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Till
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Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Förslag till Miljöprogram 2020-2023, i enlighet med bilaga
1, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ska beakta Miljöprogram 2020-2023 vid
upprättande av förslag till budget.
3. Samtliga nämnder ska inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i
sin verksamhetsplanering.
4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga
bolagsstyrelser i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 20202023 i sin verksamhetsplanering.
5. Uppföljning av Miljöprogram 2020-2023 ska ske inom
ramen för det integrerade systemet för ledning och
uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS).
Sammanfattning
Stockholm ska vara världsledande och inta rollen som en
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.
Miljöprogram 2020-2023 är stadens tionde i ordningen. I arbetet att
ta fram programmet har ett antal riktningsgivare formulerats baserat
på en genomförd förstudie och löpande uppföljning av innevarande
miljöprogram. Stadens ledande position inom hållbar utveckling ska
kunna befästas, och Agenda 2030, Paris-avtalet och EU:s ramverk
har vägts in i programmet.

Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

Förslaget till Miljöprogram 2020-2023 fokuserar på de största
miljöutmaningarna för perioden. De områden som har störst
utmaningar är hållbar energianvändning, transporter,
klimatanpassning, kemikalieutsläpp, god vattenstatus, biologisk
mångfald samt resurseffektiva kretslopp. I programförslaget
beskrivs genomförande och uppföljning liksom hur samverkan,
innovation, inköpsprocessen och kommunikationsarbetet kan bidra
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till snabbare måluppfyllelse. Konsumtionsperspektivet belyses inom
olika målområden.
Sammantaget lägger miljöprogrammet fast sju långsiktiga mål, 16
etappmål för programperioden och förslag på indikatorer. Denna
precisering av målen på lång och kort sikt ska ge en tydlig bild av
hur staden säkerställer en ekologisk långsiktigt hållbar utveckling. I
programmets målbeskrivningar tydliggörs hur respektive mål bidrar
till de nationella miljömålen och de globala målen enligt Agenda
2030. Förutom tydliga exempel på konkreta åtgärder för
måluppfyllelse beskrivs även relevanta handlingsplaner.
Staden kommer inte uppnå miljömålen av egen kraft utan arbetet
behöver ske i nära samverkan med omvärlden och genom
teknikutveckling.
Stadsledningskontoret anser att föreliggande förslag till nytt
Miljöprogram för 2020-2023 ligger i linje med
kommunfullmäktiges uppdrag i kommunfullmäktiges Budget 2019.
Förslaget till program är ambitiöst och väger in nya perspektiv som
konsumtion och resurshushållning som sammantaget kommer bidra
till en högre måluppfyllelse inom alla målområden i stadens miljö –
och klimatarbete.
Stadsledningskontoret konstaterar att ett framgångsrikt klimat- och
miljöarbete förutsätter att Stockholm är en stark tillväxtregion, en
attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar en hög och
hållbar tillväxt. I en växande stad är det en utmaning att tillgodose
alla intressen. I varje område och i varje projekt kommer det därför
att vara nödvändigt att göra avvägningar. Miljöprogrammet ska
kunna bidra till kloka sådana.
Bakgrund
Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad 2010 tack vare ett
långt och framgångsrikt miljöarbete som präglats av tidiga
satsningar på fjärrvärme och en väl utbyggd kollektivtrafik. Redan
1976 antog staden sitt första heltäckande miljöprogram. Efter detta
har en rad program tagits fram med fortsatt höga ambitioner och
nya utmaningar.
Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms
stads miljöprogram 2016-2019, Dnr 303-1200/2014 och Strategi för
ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, Dnr 134-175/2015, ska
revideras under 2019 i samarbete med berörda nämnder och
bolagsstyrelser. Vidare framgår att Stockholm ska vara
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världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets
målsättningar i klimatarbetet, där staden intar rollen som en
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. 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. I uppdraget ingår även att ta
fram en koldioxidbudget med kvarvarande utsläpp enligt
Parisavtalet och att utreda hur staden kan bli en klimatpositiv stad
2040.
Stadsledningskontoret lät hösten 2018 genomföra en extern
granskning med utvärdering av styrningen inom miljö- och
klimatområdet samt en översiktlig omvärldsanalys vilket legat till
grund för arbetet med att ta fram nya styrdokument inom miljö- och
klimatområdet. Den systematiska uppföljningen av innevarande
miljöprogram har även utgjort en grund för arbetet. Den löpande
uppföljningen visar att Stockholm har en god miljö men att
utmaningar återstår bland annat inom sektorerna energi, transport,
avfall och klimatanpassning.
Följande utgångspunkter har tjänat som riktningsgivare för arbetet
att utarbeta ett förslag till nytt Miljöprogram 2020-2023:
 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.
 Framtagande av förslag till nytt Miljöprogram 2020-2023
och revideringen av Strategi för ett fossilbränslefritt
Stockholm 2040 har skett i en gemensam process med syftet
att synkronisera dokumenten och öka tydligheten.
 Hierarkin mellan dokumenten inom klimat- och
miljöområdet ska bli tydligare och konkretiseringen av
åtgärder föreslås ske i handlingsplaner. Strategi för
fossilbränslefritt Stockholm 2040 föreslås benämnas
Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och
klimatpositivt Stockholm 2040.
 Agenda 2030, Paris-avtalet och EU:s ramverk har vägts in i
programmet liksom utvecklingen av de nationella
miljömålen i Sverige.
 Kopplingen till nationella mål och Agenda 2030s 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”.
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En utvecklad intern samverkan över nämnds- och
bolagsgränser bedöms som viktig för effektivare
genomförande och uppföljning liksom en bred samverkan
med andra samhällsaktörer som näringsliv, akademi, statliga
och kommunala aktörer i regionen, civilsamhälle och inte
minst invånare och besökare.
Miljöprogrammet ska vara fortsatt integrerat i ILS (Stadens
system för integrerad ledning och styrning av verksamhet
och ekonomi).

