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Miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar miljö- och klimathandlingsplanen för
perioden 2020 till 2023.
Sammanfattning
I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en
ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till
2023. Stadsdelsnämnderna fick därmed uppdraget att framställa
lokala miljö- och klimathandlingsplaner för samma period samt att
redovisa i sina verksamhetsplaner för hur de ska bidra till att staden
uppnår miljömålen.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings miljö- och klimathandlingsplan
2020–2023 är ett förvaltningsövergripande dokument som syftar till
att implementera stadens miljöprogram i förvaltningens miljöarbete.
Handlingsplanen beskriver stadens prioriterade mål och effektmål
samt stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer för
genomförande och uppföljning. Miljö- och klimathandlingsplanens
samtliga aktiviteter inkluderas i ILS. Arbetet med miljöfrågor följs
upp i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar miljö- och
klimathandlingsplanen för perioden 2020 till 2023.
Bakgrund
I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en
ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till
2023. Stadens miljöprogram bygger på de globala målen i FN:s
Agenda 2030, Parisavtalet och EU:s ramverk för miljöarbetet samt
utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige.
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Därmed fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att framställa lokala
miljö- och klimathandlingsplaner för perioden 2020 till 2023 samt
att redovisa i sina verksamhetsplaner hur de ska bidra till att staden
uppnår miljömålen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan
med förvaltningens miljögrupp.
Ärendet
Miljö- och klimathandlingsplanen 2020–2023 är ett
förvaltningsövergripande dokument som syftar till att implementera
Stockholms stads miljöprogram i förvaltningens miljöarbete.
Förvaltningen har under våren 2020 startat upp en miljögrupp
bestående av miljösamordnare och representanter från avdelningen
för stadsutveckling och medborgarservice, förskoleavdelningen och
lokalenheten. Miljögruppen arbetar med framtagandet av aktiviteter
för miljöhandlingsplanen samt förankring av aktiviteterna i de
verksamheter som har genomförandeansvar. Målbilden är att
inkludera representation från övriga verksamheter med
genomförandeansvar i miljögruppen under implementeringsfasen.
En nulägesbild av förvaltningens miljöarbete 2019–2020 (dnr RK
2020/400 den 8 september 2020) genomfördes under sommaren
2020. Syftet med nulägesbilden var att få en översikt över de
miljömål som har uppnåtts och arbetet som kvarstår. Nulägesbilden
visade att det finns ett behov för en lokal handlingsplan och en
samordnande funktion för miljöfrågor för att öka engagemanget i
det långsiktiga arbetet för miljön.
I nulägesbilden identifierades fyra områden som bör prioriteras i det
fortsatta arbetet med miljöfrågor och som är fokus i miljö- och
klimathandlingsplanen 2020–2023. Dessa avser minskning av
nedskräpning i stadsdelsområdet, införande av
energieffektiviserande åtgärder, ökad inköp av ekologiska livsmedel
och måltider samt hantering av granbarkborreangripna träd.
Miljö- och klimathandlingsplanen åskådliggör stadsdelsnämndens
aktiviteter för att bidra till att uppnå stadens miljömål.
Handlingsplanen beskriver stadens prioriterade mål och effektmål
samt stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer för
genomförande och uppföljning.
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Miljö- och klimathandlingsplanens samtliga aktiviteter inkluderas i
stadens överordnade system för ledning och uppföljning av all
verksamhet och ekonomi (ILS). Indikatorerna är satta av
kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden. Arbetet med
miljöfrågor följs upp i samband med tertialrapporter och
verksamhetsberättelse. Miljö- och klimathandlingsplanens mål,
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aktiviteter och indikatorer revideras årligen i samband med
verksamhetsplanen.
I samband med att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd antar sin
verksamhetsplan för 2021 fattas beslut om miljö- och
klimathandlingsplan 2020–2023.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar miljö- och
klimathandlingsplanen för perioden 2020 till 2023.
Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef

Bilaga
Miljö- och klimathandlingsplan 2020–2023.
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