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Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Sammanfattning
Fastighetskontoret har tagit del av Miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag till Handlingsplan för biologisk mångfald för staden.
Handlingsplanen utgör ett tematiskt tillägg till stadens
miljöprogram, samt en precisering av Översiktsplan 2018 och
styrdokumentet Grönare Stockholm.
Kontoret ställer sig positivt till förslaget i sin helhet och anser att
handlingsplanen är ett bra stöd för verksamhetens arbete för att
bevara och stärka den biologiska mångfalden inom staden. Kontoret
välkomnar också geografiskt kopplade åtgärdsprogram för olika
områden som miljöförvaltningen ska ta fram i samband med
implementeringen av handlingsplanen.
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Betydelsen för staden av att genomföra åtgärder för att främja samt
bevara den biologiska mångfalden i naturreservat utanför
stadsgränsen, som kontoret äger och sköter, bör dock lyftas fram
tydligare i handlingsplanen. Dessa områden bör också tydliggöras i
de kartor över stadens viktiga naturområden som finns i
handlingsplanen. Vid krav på kostnadsdrivande åtgärder bör även
möjlighet finnas att söka centrala medel som är avsatta för detta
område.
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Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått kommunfullmäktiges
uppdrag att i samverkan med samordningsgruppen för Grönare
Stockholm ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald för
staden.
Bakgrund
Stockholm stad har som mål att bygga 140 000 nya bostäder fram
till 2030. För att värna och utveckla stadens biologiska mångfald,
samtidigt som Stockholm växer, behövs ett strategiskt angreppssätt
där behov och förutsättningar definieras samt att ett lämpligt
tillvägagångssätt i stadens olika aktiviteter föreslås.
Handlingsplanen är ett verktyg för att stödja arbetet genom att visa
hur vi kan gynna och stärka biologisk mångfald i den fysiska miljön
samt se till att frågan uppmärksammas i stadens olika
arbetsprocesser. Förslaget till handlingsplan har tagits fram av
miljöförvaltningen med stöd av stadsbyggnadskontoret. Den
strategiska samordningsgruppen för Grönare Stockholm har varit
styrgrupp. Ett flertal av stadens förvaltningar och bolag samt
föreningsliv har också involverats i arbetet. Kontoret har tidigare
lämnat synpunkter på handlingsplanen vid kontorsremissen i
februari 2020.
Syfte och innehåll
Handlingsplanen utgör ett tematiskt tillägg till miljöprogrammet,
samt en precisering av Översiktsplan 2018 och styrdokumentet
Grönare Stockholm. Handlingsplanen består av fem strategier för
stadens arbete med biologisk mångfald. Strategierna syftar till att
uppnå ett av de prioriterade målen i stadens miljöprogram;
nämligen ”Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande
och sammanhängande ekosystem”. Den första strategin fokuserar på
de ekologiska strukturer, funktioner och värden som särskilt bör
uppmärksammas i staden i form av naturkvalitet och arter. De
övriga fyra anger hur staden bör arbeta inom olika områden för att
bibehålla och utveckla dessa naturkvaliteter.
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Handlingsplanens fem strategier:
1. Lyft fram prioriterade arter och naturkvaliteter
2. Uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer
3. Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder
4. Utveckla kunskap och kommunikation
5. Utveckla verktyg som underlättar samverkan och genomförande
För varje strategi finns beskrivningar av vilka insatser som bör
göras vid implementering av strategin och, för vissa strategier, vilka
verksamheter som är ansvariga.
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Kontorets analys
Fastighetskontoret ställer sig positivt till förslaget till handlingsplanen för biologisk mångfald i sin helhet. Prioriterade arter och
naturkvaliteter är tydligt beskrivna vilket är ett bra stöd för
kontorets arbete för att bevara och stärka den biologiska
mångfalden. Kontoret anser också att det är en viktig åtgärd att
utveckla verktyg för att tillgängliggöra viktig information om
skyddsvärda områden, naturmiljöer och arter. Även andra verktyg
som underlättar samverkan och genomförande av åtgärder för att
gynna den biologiska mångfalden är viktiga.
För att handlingsplanen på ett effektivt sätt ska implementeras i
staden behöver arbetet med åtgärder samordnas mellan olika
verksamheter och krav/förväntningar på respektive
förvaltning/bolag måste tydligt anges. Kontoret välkomnar därför
geografiskt kopplade åtgärdsprogram för olika områden som
miljöförvaltningen ska ta fram vid implementering av
handlingsplanen. I arbetet med åtgärdsprogrammen ska även förslag
på generella mindre åtgärder för biologisk mångfald, som kan
tillämpas i bostadsnära natur, tas fram. Detta är något som kontoret
tidigare har efterfrågat.
Kontoret förvaltar flera naturreservat utanför stadsgränsen i
Stockholms närområde. Betydelsen för staden av att genomföra
åtgärder för att främja och bevara den biologiska mångfalden i
dessa naturreservat, bedömer kontoret bör lyftas fram tydligare i
handlingsplanen. Vidare bör de naturområden som förvaltas av
staden utanför kommungränsen synliggöras i de kartor över stadens
viktiga naturområden som finns i handlingsplanen. Både
Nackareservatet samt Ågesta friluftsområde ligger i direkt i anknytning till stadsgränsen och är några av få större sammanhängande
grönytor där staden har rådighet. Här finns goda förutsättningar att
genomföra åtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden i
staden eftersom kontoret förvaltar och ansvarar för skötseln av
naturreservaten.
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Vid krav på utförande av kostnadsdrivande åtgärder efterfrågar
kontoret möjlighet att söka centrala medel för genomförandet.
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