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Miljö- och klimathandlingsplan 2021–2023
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till miljö- och
klimathandlingsplan 2021–2023.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 beslut om ett nytt
miljöprogram och en särskild klimathandlingsplan för staden.
Programmet och handlingsplanen gäller för åren 2021–2023. Alla
nämnder och bolagsstyrelser har ett uppdrag att formulera lokala
miljö- och klimathandlingsplaner för sina verksamhetsområden.
Farsta miljö- och klimathandlingsplan för 2021–2023 är ett
förvaltningsövergripande dokument där prioriterade mål och
etappmål i stadens miljöprogram är konkretiserade med aktiviteter
på lokal nivå. Förvaltningen har genomförandeansvar för flertalet
etappmål i miljöprogrammet. Farstas miljö- och
klimathandlingsplan följs upp i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.
Bakgrund
Utifrån miljöprogrammet och klimathandlingsplanen ska nämnder
och styrelser ta fram en miljö- och klimathandlingsplan för den
egna verksamheten vid sidan om verksamhetsplanen. Stadens
miljöprogram grundas på FN:s globala mål i Agenda 2030,
Parisavtalets målsättningar, EU:s ramverk och de nationella
miljömålen. Stockholm ska vara en internationell förebild i det
globala miljö- och klimatarbetet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling i samarbete
med övriga avdelningar inom förvaltningen. Ärendet har föredragits
i nämndens miljöråd.
Ärendet
Förvaltningen har utifrån två av stadens nya styrdokument,
Miljöprogram 2020–2023 och Klimathandlingsplan 2020–2023, i
uppdrag att utarbeta en lokal miljö- och klimathandlingsplan.
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Farstas miljö- och klimathandlingsplan för 2021–2023 är ett
förvaltningsövergripande dokument där miljöprogrammets
relevanta mål och etappmål implementeras och följs upp på lokal
nivå. Planen består av aktiviteter som ska genomföras till och med
år 2023.
Ansvar, genomförande och uppföljning
Ansvaret för att genomföra miljö- och klimathandlingsplanens
aktiviteter är riktade till alla verksamheter och enheter förutsatt att
aktiviteten är relevant. Aktivitetslistan uppdateras årligen vartefter
åtgärder har genomförts. Nya aktiviteter kan också läggas till på
listan. Aktiviteterna hör ihop med verksamhetsplanens mål och
indikatorer och följs upp i det interna ledningssystemet (ILS).
Centrala funktioner inom samtliga avdelningar inom förvaltningen
ska vara bekanta med planens innehåll och känna till vilka
aktiviteter som berör deras egen verksamhet. För att göra planen
känd är den ett av dokumenten som presenteras i introduktionen för
nyanställda och planens innehåll behandlas även på
arbetsplatsträffar.
Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för miljö- och
klimathandlingsplanens genomförande. Förvaltningens miljö- och
klimatsamordnare samordnar planering och uppföljning.
Avdelnings- och enhetschefer skapar förutsättningar för
genomförande av aktiviteter som berör den egna verksamheten.
Aktivitetslistan visar vilka åtgärder nämnden ska genomföra för att
stadens prioriterade miljömål och etappmål ska nås. Aktiviteterna i
miljö- och klimathandlingsplanen följs upp i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse. Planens aktiviteter revideras årligen i
samband med verksamhetsplanen.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer
förvaltningens förslag till miljö- och klimathandlingsplan 2021–
2023.
Förvaltningen ser inga relevanta jämställdhetsaspekter i ärendet.
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