Förslag till nytt Miljöprogram 2020-2023 är stadens tionde i
ordningen. Uppdraget att revidera Strategi för fossilbränslefritt
Stockholm 2040 hanteras formellt i särskild ordning parallellt med
beredningen av detta ärende.
Programmet har tagits fram av brett sammansatta grupper från olika
delar av Stockholms stad under ledning av kommunstyrelsen. I
arbetet har representanter från exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden,
Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB,
Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall AB; AB
Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och
Stockholm Exergi stått för expertkunskap inom olika
fokusområden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för kvalitet
och stadsutveckling.
Ärendet
Stockholm ska vara världsledande och inta rollen som en
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet
för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad.
Förslaget till nytt Miljöprogram 2020-2023 fokuserar på de största
miljöutmaningarna för perioden. De områden som utifrån
uppföljning och övrig rapportering har störst utmaningar är hållbar
energianvändning, transporter, klimatanpassning, kemikalieutsläpp,
god vattenstatus, biologisk mångfald samt resurseffektiva kretslopp.
Utsläppen av växthusgaser minskar inte, globalt och nationellt, i
den omfattning som krävs och klimatfrågan dominerar miljöarbetet
i allt högre grad. I förslag till nytt miljöprogram föreslås därför
höjda ambitioner för klimatarbetet, dels med en högre målsättning
för utsläppsminskning, dels genom att ta in åtgärder som syftar till
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att minska konsumtionens klimatpåverkan. Staden är en stor
upphandlande myndighet som kan gå före och vara ett gott exempel
och inspirera omvärlden.
Staden kommer inte uppnå miljömålen av egen kraft utan arbetet
behöver ske i nära samverkan med omvärlden och genom
teknikutveckling. Programmet har därför utformats på ett sätt som
ska stimulera och stärka samverkan, innovation och
kommunikation. Näringslivets roll i miljöarbetet tydliggörs och
former för samverkan behöver utvecklas.
Förslag till nytt miljöprogram för 2020-2023 formulerar mål inom
de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst så
som klimatpåverkan, klimatanpassning, resurshushållning och
cirkulärekonomi, biologisk mångfald, samt skadliga utsläpp och
emissioner. Inom dessa områden formuleras mål för den egna
organisationen och för stadens geografiska område, dels utifrån
stadens långsiktiga ambitioner som mål på längre sikt och dels som
etappmål för programperioden med förväntat resultat vid utgången
av år 2023.
I programförslaget beskrivs genomförande och uppföljning från
olika perspektiv med exempel på åtgärder och ansvarsfördelning,
liksom hur intern och extern samverkan, innovation,
inköpsprocessen och kommunikationsarbetet kan bidra till snabbare
måluppfyllelse.
Konsumtionsperspektivet belyses inom olika målområden för att
peka ut hur vi når ökad kunskap om konsumtionens betydelse för
minskad miljöpåverkan.
Programmet är strukturerat utifrån de högst prioriterade målen för
Stockholms miljö på lång sikt, det vill säga fram till 2030 eller
längre:








Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
En fossilfri organisation 2030
Ett klimatanpassat Stockholm
Ett resurssmart Stockholm
Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och
sammanhängande ekosystem
Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
Ett giftfritt Stockholm

