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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss av Klimathandlingsplan 2020-2023.
Förvaltningen är positiv till handlingsplanen för att minska
Stockholms klimatpåverkan och att den svarar upp mot Parisavtalets
åtaganden.
Serviceförvaltningen anser att Klimathandlingsplan 2020-2023 – för
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 ger en god
vägledning till hur staden tillsammans ska nå det långsiktiga målet
om fossilfri organisation 2030 samt hur Stockholm ska uppnå
fossilfrihet 2040.
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Palmfeltsvägen 5
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Planen redovisar konkreta åtgärder och pekar ut ansvariga nämnder
och bolagsstyrelser för genomförandet. När det gäller åtgärderna i
sig ser inte förvaltningen några större utmaningar, det som dock blir
utmanande är hur man ska mäta effekterna av respektive åtgärd.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss av Klimathandlingsplan 2020-2023.
Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 17 januari
2020.
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2019 kommunstyrelsen i
uppdrag att revidera Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 och
Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Vidare framgår att
Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att
förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden
intar rollen som en internationell förebild. Arbetet för miljö och
klimat ska göra tydliga avtryck inom alla områden och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för upphandling och inköp.

Ärendet
Stockholms stads Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett
fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 anger hur staden ska nå
sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram 2020-2023.
Dessa mål är:
- Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
- En fossilfri organisation 2030
Klimathandlingsplanen uttrycker stadens klimatbudget till 2040 i
form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19
miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.
Detta är den del av den globala klimatbudgeten som staden avser att
ta på sig.
För perioden 2020-2023 redovisas konkreta åtgärder för minskade
utsläpp av växthusgaser som ska leda till att etappmålet om högst
1,5 ton CO2 per invånare nås. Dessa åtgärder är angivna som beting
för olika utpekade kommunala nämnder och bolagsstyrelser.
Åtgärdsbetingen utgör stadens klimatbudget för perioden 20202023. Klimathandlingsplanen anger också hur staden kan ha nettonollutsläpp senast år 2040.
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Handlingsplanen anger vidare vilka processer som måste drivas för
att de långsiktiga klimatmålen ska kunna nås. I planen anges
ansvariga nämnder och bolag. Servicenämnden har fått ett utpekat
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ansvar med beting på minskning i ton CO2e inom två områden. För
området Bränsle och fordon ska nämnden kräva klimateffektiva
tunga transporter vid upphandling. Inom området Stadens egna
verksamheter ska nämnden bidra till att minska mängden fossil
plast genom krav vid upphandling.
För området Klimatpåverkan från livsmedel, ska nämnden med stöd
av miljö- och hälsoskyddsnämnden, beräkna och följa upp
klimatpåverkan från stadens inköp av livsmedel. Nämnden ska
dessutom följa upp andelen ekologiska produkter från stadens inköp
av livsmedel.
För området Flygets påverkan, ska nämnden minimera antalet
flygresor genom digitala möten samt följa stadens nya
gemensamma resepolicy.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till handlingsplanen för att minska
Stockholms klimatpåverkan och att den svarar upp mot Parisavtalets
åtaganden.
Serviceförvaltningen anser att Klimathandlingsplan 2020-2023 – för
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 ger en god
vägledning till hur staden tillsammans ska nå det långsiktiga målet
om fossilfri organisation 2030 samt hur Stockholm ska uppnå
fossilfrihet 2040.
I planen redovisas konkreta åtgärder och ansvariga nämnder och
bolagsstyrelser pekas ut. Upphandling och inköp kan bidra till att
stadens når de högt uppställda målen genom att ställa högre krav i
de centralupphandlingar som genomförs. För att dessa krav ska få
effekt krävs det att staden arbetar tillsammans med leverantörer på
respektive marknad, för att den teknikutveckling som krävs för att
marknaden ska kunna nå upp till ställda krav sker.
Förvaltningen ser dock utmaningar med att mäta vilken effekt på
utsläpp i ton CO2 som varje enskild åtgärd ger, speciellt hur
uppföljning av minskningen av fossil plast ska ske.
När det gäller uppföljning av klimatpåverkan från stadens inköp av
livsmedel, kommer arbete med att hitta modell för detta att arbetas
fram av miljöförvaltningen. Det är en viktig förutsättning för att
uppföljningen ska kunna genomföras.
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