1 Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen

Bilaga § 24 – eget förslag majoriteten
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Ärende 24 – Motion om stockholmarnas
deltagande i klimatomställningen

Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Förslag till beslut
-

Att komplettera förvaltningens yttrande med det som sägs nedan,

Motionen tar upp en väldigt viktig fråga om hur nå målet om att minska utsläppen från
Stockholmarna. Staden har ett antal projekt som Cykelvänligast, Vintertrampet, Klimatsmarta
Stockholmare, klimatvågen, laddpunktseminarier och solcellsseminarier till privatpersoner
och BRF:er, olika projekt knutna till vissa bostadsområden (Solberga och Hökarängen till
exempel), Klimatpakten osv. Att arbetet hålls samman från staden tror vi är mest effektivt.
Men vi håller med om att det är svårt att nå ut och sympatiserar med tankarna i motionen.
Att få ökad kunskap, stöd, hjälp och inspiration till ändrad livsstil är en komplex fråga och det
pågår mycket aktivitet i hela samhället på olika nivåer. Och nyare former som Influensers kan
för vissa åldersgrupp ha en enormt stor inverkan tex.
Vi ser dock gärna att stadsdelarna och de lokala miljösamordnarna får ett ökat ansvar att se till
att information når ut i till boende och verksamma stadsdelen om var ingången i staden är i
dessa frågor, var informationen finns och vart man kan vända sig med frågor. Vi vet att
miljöförvaltningen jobbat kreativt och effektivt och i den mån de behöver ytterligare
förstärkning för att ta emot frågor från medborgare och kunna ge stöd är det angeläget.
Givetvis är det också angeläget med tät kontakt mellan miljöförvaltning och stadsdelar och
särskilda aktiviteter och informationsträffar kan med fördel anordnas även lokalt.
Vi har insitiftat ett eget miljö- och klimatpris i stadsdelen, inledningsvis tänkt att vara bredare
men pga rådighetsfrågan är det för närvarande möjligt att söka för olika verksamheter inom
förvaltningen. Vi ser gärna att man hittar former i staden för att instifta pris för att främja
idéer och projekt hos allmänheten, gärna i samarbete med stadsdelarna för lokal känsla. De
som vill starta särskilda projekt på detta område och är i behov av stöd eller projektmedel är
också en fråga som vi tror vore bra att Miljöförvaltningen kan möta upp, om inte annat för att
guida till de stöd som redan finns att söka.
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