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Sammanfattning
Elva kommunfullmäktigeledamöter, som samtliga representerar socialdemokraterna, har tagit del av de förslag som Ungdomsparlamentet utarbetat. Ungdomsparlamentet har inrättats på initiativ av Utbildningsnämnden och riktar sig till gymnasielever och lärare inom staden. Syftet är att öka ungdomars intresse och förståelse
för demokratin och det politiska beslutsfattandet. Ungdomarna ges möjlighet att
”tycka till” och ta fram lösningar på samhällsfrågor som de själva tycker är betydelsefulla. Motionärerna har valt att i sin motion särskilt lyfta fram parlamentets
förslag om miljöpolitik med rubriken ”Hur kan vi bidra till ett mer miljövänligt
beteende bland Stockholms invånare”. Motionärerna delar de flesta av de förslag
som förs fram, dock inte alla. Samtidigt anser motionärerna att ungdomarnas förslag i sak bör prövas av kommunfullmäktige och beredas på samma sätt som andra
fullmäktigemotioner. Förvaltningen kommenterar i sitt remissvar de åtgärdsförslag
som berör stadsdelsområdet och förvaltningens verksamheter.

Bilaga
Motion (2008:16) av Abdo Goriya m.fl. (s) om ungdomsparlamentets ”motion” angående
miljöpolitik
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Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande, senast den 31 maj 2008, remitterat en i kommunfullmäktige av elva socialdemokrater väckt motion (2008:16) om Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik (Bilaga). Motionen har förutom till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd även remitterats för synpunkter till stadsdelsnämnderna i Älvsjö och Skärholmen och till Utbildningsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Motionen
Ungdomsparlamentet har inrättats på initiativ av Utbildningsnämnden och riktar
sig till gymnasielever och lärare inom staden. Syftet är att öka ungdomars intresse
och förståelse för demokratin och det politiska beslutsfattandet. Ungdomarna ges
möjlighet att ”tycka till” och ta fram lösningar på samhällsfrågor som de själva
tycker är betydelsefulla.
Den session med ungdomsparlament som avhölls under år 2007 beslutade att miljöfrågorna var viktiga att lyfta fram. En av frågorna var ”Hur kan vi bidra till ett
miljövänligt beteende bland Stockholms invånare”? Arbetet med frågeställningen
utmynnade i en ”motion” från Ungdomsparlamentet.
Elva kommunfullmäktigeledamöter, som samtliga representerar socialdemokraterna, har tagit del av de förslag som Ungdomsparlamentet utarbetat. Motionärerna
har valt att i sin motion särskilt lyfta fram parlamentets förslag om miljöpolitik.
Motionärerna delar de flesta av de förslag som förs fram, dock inte alla. Samtidigt
anser motionärerna att ungdomarnas förslag i sak bör prövas av kommunfullmäktige och beredas på samma sätt som andra fullmäktigemotioner.
Ungdomsparlamentets förslag om miljöpolitik kan sammanfattas på följande sätt.
Utsläppen av växthusgaser har ökat drastiskt. Orsakarna till detta är bl.a.
Stockholmarnas inställning och omedvetenhet om miljön
Utsläppen av växthusgaser
En omfattande överkonsumtion
Brist på miljövänliga alternativ
Ett bristfälligt återvinningssystem
Åtgärdsförslag:
Att bidra till förbättring av stockholmarnas inställning kring ett positivt
miljövänligt beteende genom att öka kunskapen och informera via olika
medier, införa ”grön flagg” samt upprätta en energisupport dit privatper-
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soner kan vända sig för råd och stöd för att minska sin el- och energianvändning.
Att minska stockholmarnas utsläpp av växthusgaser genom att subventionera miljövänliga varor och tjänster samt förbättra kollektivtrafiken.
Öka utbudet av miljövänliga produkter genom att minska importen av varor som kan produceras i närområdet, minska importen av tappat vatten då
Sverige har ett av världens bästa kranvatten samt att minska de långa mattransporterna genom att bidra till säsongsanpassade matvanor.
