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Till Kommunstyrelsen

Motion om anslutning till Allmännyttans klimatinitiativ, KS 2018/1868
Bifogat finner ni remissvar på remiss med diarienummer SSAB 2019/31.

Ärendet
Motionärerna Clara Lindblom, Arvand Mirsafian och Rashid Mohammed (alla V)
föreslår att Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag omgående ska ansluta sig till
allmännyttans klimatinitiativ.
Under hösten 2018 har SABO startat Allmännyttans klimatinitiativ. Klimatinitiativet är
ett gemensamt upprop inom allmännyttan i hela landet, som syftar till att minska
utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara
fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent räknat
från år 2007.
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om anslutning till Allmännyttans klimatinitiativ,
KS 2018/1868 till bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat vidare till
dotterbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Samtliga tre
dotterbolag har återkopplat att de anslutit sig till klimatinitiativet, men bara Svenska
Bostäder har återkommit med ett fullständigt underremissvar. Nedan följer en
redovisning av Svenska Bostäders remissvar i huvudsak. Remissvaret i sin helhet
återfinns som bilaga.
Underremiss
Svenska bostäders remissvar:
Svenska Bostäder konstaterar att initiativet innehåller tre frivilliga fokusområden
(effekttoppar och förnybar energi, krav på leverantörer samt klimatsmart boende) och att
dessa har valts utifrån den möjlighet bostadsföretagen kan göra skillnad och hur stor
klimatpåverkan respektive område har för det enskilda bolaget. Bolaget har redan
anslutit sig till klimatinitiativet och arbetar sedan länge med samtliga av dessa områden,
men kommer att se över hur arbetet kan utvecklas ytterligare (bilaga 1).

Koncernledningens synpunkter
I stadens miljöprogram och budget framgår att bostadsbolagen ska stödja stadens arbete
med att minska växthusgasutsläpp. Koncernledningen kan i enlighet med detta
konstatera att stadens tre stora allmännyttiga bostadsbolag Svenska Bostäder,
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Familjebostäder och Stockholmshem har anslutit sig till klimatinitiativet, och att de
arbetar aktivt med att både energieffektivisering och omställning till förnybar energi.
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