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Handlingsplan för Biologisk mångfald i Stockholms stad - svar
på remiss från Stockholms stad
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den
29 september 2020, bilaga 1, överlämnas till Stockholms stad som Huddinge
kommuns yttrande över Remiss av Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad.

Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats Handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad av miljöförvaltningen i Stockholms stad för yttrande.
Handlingsplanen innehåller strategier för att värna och utveckla stadens
biologiska mångfald. Behovet anses öka i takt med att stadens befolkning växer.
Handlingsplanen anger inriktningen för arbetet med att skydda och främja
biologisk mångfald inom Stockholms stad, och kommer att vara ett viktigt verktyg
för att stödja stadens systematiska arbete inom detta område över tid.
Ärendet har internt remitterats till klimat- och stadsmiljönämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning ser det som positivt att staden tar ett strategiskt
grepp för att värna och utveckla stadens biologiska mångfald och ser att det finns
många samordningsvinster som kan bidra till att regionen stärks.
Vidare anser kommunstyrelsens förvaltning att det vore bra med en samlad
kartbild över Stockholm stads totala markinnehav, som också innefattar mark
utanför den egna kommungränsen. Detta för att tydliggöra storleken och
lokaliseringen på hela markinnehavet men också dess betydelse för
handlingsplanens måluppfyllelse.
Förvaltningen anser vidare att det är positivt att planen även innefattar mark
utanför Stockholms stad och att samverkan med externa aktörer ses som en viktig
del för en lyckad strategi och måluppfyllelse. Stockholms markinnehav i annan
kommun kan vara viktig och föremål för förstärkningsåtgärder av vikt för båda
kommuners uppfyllande av respektive miljömål och miljöprogram som i sin tur
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stärker värdena i hela regionen. Här gäller det dock att planen samverkar med
samhällsutvecklingen i stort.

Beskrivning av ärendet
Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att
våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som människor behöver
för vårt välbefinnande och ger oss goda livsförutsättningar.
Förlusten av biologisk mångfald är en av denna tids största miljöutmaningar och
för att värna och utveckla arter och dess livsmiljöer för naturens och för
människans skull krävs åtgärder på alla nivåer av samhällsplanering och
samhällsutveckling. Det är viktigt med kunskapsspridning och information för att
öka förståelsen för vilken roll olika arter och naturtypers bevarande har för att
bibehålla de kvaliteter som idag tas för givet i Sverige, såsom rent vatten, frisk
luft, vacker natur och hälsosamma boendemiljöer.
Stockholm stads handlingsplan anger inriktningen för arbetet med att skydda och
främja biologisk mångfald inom Stockholms stad, och kommer att vara ett viktigt
verktyg för att stödja stadens systematiska arbete inom detta område över tid.
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. Målet knyter an till det nationella miljökvalitetsmålet ”ett rikt växtoch 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.
Handlingsplanen utgör även ett medel för att genomföra översiktsplan för
Stockholm, som antogs av Stockholms kommunfullmäktige år 2018.

Klimat- och stadsmiljönämndens remissvar
I klimat- och stadsmiljönämndens remissvar behandlas enbart handlingsplanen
med beröring på de områden av Stockholms stads markinnehav som finns inom
Huddinge kommun, se bilaga 2.
Nämnden efterfrågar särskilt en samlad kartbild över Stockholms markinnehav
också utanför den egna kommungränsen. En sådan kartbild hade varit en tillgång i
handlingsplanen, särskilt för externa parter. Detta för att tydliggöra storleken, det
vill säga ytan, av markinnehavet och läget, men också betydelsen för
handlingsplanens måluppfyllelse.
Vidare anser nämnden att man bör hantera allt markinnehav på liknande sätt,
oavsett om marken ligger innanför eller utanför Stockholms kommungräns.
Nämnden påpekar också att Stockholms markinnehav i annan kommun kan vara
av vikt och föremål för förstärkningsåtgärder för denna kommuns uppfyllande av
dess egna miljömål och miljöprogram.
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Förvaltningens synpunkter
Precis som Stockholm stad växer även Huddinge kommun vilket ställer ökade
krav på att ekologiska samhällen värnas och utvecklas, samt att samordning sker
mellan kommuner så att regionen kan bidra till främjandet av den biologiska
mångfalden.
Det står i strategin att stadens befolkning behöver känna till stadens arbete med
biologisk mångfald. Kommunstyrelsens förvaltning menar att även invånarna i
Huddinge kommun behöver känna till att arbete pågår när gäller att värna den
biologiska mångfalden. Detta både inom och utanför kommunen vilket nu också
aktualiseras ytterligare i och med revidering av kommunens översiktsplan samt
miljöprogram.
Samverkan behöver ske över kommungränserna för att säkra och långsiktigt värna
de miljöer som är i gränstrakten och mark som ägs av Stockholm stad i Huddinge
kommun. Genom samverkan går det att mer effektivt arbeta med hur ekosystem
eller arters livsmiljöer och mikroklimat ska värnas, vilket blir svårt om
administrativa gränsdragningar kvarstår. Målsättningen bör vara att utforma en
form av samverkan i likhet med den som är etablerad inom den svenska
vattenförvaltningen som hanteras med ett avrinningsområdesperspektiv.
Kommunstyrelsens förvaltning delar också klimat- och stadsmiljönämndens åsikt
om nyttan av att inkludera en kartbild där även mark som ägs utanför Stockholm
stad syns i sin helhet. Detta för att visa på den totala ytan av markinnehavet och
dess läge men också betydelsen för handlingsplanens måluppfyllelse.
Utifrån barnkonventionens perspektiv kan en strategi för att stärka den biologiska
mångfalden direkt bidra till långsiktig hushållning med våra naturresurser och
indirekt bidragande till att skapa miljöer som stärker levandeförhållanden för
barn.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut leder inte till några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör
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