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22 september 2016
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§ 21
Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för
kommunkoncernen Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/2016
Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på
remiss ett förslag till Strategi och riktlinjer för hantering av
fordon för kommunkoncernen Stockholms stad.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2016.
Dnr 638-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 22
Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Som svar på remissen hänvisas till vad som sägs
i förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på
remiss ett förslag till Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm
2040. Kommunfullmäktige har fastställt ett etappmål om att
utsläppen av växthusgaser ska vara högst 2,3 ton CO2e
(koldioxidekvivalenter) per invånare år 2020. Fossilbränslefrihet
bygger på smarta tekniska lösningar och minskad efterfrågan på
energi.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2016.
Dnr 572-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta
Sevefjord (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det. Michelle Jangmyr (Fi)
ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom förslaget.
Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett
eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
till beslut. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom reservationen.
1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. att därutöver anföra följande:

