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§ 11
Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/558

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadens nya miljöprogram för 2020-2023 lyfter fram sju
prioriterade mål inom ämnet hållbar utveckling. Programmet är ett
paraplydokument för en rad andra handlingsplaner, bland annat
kemikalieplanen och klimathandlingsplanen. Förvaltningen ställer
sig positiv till programmet och föreslår ytterligare några mål, bland
annat vad gäller luftkvalitet och cirkulär ekonomi. Förvaltningen
föreslår att en förkortad version av miljöprogrammet tas fram
utöver det fullständiga dokumentet.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett
förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
samt att därutöver anföra följande.
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Vi välkomnar det efterlängtade miljöprogrammet för åren 20202023. Klimatomställningen måste mötas med en radikal politik för
att minska vår miljöbelastning och vårt uttag av jordens resurser.
Stockholm är idag en av få städer vars utsläppsminskningar och
ambitioner ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Vi ska fortsätta
vara världsledande, inspirera till klimatomställning och sprida goda
exempel från en stad som ligger i framkant. Det kräver samarbete
mellan samhällsaktörer, näringsliv, civilsamhälle och medborgare.
Vi beklagar att stadens miljöprogram, som ska gälla från år 2020,
kommit så sent att målsättningarna och indikatorerna inte kan föras
in i stadens budget för samma år, eftersom programmet kommer
efter att budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige. Vi har
länge vetat att ett nytt miljöprogram behövdes tas fram och bli klart
i tid för att synkas med budgeten under år 2019. Denna försening
innebär i praktiken ett förlorat år för stadens klimatarbete. Det är
mycket allvarligt.
Vi vill i likhet med remissvaret från stadens råd för Agenda 2030
framhålla kopplingen till den sociala dimensionen av hållbar
utveckling. Olika grupper i samhället drabbas olika hårt av miljöoch klimatproblem och politiken för att möta klimatproblemen
måste gå hand i hand med en aktiv politik för jämlikhet och
jämställdhet. Agenda 2030-rådet skriver: Starka insatser i
miljöpolitiken och högre klimatambitioner kan, rätt utformat, bidra
till att minska olika klyftor i staden som mellan män och kvinnor,
stadsdelar och inkomstgrupper. På samma sätt kan insatser för att
minska klyftor vara viktiga för att klara av att göra tillräckliga
åtgärder för att nå de uppsatta målen. Detta är viktigt och bör
hörsammas i det fortsatta arbetet med programmet.
Även ekonomiska aspekter saknas i miljöprogrammet. De
föreslagna åtgärderna bör kompletteras med uppskattningar av vad
de kommer att kosta. Det blir då tydligt vilka åtgärder som ger
störst utsläppsminskningar för varje använd krona. Dessutom
tydliggörs att vissa utsläppsminskningar leder till direkta
besparingar, så som energieffektiviserande åtgärder.
Agenda 2030-rådet uppmanar i sitt remissvar staden att sätta vad de
kallar aspiratoriska mål, det vill säga tydliga och uppföljningsbara
mål som staden arbetar för att nå men som kräver insatser av flera
aktörer än staden. Vi håller med om att detta skulle vara ett bra
inslag i miljöprogrammet och föreslår att programmet kompletteras
med sådana mål, till exempel att inga fossila drivmedel ska säljas
inom stadens gränser från år 2030 och att Bromma flygplats ska
läggas ner senast år 2038.
Samtliga ärenden som beslutas i ett politiskt organ i Stockholms
stad bör innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt framgår
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det av beslutsunderlagen om förslaget kommer att leda till ökade
eller minskade utsläpp."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stadsdelsnämnden har mottagit Miljöprogram för Stockholm
2020-2023 på remiss.
Sverigedemokraterna anser en god närmiljö vara av största vikt för
att garantera stockholmarna en god livskvalité och möjligheter till
rekreation.
Vi sverigedemokrater anser även att de satsningar som görs ska vara
så kostnadseffektiva som möjligt för att maximera värdet i varje
spenderad skattekrona. Med anledning av detta ser vi negativt på
dyra och verkningslösa åtgärder, i synnerhet inom den egna
organisationen, som knappt påverkar på marginalen. En avsevärt
mer kostnadseffektiv åtgärd är internationella klimatinvesteringar i
länder som inte kommit lika långt i sitt arbete som Stockholm och
Sverige.
Sverigedemokraterna delar ambitionen om att den egna
organisationen bör eftersträva att bli klimatneutral, men vill
understryka vikten av ett helhetsperspektiv för att inte i utbyte
försumma stockholmarnas behov på andra områden.
Vi anser att politiken bör ha en pragmatisk hållning till de
samhällsproblem vi ser för att undvika att nya uppstår."

Handlingar i ärendet
 HL 2019/558-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Miljöprogram 2020-2023
 HL 2019/558-1 Remissbrev - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
 HL 2019/558-1.1 Remissunderlag - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023 (Bilaga)
 HL 2019/558-1.2 Remissunderlag - Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023 (SLK tjut)
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