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Klimat- och stadsmiljönämnden

Handlingsplan för Biologisk mångfald i Stockholms stad – svar
på intern remiss
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den
3 september 2020, som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått Handlingsplan för
Biologisk mångfald i Stockholms stad på intern remiss.
Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att
våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor
behöver och använder. Handlingsplanen är ett tematiskt tillägg till Stockholm
stads 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. Målet knyter an till det nationella
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, samt till de globala hållbarhetsmålen
nummer 14 och 15 i Agenda 2030 om liv under vattenytan och på land. Det har
även bäring på mål nr 11 om hållbara städer.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen redovisar enbart synpunkter på handlingsplanen
med beröring på de områden av Stockholms stads markinnehav inom Huddinge
kommun. Handlingsplanen är väl genomarbetad och tar upp relevanta områden
och åtgärder för Stockholms stad.
I inledningen beskrivs att handlingsplanen omfattar Stockholms stads geografiska
område (inklusive vattenområden) samt stadens markinnehav utanför
kommungränsen. Den ska också utgöra ett underlag för samverkan med andra
kommuner kring biologisk mångfald. Stockholm har ett markinnehav i Huddinge
kommun som grovt räknat uppgår till drygt 1 000 ha. Merparten av
markinnehavet omfattas av skyddad natur och riksintresse för friluftsliv
(Hanveden) enligt miljöbalken.
Handlingsplanen tar kortfattat upp det regionala perspektivet i vissa avsnitt
såsom ”Kopplingen till den regionala grönstrukturen är särskilt viktig” (sid
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28), ”För vissa stråk i staden är förstärkningsåtgärder särskilt angelägna ur
landskapsekologiskt perspektiv, inte minst de som kopplar till den regionala
grönstrukturen.” (Åtgärdsbehov på landskapsnivå, sid 29) och ”Samverkan med
externa aktörer är viktigt, framför allt eftersom grönstrukturen sträcker sig över de
geografiska gränserna.” (sid 42).
Med anledning av ovanstående hade en samlad kartbild över Stockholms
markinnehav också utanför den egna kommunen varit en tillgång i
handlingsplanen, särskilt för externa parter. Detta på grund av att tydliggöra
storleken, dvs ytan, av markinnehavet och deras läge men också dess betydelse för
handlingsplanens ”måluppfyllelse”. Stockholms ambitioner med mark utanför den
egna kommunen har bäring på egna processer och handlingsplanen, det vill säga
man bör hantera allt markinnehav på liknande sätt. Det kan också vara så att
Stockholms markinnehav i annan kommun kan vara viktig och föremål för
förstärkningsåtgärder av vikt för kommunens uppfyllande av respektive miljömål
och miljöprogram.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
nämnden.
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