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§ 18
Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad.
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/931
SÖD 2020/564

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga), som kompletterats med en
avslutande mening från Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat en remiss innehållande
miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad till bland annat Södermalms
stadsdelsnämnd för yttrande.
Handlingsplanen är ett tematiskt tillägg till stadens miljöprogram
och syftar till att peka ut, förmedla och skapa samsyn kring ett antal
strategier för att uppnå ett Stockholm med biologisk mångfald i väl
fungerande och sammanhängande ekosystem.
Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad är ett mycket ambitiöst och
viktigt dokument då den innebär en konkretisering av
miljöprogrammet och dess mål om ”Ett Stockholm med biologisk
mångfald i väl fungerade och sammanhängande ekosystem”.
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För att kunna förverkliga handlingsplanen är det enligt
förvaltningen mycket viktigt att tillräckliga medel tillförs respektive
ansvarig nämnd så att nödvändiga åtgärder kan genomföras. Det
gäller exempelvis medel för att sköta artrika miljöer, såsom
värdefulla ek- och tallmiljöer, vilka kräver skötselinsatser utöver
den ordinarie parkskötseln. Andra föreslagna åtgärder, till exempel
att andelen ekologiska livsmedel och andra ekologiskt certifierade
produkter ska öka innebär också ökade kostnader.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/564-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad
 SÖD 2020/564-1.2 Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag
till handlingsplan för biologisk mångfald
 SÖD 2020/564-1.3 Tjänsteutlåtande Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
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Ärende 18
Plan om biologisk mångfald
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl., M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, Mp
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Biologisk mångfald på Södermalm
Vi i den grönblå majoriteten välkomnar handlingsplanen som lyfter dessa viktiga frågor. Vi är mycket
glada över att frågorna om biologisk mångfald får ta stor plats i staden. Vi värdesätter biologisk
mångfald högt också i vår politik för Södermalm. Vi är glada och stolta över att vi i stadsdelen har ett
eget naturreservat, att bibon satts ut, att ängar slås och att trädstammar får ligga.
En av fem huvudstrategier i handlingsplanen, att genomföra ekologiska förstärkningsåtgärder, är
särskilt relevant för stadsdelsnämnderna. I Södermalm handlar detta främst om att öka mångfalden i
bostadsnära natur, värna strandmiljöer och underlätta för pollinatörer och fåglar. Som exempel lyfter
planen bland annat att identifiera äldre gräsmarker med potential att restaureras till blomsterängar,
sätta upp fågel- och fladdermösshålkar och uppmuntra balkong-, gårds- och trädgårdsodling som
gynnar pollinatörer.
Vi delar förvaltningens bild av att samverkan inom staden, med externa aktörer och direkt med stadens
medborgare blir viktigt för att kunna förverkliga handlingsplanen. Många invånare, föreningar och
företag i vårt stadsdelsområde har ett stort engagemang för gröna frågor och för lokalmiljön. Att
engagera och inkludera allt fler södermalmsbor i insatserna för ett ännu mer hållbart Södermalm blir
en viktig del av den grönblå majoritetens politik även i fortsättningen.
I sammanhanget vill vi också lyfta den fina parkplanen som tagits fram av förvaltningen och som blir
ett viktigt verktyg i implementeringen av handlingsplanen för biologisk mångfald. På ett föredömligt
sätt lyfter parkplanen fram varje grön plats och område i vår stadsdel, och där aspekterna om biologisk
mångfald och hur den värnas på platsen inbegrips. Det ger en helhetlig bild och större förståelse för
den som betraktar den.
Vi ser gärna att allt det viktiga som görs framöver för att stärka den biologiska mångfalden också
kommer kunna finnas som komplement till den lokala parkplanen på lämpligt sätt. Så att man med ett
klick ska kunna se och förstå vad som görs på platsen och varför.
Vi vill också tillägga att vi instämmer i vikten av att Södermalm verkar för att nya gröna samband
skapas genom att, där det är lämpligt, omvandla exploaterade ytor till naturmark.

Bilaga § 18 – särskilt uttalande (S)

Södermalm

2020-09-24
Ärende 18
Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad
Anders Göransson m.fl. S

Särskilt uttalande
En viktig förutsättning för att den biologiska mångfalden på Södermalm ska
kunna stärkas och utvecklas är att förutsättningar skapas för djur att förflytta sig
och att både djur och växter kan spridas. I planeringen av parker, bebyggelse,
gator etc. på Södermalm bör man därför sträva efter att minska eller eliminera
existerande barriärer och hinder, och verka för att nya gröna samband skapas
genom att, där det är lämpligt, omföra exploaterade ytor till naturmark.

Bilaga § 18 - ersättaryttrande (Fi)
2020-09-24
Handlingsplan för biologisk
mångfald
Dnr SÖD 2020/564
Ärende 18
Antonia Simon (Fi)
Ersättaryttrande
Den senaste rapporten från Världsnaturfonden visar att 70% av ryggradsdjuren har minskat
sedan 1970. Det är tydligt att läget är akut när en så stor andel av artrikedomen är på väg att
dö ut. Det är svårt att fullständigt förstå omfattningen av den förlust som det innebär för
jorden och framtida generationer men det är tydligt att mer måste göras.
Därför är det anmärkningsvärt att staden lägger ett så ambitiöst program för att bevara den
biologiska mångfalden samtidigt som de uppvisar en ovilja att göra de krävande
systemförändringar som krävs. Att försöka förhindra artdöden och samtidigt förespråka en
hög tillväxt är motsägelsefullt då det kommer att kräva en fortsatt exploatering av resurser. Vi
vet att vår konsumtion i Stockholm skapar effekter över hela jorden. Regnskog skövlas och
områden där viktiga djurbestånd lever tas i anspråk för att odla spannmål som försörjer vår
köttkonsumtion, för att nämna ett exempel.
Ett ambitiöst program i all ära, men för att bevara den biologiska mångfalden krävs
systemförändringar som det här styret fortfarande verkar mycket motvilligt att genomföra.
Det är bra att majoriteten visar på ambitionen att bevara den biologiska mångfalden. Vi
behöver öka tempot i frågan och mycket mer behöver göras. Vi efterfrågar ett helt nytt sätt att
förhålla oss till naturen och våra resurser.

