Fastighetsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2014-03-18, § 5

Tid

Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 17.00 – 17.30

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 18 mars 2014

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Peter Jönsson (M)
Mikael Eskman (M)
Karin Blomstrand (M)
Olof Hermansson Wallentin (FP)
Johan Fälldin (C)
Bengt Sandberg (S)
Martin Engman (S)
Ewa Larsson (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Tjänstgörande ersättare:
Willy Viitala (M)

för Anna Cederschiöld (M)

Suleiman Said (S)

för Sonja Pagrotsky (S)

Ersättare:
Frank Svensson (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Katja Hessle (M)
Dani Amso (M)
Torkel Tigerschiöld (MP)
Maria Öhman (V)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Ann-Sofie Chudi, Åse Geschwind,
Carina Jonsson, Christine Oljelund, Jenny Rydåker, Anna Wahlström,
Tommy Waldnert och Pontus Werlinder samt personalföreträdarna Rolf
Bodin och Reza Etemad och borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Erica Närlinge.
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104 20 Stockholm
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§5
Uppdragsbekräftelse – Fossilbränsleoberoende
organisation 2030. Remissvar
Dnr 1.6-485/2013
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på remissen att överlämnas till stadsmiljöroteln.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från 22 februari 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson
m.fl. (M), Johan Fälldin (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och
Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2)

Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt
följande:
1
2

3

Delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
Påpeka behovet av en central funktion under
kommunstyrelsen för att driva och samordna
klimatarbetet i Stockholm och för att påverka andra
aktörer att vidta åtgärder för att Stockholm skyndsamt
ska kunna fasa ut de fossila bränslena.
Därutöver anföra följande:

Miljöpartiet har länge drivit kravet att Stockholms stad ska ta
fram och implementera beräkningsmetoder för
kommuninvånarnas klimatpåverkan utanför stadens gränser i
form av konsumtion och resor. Hittills har staden inte
bedrivit något sådant arbete utan enbart räknat på de direkta
utsläppen inom Stockholms geografiska gräns. Detta trots att
nästan ingen produktion av mat och varor sker i staden, och
alla transporter utanför kommun- och landsgränser utesluts.
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I arbetet med en fossilberoende organisation måste staden
snarast gå vidare med att kvantifiera utsläppen av
växthusgaser vid produktion och transporter. Det måste även
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tas fram uppgifter om de varor som staden upphandlar och
kravspecifikationer för upphandling av varor som produceras
i stort sett utan fossil energi. Det behövs en central funktion
under kommunstyrelsen för att driva och samordna
klimatarbetet i Stockholm och för att påverka regering,
landsting och andra aktörer att vidta nödvändiga åtgärder för
att Stockholm skyndsamt ska kunna fasa ut de fossila
bränslena.
Utredningen visar på att stadens förutsättningar för att bli
fossiloberoende i stort vilar på vad andra aktörer i samhället
gör för förändringar i riktning att bli fossilfria, samt att
politiska beslut om mål för år 2030 genomförs enligt plan.
Stadens beroende av omvärlden är tydligt, men det finns all
anledning att skyndsamt vidta de åtgärder som ligger inom
förvaltningens rådighet.
Fortums mål om att bli klimatneutrala senast år 2030 innebär
att stadens fjärrvärme då blir fossiloberoende. När det gäller
stadens direkta energianvändning är det angeläget att snarast
avveckla koleldningen i Värtan för produktion av fjärrvärme,
att avveckla koleldade värmepannor, endast köpa in fordon
och varutransporter som drivs med förnybara drivmedel etc.
Förutsättningar för fossiloberoende bränslen är en viktig del
och staden ska vara drivande i dessa frågor.
Energieffektiviseringar är fortsatt viktiga för att minska
behovet av biobränsle som kommer att bli en bristvara
framöver.
Elen som köps in är idag miljömärkt och har därmed inget
eller måttliga utsläpp av koldioxid. Men det finns ett stort
värde såväl miljömässigt som ekonomiskt att minska onödig
elkonsumtion. Det är sannolikt även helt nödvändigt. Byte till
lågenergibelysning i stadens fastigheter bör tas med i
förvaltningens uppdrag då många fastigheter idag har en äldre
modell av belysning som drar mycket el.
För delar av stadens verksamhet såsom skolor och
äldreomsorg är inköp och hantering av livsmedel ett viktigt
bidrag för stadens sammanlagda arbete till en
fossilbränsleoberoende organisation. Det handlar främst om
att köpa in livsmedel med totalt sett låg klimatpåverkan. En
minskad andel av kött är mycket viktigt. Det är även
betydelsefullt att minska svinnet av mat i alla led samt att
samla in det svinn som väl uppstår för rötning till biogas.
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Staden bör därmed fokusera på att ta fram en kostpolicy som
omfattar klimatutsläpp från livsmedel, anta ett mål om
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minskat svinn av mat samt anta ett mål om nära 100 procents
insamling av stadens eget matavfall. Utöver detta är det
fortsatt viktigt att minska behovet av uppvärmning och el i
staden fastigheter genom energieffektiviseringar och byte av
belysning.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine
Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Johan Fälldin (C),
Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).
Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Vi noterar med tillfredsställelse att omställningen till en
fossilbränsleoberoende organisation bara leder till marginellt
ökade kostnader och hoppas få möjlighet att med förslaget
som grund börja genomföra förslaget redan i höst.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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