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Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2016 Strategi för fossilbränslefritt
Stockholm 2040 (Dnr 134-175/2015 beslutad 2016-11-28) som en
riktlinje till stadens Miljöprogram 2016-2019. Ett av uppdragen
i denna strategi var att kommunstyrelsen tillsammans med miljöoch hälsoskyddsnämnden och servicenämnden skulle ta fram en
handlingsplan för att staden som organisation ska vara
fossilbränslefri 2030. Stockholms stad som organisation bedöms stå
för cirka 10 procent av de totala utsläppen i Stockholm och ska gå
före i omställningen och bli fossilbränslefri senast år 2030.
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Södermalms stadsdelsförvaltning anser att denna utredning belyser
en nödvändig och värdefull inventering av stadens
fossilbränsleanvändning. Det kommer behövas tydliga
handlingsplaner, bra information och stöd till verksamheterna.
Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att det kommer krävas
mer resurser utöver det som finns idag för att uppnå målet senast år
2030.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har remitterat ärendet ”Fossilbränslefri
organisation 2030” till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande
senast den 13 juli 2018.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdels- och facknämnder,
stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.
Ärendet
Stockholms stad som organisation bedöms stå för cirka 10 procent
av de totala utsläppen i Stockholm och ska gå före i omställningen
och bli fossilbränslefri senast år 2030.
I utredningen identifieras stadens nuvarande
fossilbränsleanvändning och förslag ges på insatser som leder
staden mot fossilbränslefrihet. Utredningen har utgått från den
systemgräns som gäller för Strategi för fossilbränslefritt Stockholm
2040 men inkluderat stadens verksamheter utanför
kommungränsen.
I utredningen ingår en inventering av stadens
fossilbränsleanvändning med fokus på att identifiera stadens
processer och användningsområden där fossila bränslen nyttjas.
Utredningen innefattar även förslag till åtgärder och insatser som
staden behöver vidta för att denna användning ska upphöra.
Förslagen är utformade mot bakgrund av de förutsättningar som är
kända idag kring teknikutveckling och andra
omvärldsförutsättningar för att staden ska komma så långt som
möjligt.
Inventeringen av stadens fossilbränsleanvändning delar upp
användningen inom inköp av energi, transporter inom olika
kategorier samt byggnation, drift och underhåll av infrastruktur och
fastigheter där arbetsmaskiner ingår. Stadens nuvarande
fossilbränsleanvändning är störst inom uppvärmning och
användning av arbetsmaskiner.
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Förslagen till åtgärder och insatser är uppdelade i tolv grupper:
 Förankring och styrning
 Kommunikation och uppföljning
 Strategisk samverkan
 Upphandlingsstöd för fossilbränslefri organisation
 Fossilbränslefri el
 Fossilbränslefri uppvärmning
 Fossilbränslefri gasanvändning
 Fossilbränslefri fordonsflotta
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Fossilbränslefria transporttjänster
Fossilbränslefria varutransporter
Fossilbränslefria arbetsmaskiner och entreprenader
Fossilbränslefria tjänsteresor

De inledande åtgärdsförslagen syftar till att ytterligare förankra
målet om en fossilbränslefri organisation 2030 i stadens
styrdokument och genom samverkan ge förutsättningar för att nå
målet. De följande åtgärderna ger förslag på insatser för att avsluta
fossilbränsleanvändningen inom respektive sektor. Majoriteten av
åtgärderna är upphandlingsrelaterade där krav på förnybara bränslen
måste ställas. Stadens möjligheter till att nå målet begränsas av den
tekniska utvecklingen. Utbudet av alternativ till fossila bränslen är
i vissa delar begränsat, särskilt för arbetsmaskiner vilket är ett
område där staden kommer att möta den största utmaningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och i rådet för
funktionshindersfrågor den 5 juni. Pensionärsrådet och
ungdomsrådet har behandlat ärendet den 4 juni.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Södermalms stadsdelsförvaltning anser att denna utredning belyser
en nödvändig och värdefull inventering av stadens
fossilbränsleanvändning.
Några av de förslag och insatser som utredningen föreslår anser
förvaltningen behöver utvecklas såsom att det behövs mer kunskap
ute i verksamheterna om en fossilbränslefri organisation 2030. Det
kommer behövas tydliga handlingsplaner, information och stöd.
Vidare behöver samarbete mellan förvaltningar och bolag utvecklas
och upphandlingsstödet från serviceförvaltningen förstärkas.
En utmaning för förvaltningen är att flertalet av förvaltningens
hyresavtal är med mindre bostadsrättsföreningar och privata
hyresvärdar. Stadsdelsförvaltningen har ambitionen att skriva så
kallade Gröna hyresavtal men det är fastighetsägaren som gör det
slutgiltiga valet om ett Grönt hyresavtal ska skrivas eller inte. Syftet
med det Gröna avtalet är att fastighetsägare och hyresgäster
tillsammans ska sänka miljöpåverkan kopplat till lokalen.
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För att uppnå målet om en fossilbränslefri organisation 2030 gör
Södermalms stadsdelsförvaltning bedömningen att det kommer
krävas upphandlingsstöd, kompetens och ekonomiska resurser
utöver det som finns idag.
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Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Bilagor
Fossilbränslefri organisation 2030
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