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Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns

Sammanfattning
Kulturförvaltningen står bakom förslaget till nytt miljöprogram för Stockholm
2012 – 2015 med en önskan om tillägg av ett inriktningsmål: ”Grön IT och
kommunikation” och av tre indikatorer under inriktningsmål 5: ”Miljöeffektiv
avfallshantering”. Kulturförvaltningen stödjer också att riktlinjen ”Hållbar
stadsutveckling”, Dnr 303-2256/2009 utgår som styrdokument i och med
antagandet av Stockholms miljöprogram 2012 – 2015.

Underlag för beslut
Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 med 2 bilagor,
se http://stockholm.se/KlimatMiljo/Miljoprogrammet1/
Tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret, dnr 303-1207/2010

Berit Svedberg

Helene Mårtenson

Kulturdirektör

Projektledare Klimatsmart kultur
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UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Stadsledningskontoret har begärt kulturnämndens yttrande, senast 30 september,
över förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2012 – 1015.

Bakgrund och syfte
I Stockholms stads budget för 2011 anges följande: ”Under 2011 kommer arbetet
med miljöprogrammet för perioden 2012 – 2015 inledas. Arbetet leds av
kommunstyrelsen och kommer vara stadsövergripande.” Den totala
projektorganisationen har omfattat 16 förvaltningar och bolag. Det förslag som
framtagits innehåller sex inriktningsmål: ”Miljöeffektiva transporter”, ”Giftfria
varor och byggnader”, ”Hållbar energianvändning”, ”Hållbar användning av mark
och vatten”, ”Miljöeffektiv avfallshantering” och ”Sund inomhusmiljö” samt 29
delmål. Inriktningsmålen beskriver fundamentet i en hållbar stadsutveckling,
utifrån miljöaspekterna i hållbarhetstemat. Ansvaret för genomförandet av
miljöprogrammets 29 delmål åvilar samtliga stadens nämnder och styrelser.
Uppföljningsansvaret för delmålen fördelas dock i miljöprogrammet på specifika
nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen har det övergripande
uppföljningsansvaret för programmet och bär därmed rapporteringsansvaret till
kommunfullmäktige genom ILS. Eftersom miljöprogrammet sällan föreskriver
vilka konkreta åtgärder som ska genomföras eller kostnadsberäknar dessa, måste
nämnder och styrelser själva avgöra och besluta om de mest konstadseffektiva
åtgärderna och uppföljningsmåtten.
Mot bakgrund av att riktlinjen ”Hållbar stadsutveckling” är inarbetad i förslaget
till Miljöprogram för Stockholms stad 2012 – 2015 föreslår stadsledningskontoret
att riktlinjen utgår som stadsövergripande styrdokument när det nya miljöprogrammet börjar gälla.

Kulturförvaltningens synpunkter
Ett nytt inriktningsmål: Grön IT och kommunikation
Kulturförvaltningen ställer sig bakom Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 men
föreslår att stadens Grön IT-strategi integreras i miljöprogrammet som ett eget
inriktningsmål, ”Grön IT och kommunikation”. De inriktningsmål som miljöprogrammet redan innefattar är alla ”hårda områden”.
Den kommunikationsstruktur som IT kan skapa och utgöra behövs i arbetet med
att realisera miljöprogrammets mål anser kulturförvaltningen.
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”Grön IT-strategi för Stockholms stad” som beslutats av kommunfullmäktige
(2010-05-03) och förvaltas av stadsledningskontoret utgår från de övergripande
målen i stadens miljöprogram och realisering av stadens e-strategi. Grön ITstrategi är uppdelad i olika insatsområden som korresponderar med
miljöprogrammets mål, bl. a. ”Energieffektiva fastigheter”, ”Miljöeffektiva
transporter”, ”Digitala möten” och ”Gröna arbetsplatser”. Där finns förslag på nya
lösningar med både teknik och kommunikation som beståndsdelar. Genom IT kan
man t.ex. synliggöra och visualisera energianvändningen för stadens medarbetare
och på så sätt skapa incitament att minska elförbrukning och energianvändning.
Kulturförvaltningen anser att staden skulle behöva en struktur inom vilken
representanter från de olika nämnderna och bolagen kan dela erfarenheter och
kunskaper. Kommunikationsverktyg kan utvecklas inom ramen för Grön IT för att
kunna


effektivisera miljöarbetet genom att dela strategier och angreppssätt
(se t.ex. delmål 1.1: ”Staden ska utveckla samarbetsformer som skapar
möjligheter för effektiva logistik- och transportlösningar”).



samordna utbildningsinsatser och kompetensutveckling inom
miljöområdet, t. ex genom E-learning inom området miljö- och
hälsofarliga ämnen (se delmål 2.1) eller inom området grön upphandling.



samordna ett tillvaratagande av stadens inventarier genom en digital
mötesplats, så att det som inte längre används på den ena förvaltningen kan
återanvändas på en annan förvaltning (eller bolag) (se delmål 5.1:
”Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheten
ska så långt det är möjligt återanvändas”).

Genom att kommunicera vad staden gör i miljöhänseende kan våra målgrupper
och andra aktörer i Stockholm inspireras till ett klimatsmart förhållningssätt.
Delmål
Det är bra att delmålen nu i flera fall än förut är formulerade som ska-krav.
Delmålen är också mer tydligt formulerade, mer specifika och mer
handlingsinriktade vilket kulturförvaltningen också tycker är bra.

Indikatorer
Antalet indikatorer har ökat från 43 till 81, med de största ökningarna under
inriktningsmålen ”Miljöeffektiva transporter”, ”Hållbar användning av mark och
vatten” och ”Miljöeffektiv avfallshantering”. Kulturförvaltningen tycker det är bra
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att indikatorerna blivit tydligare och mer specifika, men önskar lägga till tre
indikatorer under inriktningsmålet ”Miljöeffektiv avfallshantering”.
Indikator 5.1.6 ”Andel av stadens verksamheter som sorterar ut
förpackningar och returpapper” med beskrivning:
Andel verksamheter som har sortering av samtliga fraktioner förpackningar (glas,
metall, plast och papper) och returpapper (tidningar och papper) har nu en skärpt
och förtydligad formulering.
I den tidigare formuleringen: ”Andel av stadens verksamheter som sorterar ut
förpackningar/papper/matavfall” framgick det inte tydligt att det med
förpackningar menades glas, metall, plast och papper. En ännu tydligare åtgärd
vore att separera förpackningar och returpapper i två olika indikatorer. Många
enheter (på kulturförvaltningen) har en fungerande returpappersinsamling (vilket
är relativt lätt att ha) men inte en fungerande förpackningsinsamling (som kräver
mer utrymme i form av ett av fastighetsägaren/hyresvärden upplåtet utrymme för
förpackningssortering vilket många fastighetsägare/hyresvärdar i nuläget inte
har/upplåter). Om man uppfyller kraven för returpapper men inte för
förpackningar är risken att det inte tydligt framgår att bara en del av indikatorn är
uppfylld.
Indikator 5.2.2 ”Mängd insamlat farligt avfall exklusive batterier och elavfall
per stockholmare” och indikator 5.2.3 ”Mängd insamlade batterier och
elavfall per stockholmare”.
Dessa indikatorer borde finnas även för stadens verksamheter. Staden hanterar
både farligt avfall, batterier och elavfall och det borde mätas, förslagsvis med
formuleringen ”Mängd insamlat farligt avfall exklusive batterier och elavfall från
stadens verksamheter” och ”Mängd insamlade batterier och elavfall från stadens
verksamheter”.

Bilaga
1. Tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret, Dnr 303-1207/2010

