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Svar på remiss av motion om klimatnödläge
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på motionen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
En motion från Rikard Warlenius (V) om klimatnödläge har
remitterats till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I motionen beskrivs
det att Stockholms stad har tagit många viktiga steg på väg mot en
hållbar stad, men att utmaningarna är så stora och brådskande att det
inte går att säga att staden gör det som krävs. Mot bakgrund av detta
föreslås kommunfullmäktige ta ställning till ett antal beslutspunkter
kopplat till klimatarbetet.
Stadsdelsförvaltningen är överlag positiv till att stadens klimat- och
hållbarhetsarbetet utvecklas. Förvaltningen arbetar redan idag för att
lyfta lokala klimatlösningar inom verksamheterna. Under 2020
planeras bland annat åtgärder som gynnar den biologiska
mångfalden i form av förändrad skötselnivå på gräsytor,
naturvårdande skötsel och lokalanpassningar med bland annat
källsortering och klimatsmart belysning. Förvaltningen ska även
påbörja arbetet med spårningssystem för bedömning av våra
byggprodukter utifrån dess kemiska innehåll.
Beträffande motionens övriga beslutspunkter har
stadsdelsförvaltningen inget ytterligare att erinra om utan dessa
frågor bör beslutas centralt inom staden.
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Bakgrund
En motion från Rikard Warlenius (V) om klimatnödläge har
remitterats till bland annat Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Remisstiden är förlängt till 26 oktober 2019.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för kansli och kommunikation.
Ärendet
I motionen beskrivs det att Stockholms stad har tagit många viktiga
steg på väg mot en hållbar stad, men att utmaningarna är så stora
och brådskande att det inte går att säga att staden gör det som krävs.
I många städer i världen har klimatnödläge utlysts, och
Storbritannien är det land som blev först med att låta parlamentet
utlysa klimatnödläge. Utlysning av klimatnödläge i enlighet med
klimatrörelsen Extinction Rebellion är i sig en symbolisk fråga men
mycket av arbetet med den gröna omställningen handlar om att
skapa medvetenhet om problematiken samt förståelse och
uppslutning bakom lösningarna. Att låta Stockholms stad utlysa
klimatnödläge skulle vara ett sätt att visa på hur allvarlig och
brådskande situationen är. Tillsammans med en åtgärdsplan och en
informationskampanj om lösningarna skulle det kunna bidra till att
skapa uppslutning bakom en offensivare klimatpolitik.
Enligt motionen skulle en sådan utlysning uppmärksammas med en
särskild dag där det årligen diskuteras vad som genomförts under
året i syfte att skapa en tydlig kronologi i arbetet. Lokala
myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global
krislösning.
Mot bakgrund av detta yrkar Warlenius (V) att kommunfullmäktige
beslutar:
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Att i likhet med hundratals städer och länder världen över
erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det
varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet
uppnås.



Att staden tar fram en handlingsplan som svarar mot
klimatnödläget och redogör de åtgärder som staden gör och
avser att göra för att komma till rätta med detta.



Att tillsätta en vetenskaplig klimatpanel som kan komma
med rekommendationer och riktlinjer för arbetet.
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Att prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och
internationellt för att bygga upp kompetens och best practice
samt att ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning
tills högre instanser tar sitt fulla ansvar.



Att staden uppmärksammar en särskild årlig dag för att
summera klimatarbetet under året.

Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen är överlag positiv till att stadens klimat- och
hållbarhetsarbetet utvecklas. Förvaltningen arbetar redan idag för att
lyfta lokala klimatlösningar inom verksamheterna. Under 2020
planeras bland annat åtgärder som gynnar den biologiska
mångfalden i form av förändrad skötselnivå på gräsytor,
naturvårdande skötsel och lokalanpassningar med bland annat
källsortering och klimatsmart belysning. Förvaltningen ska även
påbörja arbetet med spårningssystem för bedömning av våra
byggprodukter utifrån dess kemiska innehåll.
Beträffande motionens övriga beslutspunkter har
stadsdelsförvaltningen inget ytterligare att erinra om utan dessa
frågor bör beslutas centralt inom staden.
Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Jonas Eliasson
Avdelningschef

Bilagor
1. Remiss av motion om klimatnödläge
2. Följebrev remiss av motion om klimatnödläge
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