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Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan
2021-2030 (med sikte på 2040)
Bakgrund
Stockholms Hamnar har under lång tid haft ett ambitiöst miljöarbete och verksamheten
är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Arbetet med miljöfrågor är systematiskt och
fokuserar på att förebygga föroreningar och uppnå en ständigt minskad miljöbelastning
utifrån tre perspektiv:
• Aktivt och långsiktigt arbete för att minska Stockholms Hamnars egen
miljöpåverkan.
• Uppmuntran och stöd till Stockholms Hamnars kunder och samarbetspartners att
minska sin påverkan på miljön.
• Främjande av en energi- och miljöeffektiv sjöfart i framför allt Östersjöregionen.
Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade i maj 2020 beslut om ett nytt
miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för åren 2020-2023. Beslutet innebär att
respektive nämnd och bolagsstyrelse ska formulera en särskild miljö- och
klimathandlingsplan för verksamheten, som ett komplement till den redovisning som sker
i verksamhetsplan och budget.

Ärendet
Förslaget till miljö- och klimathandlingsplan syftar till att, med utgångspunkt från
fullmäktiges beslut om miljöprogrammet, lägga fast en riktning på medellång och lång
sikt, med milstolpar på vägen, som sedan kan konkretiseras i de årliga
verksamhetsplanerna och budgetbesluten. Vidare syftar planen till att skapa en tydlighet
för styrelse, ägare, kunder och samarbetspartners såväl som internt hos medarbetarna
inom Stockholms Hamnar. Detta ger i sin tur möjligheter för Stockholms Hamnar att
vara en föregångare på miljöområdet och i samspel med våra kunder och andra
samarbetspartner påverka utvecklingen även där hamnen har en begränsad rådighet.
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Handlingsplanen som biläggs detta ärende innefattar dels en omvärldsanalys med en
genomgång av de mål och strategier som finns på internationell, nationell och lokala nivå
samt en beskrivning av viktiga trender i branschen. Vidare innehåller handlingsplanen
Stockholms Hamnars mål och strategier för perioden 2021-2030, med utblickar mot år
2040, samt slutligen en redogörelse för hur planen ska implementeras. Förslagen till mål
och strategier kopplas till de mål i stadens miljöprogram som är mest relevanta för
Stockholms Hamnars verksamhet.

Genomförande, revidering och samordning
Miljö- och klimathandlingsplanen har ett flerårigt perspektiv och den blir därmed ett
viktigt underlag för de aktiviteter och projekt som beslutas varje år i samband med
verksamhetsplan och budget. Därmed sker uppföljningen av handlingsplanen på ett
naturligt sätt i samband med ordinarie uppföljningsprocesser med redovisning av utfall
och prognos till styrelser och ägare varje tertial. En samlad genomgång av planen i sin
helhet görs i arbetet med den så kallade treåringen och vid behov redovisas förslag till
revidering av planen till styrelsen. En viktig del i detta är att vidareutveckla
uppföljningsmått och mätbara mål för så många områden som möjligt.
Internt inom Stockholms Hamnars organisation kommer ansvaret för olika mål, strategier
och aktiviteter tydliggöras för respektive verksamhetsområde och avdelning. Avdelningen
för Strategi och utveckling har det samlade ansvaret för det strategiska miljöarbetet och
för miljö- och klimathandlingsplanen.

Förslag
Styrelserna föreslås besluta
att

godkänna Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan för 20212030 (med sikte på 2040).
ge VD i uppdrag att genomföra och följa upp miljö- och
klimathandlingsplanen inom ramen för ordinarie process för verksamhetsplan
och budget.
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