Årlig uppföljning av miljöprogram och klimatstrategi
Stockholms stad har haft heltäckande miljöprogram sedan år 1976. Stadens moderna historia
kännetecknas av ett långt och framgångsrikt miljöarbete med tidiga satsningar på fjärrvärme och
kollektivtrafik.
Miljöprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument med 6 miljömål och 30 delmål. Samtliga
nämnder och styrelser ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur de avser att bidra till att staden
når dessa mål och genom uppföljning av mål och indikatorer redovisa hur arbetet går. Stadens
miljöprogram är integrerat i stadens överordnade system för ledning och uppföljning av all
verksamhet och ekonomi, ILS. Integreringen innebär att genomförande och uppföljning av
miljöprogrammets delmål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsplan.
Stadens klimatstrategi Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 beskriver hur staden ska arbeta för
att möta och mota klimatförändringarna. Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040, med
ett etappmål om att utsläppen av växthusgaser ska vara högst 2,3 ton koldioxid per invånare år
2020.
I klimatstrategin konkretiseras de klimatrelaterade målen inom stadens miljöprogram med de
insatser som krävs för att nå delmålet till år 2020. Målen i strategin inarbetades inom alla stadens
verksamheter och några av stadens nämnder och bolagsstyrelser fick ett tydligt genomförandeansvar och håller därmed ihop och driver på arbetet inom det aktuella området.
Uppföljningen av dessa program är mycket viktig för att veta om staden är på rätt väg och vart
extra insatser behöver sättas in. Idag följer stadsledningskontoret upp miljöprogrammet årligen.
Även klimatstrategin följs löpande, men ingen formell rapportering har gjorts. Ingen samlad
uppföljning av programmen har presenterats.
Staden följer upp och samlar in information om hur det går. Mycket av det som görs inom
klimatstrategin följs upp i den gängse uppföljningsprocessen. Ett par nämnder och bolag har
dessutom uppföljningsansvar för delmål i miljöprogrammet.
För att staden på bästa sätt ska kunna nå sina klimatmål i miljöprogrammet och klimatstrategin
behöver en samlad uppföljning av programmen presenteras.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att

kommunstyrelsen tar fram en årlig rapport med en samlad presentation av
uppföljningen av stadens miljöprogram och klimatstrategi.

Sida 1 av 2

Stockholm den 17 juni 2019

Emilia Bjuggren (S)
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