Öka och förbättra källsortering genom att förbättra möjligheten för sopsortering bland gående och placera ut nya papperskorgar med olika fack
för varierande avfall, t.ex papper, aluminium, burkar och plast. Utvidga
källsorteringen i hemmet. Flerfamiljshus får ett källsorteringsrum där
hushållsavfallet kan sorteras istället för traditionella sopnedkast, villaägare får soptunnor med separata fack.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser det värdefullt att gymnasieungdomarna har ett utbrett miljöintresse och att de engagerar sig i klimatförändringens problematik. Ungdomarnas
arbete med att ta fram faktaunderlag, som leder fram till åtgärdsförslag inom miljöområdet, får ses som kunskapsinlärning kring den politiska beslutsprocessen.
Ungdomsparlamentets motion tar upp åtgärdsförslag kring hur invånarna i Stockholm genom sitt beteende kan främja miljön. Förvaltningen har valt att belysa de
förslag som berör stadsdelsområdet och förvaltningens verksamheter.
Att bidra till förbättring av stockholmarnas inställning kring ett positivt
miljövänligt beteende genom att öka kunskapen och informera via olika
medier, införa ”grön flagg” samt upprätta en energisupport dit privatpersoner kan vända sig för råd och stöd för att minska sin el- och energianvändning.
Förvaltningen anser sig i hög grad arbeta i enlighet med rubricerade förslag i Ungdomsparlamentets motion om miljöpolitik. Förvaltningen kan redovisa följande.
Stadsdelsområdets två medborgarkontor (Rinkeby respektive Kista) erbjuder information till invånarna att i sin vardag bli mer miljömedveten. Förvaltningens
Agenda 21 – miljösamordnare anordnar publika arrangemang t.ex. med att ge information till stadsdelsområdets kolonister kring avfallshantering och kompostering.
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För att öka trivseln i boendemiljön samt för att skapa trygghet anordnar förvaltningen sedan ett antal år städkampanjer vår och höst och inleder nu under våren
2008 en verksamhet i samarbete med föreningslivet - s.k. föreningsstädning. Varje
år ansluter sig flera förskolor och skolor till den nationella skräpplockardagen som
arrangeras av Stiftelsen Håll Sverige Rent i samarbete med stadsdelsförvaltningen.
Grön Flagg är den svenska grenen av Eco-schools som leds av Environmental
Education (FEE). I Sverige omfattar miljöcertifieringen medarbetare, barn och
elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 25 länder deltar i projektet
som omfattar fler än 1 miljon människor. I Sverige är närmare 1000 förskolor och
skolor anmälda till Stiftelsen Håll Sverige Rent och Grön Flagg. Inom RinkebyKista stadsdelsområde har hälften av trettiotalet förskolor redan Grön Flagg, medan den andra hälften håller på att certifiera sig härför. Den gröna flaggan är det
synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde
har effekten av satsningen på Grön-Flagg-certifieringen inom förskolor och skolor
varit mycket positiv.
Genom statligt bidrag har 26 kommuner upphandlat Klimat- och Energirådgivningen. Verksamheten har varit igång sedan hösten 2003, då kallad Energirådgivningen. Härigenom ges stockholmarna information och råd om hur både
energikostnader och miljöbelastning kan minskas samt om vilka tekniska lösningar som finns. Tjänsten är opartisk och kostnadsfri och består av telefonrådgivning,
webbservice och andra aktiviteter. Klimat- och Energirådgivningen vänder sig till
allmänhet, företag och föreningar. På rådgivningens hemsida återfinns mer information, www.energiradgivningen.se .
Förvaltningens konsumentrådgivare vid Medborgarkontoren i Rinkeby respektive
Kista tar bl.a. emot personer som har problem med sina elkostnader. I varje enskilt
ärende informerar konsumentrådgivaren personen om besparingsåtgärder för att
minska sin energiförbrukning. Information ges också kring återvinning, bättre
konsumtionsvanor, effekter på miljön beroende på transportmedel m.m.
Att minska stockholmarnas utsläpp av växthusgaser genom att subventionera miljövänliga varor och tjänster samt förbättra kollektivtrafiken.
