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§4
Remissvar om Uppdragsbekräftelse –
Fossilbränsleoberoende organisation 2030
Dnr 1.1/5281/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna och överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 februari 2014.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag.
Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
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Miljöpartiet ser positivt på stadens ambitioner att minska
fossiloberoendet, och ser den aktuella rapporten som en god
ansats för att ta steg mot att bli en fossiloberoende organisation
om 16 år (2030).
Emellertid är ambitionerna inte helt tillräckliga. Som rapporten
visar, och som Miljöpartiet länge påpekat, kan vi inte nöja oss
med att enbart mäta klimatpåverkan inom stadens geografiska
gränser. En stor del av de utsläpp som vi har ansvar för sker i till
exempel mat- och varuproduktion och i transporter långt bort
från Stockholm. Vidare måste vi i stadens politiska styrning ta
större ansvar för hur vi organiserar samhället även utanför våra
egna verksamheter. Som växande storstad och landets huvudstad
har vi ett ansvar att gå före i klimatarbetet och bland annat
påverka regering, landsting och andra externa aktörer att vidta
nödvändiga åtgärder för att Stockholm skyndsamt ska kunna fasa
ut de fossila bränslena.
För kulturförvaltningens del kan det innebära att vi har ett
klimatperspektiv i byggplanremisser så att vi inte river
fungerande byggnader i onödan samt hittar kulturhistoriskt
hållbara lösningar för energieffektivisering i stadens
fastighetsbestånd, inte minst avseende de delar av Stockholm
som tillkom under rekordåren. Vi bör även använda våra egna
upphandlingar till att minska utsläppen. Bland annat är det helt
centralt att vi minskar konsumtionen av kött och annan
utsläppsintensiv mat vilket vi bör tänka på i upphandlingar av de
restauranger och caféer som ligger i anslutning till våra
verksamheter.
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