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Klimatförändringarna är ett reellt hot mot framtida generationers möjligheter
att leva på jorden. Med parisavtalet enades världens länder om att den globala
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. För Sverige innebär detta
att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Stockholm stad ska vara en föregångare i arbetet med att eliminera utsläppen
av växthusgaser, en handlingskraftig motor för att minska klimatpåverkan. I
det spelar bostäders energiförbrukning en stor roll och Stockholm är genom
sina bostadsbolag en stor aktör på bostadsmarknaden. Med runt 80 000 bostäder i sin ägo har staden stora möjligheter att påverka utsläppen av växthusgaser.
Under hösten 2018 har SABO startat Allmännyttans klimatinitiativ. 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).
Minskade utsläpp ska nås genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. På så vis ska bostadsbolagen genomföra omställningen snabbare än
om de arbetade var och en för sig. Tanken är helt enkelt att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.
Klimatinitiativet fungerar som Parisavtalet: alla som deltar kan även ha egna
mål, som redovisas öppet inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagare tillsammans uppnår initiativets övergripande mål.
För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden
där bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp:
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Effekttoppar och förnybar energi
Krav på leverantörer
Klimatsmart boende

Vi anser Stockholms allmännyttiga bostadsbolag omgående ska ansluta sig till
initiativet. Tillsammans är stadens systerbolag en mycket stor och kraftfull aktör som inte bara kan inspireras av andra bolag genom att bli en del av klimatinitiativet, utan även ha stora möjlighet att påverka och inspirera andra bolag i
landet att nå de övergripande målen.
Redan idag arbetar bolagen med frågorna, med initiativ som rör exempelvis effekttoppar och förnybar energi samt krav på leverantörer. Men det finns mer
att göra och många är starkare.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi
att Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag omgående ansluter sig till Allmännyttans klimatinitiativ

Stockholm den 27 december 2018

Clara Lindblom, Arvand Mirsafian och Rashid Mohammed (alla V)

