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Klimathandlingsplan 2020-2023 (KS
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kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden
beslutar:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningarnas
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat
Robert Olsson
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivet

Sammanfattning
Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiserar exempel på
åtgärder som kan genomföras för att nå de mål som anges i
Miljöprogram 2020-2023. De långsiktiga målen för Stockholms
stads klimatarbete är ett fossilfritt Stockholm 2040, och en
fossilfri organisation 2030. Handlingsplanen beskriver dels
önskvärda åtgärder för att nå målen på lång sikt, men också vad
som behöver göras under den aktuella perioden 2020-2023.
Staden kan inte själv nå de ambitiösa mål som miljöprogrammet
beskriver. Därför innehåller programmet exempel på hur staden
bör arbeta med påverkansarbete och samverkan med omvärlden
för att nå målen.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet välkomnar att
Klimathandlingsplan 2020-2023 har tagits fram samt att
klimathandlingsplanen ska inarbetas i verksamhetsplanen.

Underlag för beslut
1. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS 2019/1041
2. KS 2019/1041 Bilaga 1
3. Följebrev Klimathandlingsplan 2020-2023, KS 2019/1041
stockholm.se
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UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att
kommunstyrelsen ska revidera Stockholms stads miljöprogram
2016-2019 och Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040
under 2019 i samarbete med berörda nämnder och
bolagsstyrelser. Stockholm ska vara världsledande i det globala
arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i
klimatarbetet.
Enligt Parisavtalet från 2015 måste de globala utsläppen vara
nära noll år 2050. Detta för att begränsa den globala
temperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell
nivå. Utvecklade länder förväntas enligt avtalet ta ett större
ansvar och genomföra snabbare utsläppsreduceringar. Sverige
ska därför ha netto-nollutsläpp redan 2045 enligt avtalet.
Stockholms stad ska ha netto-nollutsläpp 2040 vilket är ett
ambitiösare mål än riket som helhet.
Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och
klimatpositivt Stockholm 2040 har tagits fram parallellt med
Miljöprogram 2020-2023. Detta för att synkronisera dokumenten
och öka tydligheten. Hierarkin mellan stadens styrdokument
inom miljöområdet ska också bli tydligare.
Miljöprogram 2020-2023 anger därför målsättningarna på
klimatområdet, medan hur arbetet ska gå till beskrivs i
handlingsplaner. Därför benämns Strategi för ett fossilbränslefritt
Stockholm 2040 nu Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett
fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
Klimathandlingsplanen konkretiserar exempel på åtgärder som
kan genomföras för att nå de mål som anges i Miljöprogrammet.
Samtliga nämnder ska inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 i
sin verksamhetsplanering.
De mål för stadens klimatarbete som anges i Miljöprogrammet
är:
Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, med följande
etappmål till 2023:
• Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per
• invånare
• Minskad klimatpåverkan från konsumtionen
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En fossilfri organisation 2030, med följande etappmål till 2023:
• Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2e från
• stadens verksamheter
• Effektiv energianvändning
Inom ramen för målet om en fossilfri organisation 2030 ska
samtliga upphandlande nämnder och bolagsstyrelser ställa krav
på miljöfordon och miljöbränslen vid upphandlingar av tjänster
där transporter ingår.
I Klimathandlingsplan 2020-2023 beskrivs hur Stockholms stad
ska uppnå målet fossilfrihet 2040:
•

•

•

Planen uttrycker stadens klimatbudget till 2040 i form av en
ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd på 19 miljoner
ton växthusgaser under perioden 2020-2040. Detta är den del
av den globala klimatbudgeten som staden avser att ta på sig.
För perioden 2020-2023 redovisas konkreta åtgärder för
minskade utsläpp av växthusgaser. Dessa är angivna som
beting för olika utpekade kommunala nämnder och
bolagsstyrelser. Betingen kommer årligen att följas upp av
kommunstyrelsen.
Planen anger hur staden kan ha netto-nollutsläpp år 2040.
Detta kan till exempel ske genom att staden aktivt vidtar
åtgärder för att öka produktionen av biokol. Staden kan också
driva på arbetet för att fånga in och lagra koldioxid. På så vis
kan kvarvarande utsläpp från till exempel plast i
avfallsförbränningen kompenseras.

Staden kan inte själv nå de ambitiösa mål som miljöprogrammet
beskriver. Handlingsplanen lägger därför även fokus på hur
arbetet ska se ut gällande områden där staden har begränsat
inflytande, där initiativ måste komma från exempelvis statligt
håller eller EU. Det gäller bland annat utsläpp från transporter
men även invånarnas konsumtion. Här betonas vikten av att
staden arbetar med påverkansarbete och samverkan.
Handlingsplanen under perioden fram till 2023 ska genomföras
av utpekade nämnder och bolag. Nämnder och bolag som har
utsläppsbeting i handlingsplanen ska arbeta in dessa i sina
verksamhetsplaner och beskriva vilka aktiviteter/åtgärder som
ska genomföras, så att uppföljning kan ske på åtgärd och beting.
Nämnder och bolagsstyrelser med utsläppsbeting ska formulera
nämnd- och bolagsindikatorer där årliga utsläppsmål formuleras.
De nämnder och bolag som inte har beting ska beskriva i
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verksamhetsplanen vilka åtgärder de avser vidta inom sina
respektive verksamheter utifrån rådighet.
Stadens klimathandlingsplan kräver som nämnt ovan samarbete
med andra aktörer:
• med staten, eftersom flera åtgärder kräver förändrade statliga
regelverk, främst inom transportområdet.
• med regionen, så att åtgärderna kan samordnas med åtgärder
som tas fram av andra kommuner, länsstyrelsen och region
Stockholm.
• med näringslivet, för att minska utsläppen vid till exempel
transporter, byggnation, energianvändning och konsumtion.
Genomförandet av klimathandlingsplanen kräver som nämnt
ovan också ett kraftfullt påverkansarbete från stadens sida så att
regelverk och styrmedel utformas så att de stödjer
genomförandet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben inom
kulturförvaltningen och avdelningen verksamhetsstöd på
Stadsarkivet.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet välkomnar att
Klimathandlingsplan 2020-2023 har tagits fram samt att
klimathandlingsplanen ska inarbetas i verksamhetsplanen.
Tydligheten i konkreta delmål och kopplingen till
Miljöprogrammet förbättrar förutsättningarna för hur
verksamheterna ska arbeta klimatsmart. Förvaltningarna ser
också positivt på att kopplingen till de globala målen är
konkretiserad och tror att detta ökar förståelsen för klimatarbetet
och hjälper det interna arbetet hos verksamheterna.
Samtliga fem bilar som kulturförvaltningens disponerar är
miljöbilar varav en är en elbil. Stockholm stadsbibliotek deltar i
stadens transportupphandling där medietransporternas
miljöbelastning kommer att vägas in.
Åren 2015-2017 drev kulturförvaltningen ett särskilt
investeringsprojekt i syfta att minska förvaltningens
energikostnader. Ett 20-tal lokaler omfattades av byte till LEDbelysning. Vid förändringar i förvaltningens lokaler används
endast LED.
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Stadsarkivet har sedan ett par år tillbaka arbetat med att
successivt ersätta all belysning i magasinen och kontorsplatserna
till LED. Den nya verksamhetsplatsen Stadsarkivet
Liljeholmskajen har endast LED-belysning.

Bilagor
1. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS 2019/1041
2. KS 2019/1041 Bilaga 1
3. Följebrev Klimathandlingsplan 2020-2023, KS 2019/1041

