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Nytt miljöprogram för Stockholms stad
2020-2023 (KS 2019/1040). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden
beslutar:
1. Att godkänna och överlämna förvaltningarnas
gemensamma tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på remissen
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat
Robert Olsson
Kulturdirektör

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning
Miljöprogram 2020-2023 beskriver stadens mest prioriterade
utmaningar och målsättningar på miljöområdet. Miljöprogram
2020-2023 har tagits fram parallellt med Klimathandlingsplan
2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
Miljöprogram 2020-2023 är strukturerat utifrån de högst
prioriterade miljömålen för Stockholm på lång sikt, vilket betyder
fram till 2030 eller längre. Under varje prioriterat mål finns ett
antal etappmål som avser programperioden 2020-2023. Totalt
innehåller programmet sju prioriterade mål och 16 etappmål och
förslag på indikatorer. I målbeskrivningarna beskrivs hur
respektive mål är kopplat till de nationella miljömålen och
Agenda 2030.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig positiva till
Miljöprogram 2020-2023 och de förändringar som gjorts.
Speciellt välkomnas fokus på av de strategiska verktygen
samverkan, innovation, inköp/upphandling och kommunikation i
stadens miljöarbete.
stockholm.se
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Underlag för beslut
1. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS 2019/1040
Tjänsteutlåtande
2. KS 2019/1040 Bilaga 1
3. Följebrev Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023,
KS 2019/1040

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Miljöprogram 2020-2023 är stadens tionde i ordningen.
Programmet beskriver stadens mest prioriterade utmaningar och
målsättningar på miljöområdet. Miljöprogram 2020-2023 har
tagits fram parallellt med Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett
fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Detta för att
synkronisera dokumenten och öka tydligheten. Hierarkin mellan
stadens styrdokument inom miljöområdet ska också bli tydligare.
Miljöprogrammet ska utgöra den grund som stadens
handlingsplaner utgår från inom miljöarbetet.
Städer har en nyckelposition i miljö- och klimatarbetet och
Stockholm har i samband med framtagande av reviderade
styrdokument inom området möjlighet att befästa en ledande
position vad gäller hållbar utveckling. Agenda 2030, Parisavtalet
och EU:s ramverk har vägts in i programmet liksom utvecklingen
av de nationella miljömålen i Sverige. Kopplingen till nationella
mål och Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbarhet har
tydliggjorts. Som vägval för ökad tydlighet mot nationella mål
har ”fossilbränslefritt” ersatts med ”fossilfritt” och
”klimatneutralt” uttrycks som ”inga nettoutsläpp”.
Stadens samtliga nämnder ska inarbeta Miljöprogram 2020-2023
i sin verksamhetsplanering, och uppföljning sker som tidigare i
ILS. Målen Miljöprogram 2020-2023 är högt ställda, vilket är i
linje med Stockholms stads arbete för att vara världsledande och
en internationell förebild inom miljö- och klimatarbetet.
Stockholms stad kan inte ensamt nå alla de ambitiösa målen som
programmet identifierar, därför har programmet definierat några
strategiska verktyg för att staden tillsammans med omvärlden ska
kunna nå målen: samverkan, innovation, inköp/upphandling och
kommunikation.
Miljöprogram 2020-2023 är strukturerat utifrån de högst
prioriterade miljömålen för Stockholm på lång sikt, vilket betyder
fram till 2030 eller längre. Under varje prioriterat mål finns ett
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antal etappmål som avser programperioden 2020-2023. Mål
preciseras därmed för miljöarbetet både på kort och på lång sikt.
Totalt innehåller programmet sju prioriterade mål och 16
etappmål och förslag på indikatorer. De sju prioriterade målen
beskrivs i varsitt kapitel. Där beskrivs också exempel på åtgärder
kopplade till målen samt vilka nämnder och bolag som ansvarar
för genomförande av dessa.
Målen som beskrivs i planen med underliggande etappmål är:
Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
Omfattar etappmålen för programperioden:
• Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2/invånare
• Minskad klimatpåverkan från konsumtionen
En fossilfri organisation 2030
Omfattar etappmålen för programperioden:
• Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2 från
stadens verksamheter
• Effektiv energianvändning
Ett klimatanpassat Stockholm
Omfattar etappmålen för programperioden:
• Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall
• Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja
Ett resurssmart Stockholm
Omfattar etappmålen för programperioden:
• Minskad resursanvändning och klokare konsumtion
• Ökad recirkulation av materiella resurser inom staden
• En ökad resurseffektivitet i samband med byggprocessen
Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och
sammanhängande ekosystem
• Omfattar etappmålen för programperioden:
• Upprätthållna funktioner och samband för biologisk mångfald
i stadens blå och gröna infrastruktur
• Ökat genomförande av förstärkningsåtgärder, ekologisk
kompensation och naturvårdsskötsel
• Ökad andel livsmedel och varor i stadens inköp som gynnar
biologisk mångfald
• Förbättrad vattenkvalitet i stadens sjöar, vattendrag och
kustvatten
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Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
Omfattar etappmålen för programperioden:
• Minskad exponering av kväveoxid och partiklar för stadens
invånare
• Minskat omgivningsbuller
Ett giftfritt Stockholm
Omfattar etappmål för programperioden:
• Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska
produkter

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa staben inom
kulturförvaltningen och avdelningen Verksamhetsstöd på
Stadsarkivet.

Förvaltningarnas synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig positiva till
Miljöprogram 2020-2023 och de förändringar som gjorts.
Speciellt välkomnas fokus på av de strategiska verktygen
samverkan, innovation, inköp/upphandling och kommunikation i
stadens miljöarbete. Inom upphandlingsområdet kan staden
genom att vara en stor inköpare göra skillnad. Tydliggörandet av
hierarkin mellan styrdokumenten är också välkommet.
Kulturförvaltningens centrala administration arbetar sedan 2014 i
en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, vilket har gett positiva effekter
på resursanvändning både gällande kontorsyta men också
exempelvis pappersförbrukning. Kulturförvaltningens
aktivitetsbaserade kontor i Rinkeby tar ofta emot studiebesök av
både stadens egna och externa verksamheter som är intresserade
av att göra en liknande förändring. Det kan lyftas som ett gott
exempel på hur innovativa lösningar och effektivare arbetssätt
kan bidra till en mer effektiv resursanvändning.
Ett annat exempel på effektiv resursanvändning är det samverkan
som kommit till mellan Stadsarkivet och Trafikkontoret i
Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmskajen. Där samverkar
verksamheterna genom gemensamma arbetsplatser, besöks- och
mötesytor, teknisk utrustning och magasin. Samarbete och
samverkan sker även med Stadsmuseet och Stadsbiblioteket.

Bilagor
1. Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS 2019/1040
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