Förslaget om att subventionera priset på miljövänliga varor för att minska utsläppen av växthusgaser är en statlig fråga, eftersom den handlar om att genom skatter
eller bidrag försöka neutralisera s.k. marknadsimperfektioner. Sådana åtgärder
faller inte inom den kommunala kompetensen, såvitt de inte regleras inom ram för
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särskild lagstiftning – såsom t.ex. trängselavgifter. Vidare kan förvaltningen konstatera att frågan om utsläppsrätter av s.k. växthusgaser inte bara är en nationell
utan framförallt en internationell fråga som måste avgöras utanför Stockholms
stadshus.
Kollektivtrafiken inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde är väl utbyggd med tunnelbana och bussförbindelser, vilket underlättar för invånarna att lätt ta sig till såväl Stockholms city som angränsande kommuner. Kollektivtrafiken är framförallt
en angelägenhet för Stockholms läns landsting. Även om stadsdelsområdet i huvudsak är välförsett med kollektiva transportmedel finns utrymme för förbättringar
för en åldrande befolkning med mycket få hushåll med tillgång till eget fordon.
Det gäller framförallt standard och utrustning på stationer och busshållplatser för
att göra miljön där inbjudande och för att underlätta övergången mellan olika samfärdsmedel. Dessutom råder det brist på busslinjer trafikerade med mindre bussar
och med kortare linjesträckning i närområdet.
Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ett stort antal promenad- och cykelvägar. Stadsplanen inom området kännetecknas av en konsekvent trafikseparering
mellan gångbanor och cykelvägar å ena sidan och gator å den andra. Detta lämnar
plats för många säkra promenad- och cykelvägar inom bostadsområdena. De brister som finns berör främst avsaknaden av goda cykelleder till andra delar av staden
och till angränsande kommuner. Förvaltningen är mot denna bakgrund positiv till
förslaget om en satsning på ett utbyggt nätverk av cykelvägar.
Öka utbudet av miljövänliga produkter
Lag om offentlig upphandling (LOU) medger inte att staden kan ställa krav på
bl.a. närproducerad mat. Förvaltningen arbetar mot att samtliga verksamheter som
gör stora livsmedelsinköp bör välja säsongsanpassade varor och i första hand välja
svenskproducerat. Verksamheterna skall dock alltid välja miljömärkta livsmedel.
Öka och förbättra källsortering.
Förvaltningen, som ansvarar för renhållningen på parkmarken, anser att förslaget
om att underlätta sopsorteringen för gående genom att placera ut nya papperskorgar med olika fack för varierande avfall är vällovligt och intressant. Förvaltningen
ser samtidigt en rad praktiska svårigheter med förslaget, men skulle inte motsätta
sig att staden eventuellt genomför en begränsad försöksverksamhet med detta syfte.
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Förvaltningen har inte heller något att invända mot att förslaget om ett pantsystem
för el-avfall studeras vidare. Behov samt legala och praktiska förutsättningar behöver dock utredas på nationell nivå och i samarbete med den berörda branschen/de berörda branscherna innan en eventuell försöksverksamhet påbörjas.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har ett avtal med Kista öppna dagverksamhet,
verksamhetsområde funktionshindrade. Regelbundet kommer deltagare från dagverksamheten för att tömma och byta ut källsorteringskärl som finns i förvaltningens nämndhus. Förvaltningen eftersträvar att allt avfall som produceras i verksamheterna ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
Förvaltningen har också tidigare anordnat seminarium för fastighetsägarna inom
stadsdelsområdet för att ge information och kunskaper kring källsortering, energioch avloppsfrågor. Fastighetsägarna har genom detta fått ökad miljökunskap, som
har spridits vidare till hyresgästerna i form av nya rutiner kring källsortering inom
bostadsområdena.
Förvaltningen vill slutligen understryka att det är viktigt att medvetengöra miljöfrågorna på ett aktivt sätt inom förvaltningens samtliga ansvarsområden. Genom
att ge både personal, brukare och invånare adekvat och kunskapsorienterad information ökar kunskaperna kring miljömedvetenhet både bland barn, ungdomar och
vuxna.
_________________________
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