Dessa mål med en prioriterad inriktning på lång sikt omfattar var
för sig ett antal etappmål för programperioden 2020-2023.
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Sammantaget lägger miljöprogrammet fast sju prioriterade mål för
Stockholms livsmiljö, 16 etappmål och förslag på indikatorer.
Denna precisering av målen på lång och kort sikt ska ge en tydlig
bild av hur staden säkerställer en ekologisk långsiktigt hållbar
utveckling. I programmets målbeskrivningar tydliggörs hur
respektive mål bidrar till de nationella miljömålen och de globala
målen enligt Agenda 2030. Förutom tydliga exempel på konkreta
åtgärder för måluppfyllelse beskrivs även de handlingsplaner eller
motsvarande som finns med relevans för respektive mål och vars
åtgärder bidrar till måluppfyllelse.
Respektive nämnd ska utifrån Miljöprogrammet och
Klimathandlingsplanen formulera en miljö- och
klimathandlingsplan för verksamheten vid sidan av
verksamhetsplanen. Här kan respektive nämnd och bolagsstyrelses
arbete detaljeras utifrån de övergripande inriktningarna.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Av kommunfullmäktiges budget 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.
Staden föreslås därför fortsatt ha som mål att Stockholm ska vara en
fossilfri stad 2040 och en fossilfri organisation 2030.
Sedan decennier är Stockholm en av världens ledande miljöstäder.
En god lokal miljö har stor betydelse för människors välbefinnande,
i synnerhet för barn. Samtidigt har de globala miljöhoten vuxit i
dignitet. Stockholm berörs i hög grad, och stadens miljöarbete
måste därför vara både lokalt och globalt. FNs klimatmål enligt
Paris-avtalet och de miljörelaterade målen i Agenda 2030 har stor
relevans för Stockholm, och de har därför en given plats i det lokala
miljöarbetet.
För att fortsatt ligga i framkant och för att Stockholms miljö- och
klimatarbete ska vara världsledande har nya dimensioner som
innovation och samverkan, inköpsprocessens roll och
konsumtionens påverkan tagits om hand.
Flera mål i miljöprogrammet har staden inte möjlighet att nå på
egen hand. Samverkan med andra aktörer är därför helt central för
programmets genomförande. Det gäller såväl statliga och
kommunala aktörer i regionen som näringsliv, akademi, och
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civilsamhälle och inte minst Stockholms invånare. I stadens externa
samverkan kan staden ta en samordnande roll i att driva olika typer
av samverkansprocesser som är nödvändiga för att nå målen.
Samverkan med regionens aktörer är också nödvändigt för att
åstadkomma minskade klimatutsläpp och skapa en bättre
motståndskraft mot klimatförändringarna. Ett växande Stockholm
med ett innovationsfrämjande samarbete mellan näringsliv,
akademi, civilsamhälle, invånare och staden är en förutsättning för
att frigöra de resurser som krävs för att nå miljöprogrammets högt
ställda mål.
Stadsledningskontoret konstaterar att ett framgångsrikt klimat- och
miljöarbete förutsätter att Stockholm är en stark tillväxtregion, en
attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar en hög och
hållbar tillväxt och ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd
och ett bra liv i alla delar av Stockholm. Stockholm ska fortsätta att
växa. Det omfattande stadsbyggande som Stockholm står inför
utgör en unik möjlighet till förbättringar och utveckling. Stockholm
ska vara en tät och sammanhållen stad där bebyggelse och
grönstruktur samspelar och ger förutsättningar att skapa goda
livsmiljöer. Den täta staden har många fördelar ur ett
hållbarhetsperspektiv och stadsbyggandet är ett kraftfullt redskap
som kan bidra till att styra utvecklingen i hållbar riktning. I en
växande stad är det en utmaning att tillgodose alla intressen. I varje
område och i varje projekt kommer det därför att vara nödvändigt
att göra avvägningar. Miljöprogrammet ska kunna bidra till kloka
sådana.
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att arbetet med Agenda
2030 kommer att vara ett stöd och bidra till att utveckla stadens
hållbarhetsarbete, bland annat genom att stimulera till samverkan
och överbrygga stuprör och organisatoriska gränser i stadens
verksamheter. Genom programmet blir det också tydligt hur staden
bidrar till nationella miljömål och de globala hållbarhetsmålen
enligt FN:s Agenda 2030.
Arbetet med att tydliggöra hierarkin och hur styrdokumenten inom
miljö- och klimatarbetet hänger ihop ska fortsatt utvecklas. De
åtgärdsinriktade kompletterande styrdokumenten inom miljö- och
klimatområdet ska fortsättningsvis benämnas handlingsplaner i takt
med att de revideras.
Stadsledningskontoret anser att föreliggande förslag till nytt
Miljöprogram för 2020-2023 ligger i linje med
kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019. Förslaget till program
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är ambitiöst och väger in nya perspektiv som konsumtion och
resurshushållning som sammantaget kommer bidra till en högre
måluppfyllelse inom alla målområden i stadens miljö – och
klimatarbete.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
förslag till Miljöprogram 2020-2023, i enlighet med bilaga 1,
godkänns, att kommunstyrelsen ska beakta Miljöprogram 20202023 vid upprättande av förslag till budget, att samtliga nämnder
ska inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i sin verksamhetsplanering,
att Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga
bolagsstyrelser i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i
sin verksamhetsplanering samt att uppföljning av Miljöprogram
2020-2023 ska ske inom ramen för det integrerade systemet för
ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS).

Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Gillis Hammar
Biträdande stadsdirektör

Bilagor
1. Förslag till nytt Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad
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