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Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen samt att omedelbart justera
paragrafen.

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har uppdragit åt miljöförvaltningen att ta
fram rapporten ”Fossilbränsleoberoende organisation 2030”.
Stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Rapporten är en första analys av hur stadens egen organisation
ska bli fossilbränsleoberoende till år 2030 och ska utgöra ett
kunskapsunderlag inför stadens fortsatta arbete med
energiomställning mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.
Rapporten gör en schablonmässig analys av hur stor
klimatpåverkan stadens verksamheter och upphandlingar ger
upphov till. Identifiering har gjorts av inköpta varugrupper som
bedöms ha störst påverkan på klimatet. En rad åtgärder kopplade
till dessa områden föreslås.
Kulturförvaltningen ställer sig bakom ovanstående förslag som
syftar till att bygga en organisation som är oberoende av
fossilbränsle 2030. Kulturförvaltningen efterfrågar också ett stöd
från staden i införandet av s.k. ”gröna avtal” för att förenkla
miljö-samarbetet med fastighetsägarna, och stöd/verktyg så att
alla medarbetare som kommer i kontakt med upphandling och
inköp enkelt kan ställa miljökrav.
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Underlag för beslut
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Fossilbränsleoberoende
organisation 2030, Dnr: 310-1508/2013;
Fossilbränsleoberoende organisation 2030, Dnr: 001508/2013
Remisstiden sträcker sig till 2014-03-28.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturförvaltningens
kommunikationsstab.

Bakgrund och syfte
Rapporten Fossilbränslefri organisation 2030 är framtagen av
stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige och i
samarbete med miljöförvaltningen och Ångpanneföreningen ÅF.
Rapporten är en första analys av hur stadens egen organisation
ska bli fossilbränsleoberoende till år 2030 och ska utgöra ett
kunskapsunderlag inför stadens fortsatta arbete med
energiomställning och mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.
I rapporten ges ett antal förslag på åtgärder som kan minska
påverkan.
Stadsledningskontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande att rapportens
slutsatser och förslag till åtgärder utgör värdefull kunskap inför
stadens fortsatta arbete med energiomställning. Det fortsatta
arbetet bör ske i framtida revideringar av miljöprogrammet men
också som uppdrag till nämnder och bolag.
Rapporten gör en schablonmässig analys av hur stor
klimatpåverkan som stadens verksamheter och upphandlingar ger
upphov till. Resultatbudgeten för 2012 har granskats för fem av
stadens förvaltningar och bolag som bedöms representativa för
Stockholms stad. Där har de största kostnadsposterna analyserats
ur ett klimatperspektiv.
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Stadens nuvarande beräkningsmodell avseende utsläpp av
växthusgaser innefattar alla utsläpp från användning av energi
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inom stadens geografiska gräns. I detta uppdrag utvidgas
systemgränsen till att även innefatta fossilbränsleanvändningen
vid produktion av varor och tjänster som sker utanför stadens
geografiska gräns och som upphandlas av stadens organisation.
Utsläpp beräknas utifrån ett konsumtionsperspektiv, d.v.s. alla
utsläpp från användning av energi, transport och produktion.
Identifiering har gjorts av stadens verksamheter och inköpta
varugrupper som bedöms ha störst påverkan på klimatet.
Tre grupper har identifierats:




Varor i form av energi; till exempel fjärrvärme, el, gas,
bensin och diesel
Varor i form av livsmedel och föremål; till exempel
byggnader, fordon och möbler
Tjänster som staden upphandlar; till exempel
städentreprenader och byggnation

De åtgärder som föreslås i rapporten är kopplade till dessa tre
grupper.
Bland åtgärderna märks:





Befintliga byggnader som staden äger ska
energieffektiviseras.
Stadens strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel
ska följas.
I samband med upphandling efterfråga om fossila
bränslen använts vid varans produktion.
Videokonferenser eller webbkonferenser ska anordnas då
de är fullvärdiga alternativ till fysiska möten.

Kulturförvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen ställer sig bakom ovanstående förslag som
syftar till att bygga en organisation som är oberoende av
fossilbränsle 2030.
För kulturförvaltningen är åtgärder kopplade till miljö och klimat
inom ovan nämnda varugrupper viktiga och relevanta.
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Ett arbete pågår redan med att kartlägga energiförbrukningen i
förvaltningens lokaler med stöd av miljöförvaltningens
energicentrum för att i nästa steg leda till energibesparande
åtgärder. Detta arbete måste dock ske i samarbete med
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fastighetsägarna, i många fall stadens bostadsbolag.
Kulturförvaltningen strävar mot att teckna s.k. ”gröna avtal”, som
också nämns i miljöförvaltningens rapport, för att förenkla detta
samarbete.
För att ytterligare driva miljö- och klimataspekterna vid
upphandling efterlyser kulturförvaltningen stöd/verktyg från
staden så att alla medarbetare som kommer i kontakt med
upphandling och inköp kan ställa miljökrav på ett enkelt sätt. Det
ska vara lätt att göra rätt.

Bilaga
Tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret
”Fossilbränsleoberoende organisation 2030” Dnr: 310-1508/2013
inkl. bilaga ”Fossilbränsleoberoende organisation 2030” Dnr:
001508/2013
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