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Sammanfattning
Förslaget till Stockholms miljöprogram är utskickat av Stadsledningskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Syftet är att utforma ett fungerande
miljöprogram, som inte ska stå i motsatsförhållande till andra styrdokument inom Stockholms stad. Framtagandet av programmet har skett genom bred samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag.
Stadsdelsförvaltningen är generellt positiv till detta miljöprogram, därför
att det är framtaget i bred samverkan mellan stadens förvaltningar och
bolag. Dessutom så uppskattar stadsdelsförvaltningen det arbete som lagts
ner på att få detta program uppföljningsbart.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom sektionen för Teknik & miljö, Farsta stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Det nuvarande miljöprogrammets giltighet löper ut år 2006. Kritiken mot
det nu gällande programmet har framförallt varit att detta inte i tillräcklig
grad har samordnats med andra program inom staden. Detta har stundtals
lett till att olika programs konkreta åtgärder hamnat i motsatsförhållande
till varandra.
För att råda bot på detta har det här programmet framtagits i ett mycket
brett samrådsarbete inom staden. Därför har framtagandet av ett nytt miljöprogram lyfts från Miljöförvaltningen till Stadsledningskontoret. Ansträngningar har även vidtagits för att de mål som ställts i förslaget till nytt
miljöprogram, ska vara konkreta och tydligt uppföljningsbara. Miljöprogrammet ska, integrerat med övriga utvecklingsprogram inom staden,
kunna användas på alla nivåer inom stadens utvecklingsarbete.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter:
Stadsdelsförvaltningen är generellt positiv till detta miljöprogram, då förvaltningen uppskattar att stora ansträngningar vidtagits för att göra detta
program så tillämpbart och uppföljningsbart som möjligt.
Nedan följer en sammanställning av de sex miljömålen i miljöprogrammet
och stadsdelsförvaltningens synpunkter på dessa.
1. Miljöeffektiva transporter:
”Luften i Stockholm ska vara ren och frisk att andas. Bullernivån ska hållas låg. Luftföroreningar och buller från trafiken ska därför minimeras. En
sammanvägd planering av bebyggelse och infrastruktur med miljöhänsyn
skapar den goda staden. Stadens fordonspark ska vara miljöanpassad och
miljöeffektiva transporter ska främjas”.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
Stadsdelsförvaltningen har redan ett bra arbete med dessa frågor. De delar
av målet där förvaltningen har rådighet är därför möjligt att uppfylla under
programperioden.
2.Giftfria varor och byggnader:
” Miljön ska vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden. Vid inköp har staden därför stor möjlighet att välja
varor och tjänster som inte påverkar miljö och hälsa negativt. Därför ska
staden ställa krav på miljöanpassning av varor och tjänster. De varor som

ABCDE
Dnr 000088/2006 Sid 3 (4)

köps in ska inte innehålla miljögifter. Staden ska föregå med gott exempel
i sina miljökrav. Kunskaperna om förekomst och spridningen av gifter i
staden ska öka samtidigt som kunskapen om ekologiska livsmedel och
miljöanpassade varor ska öka bland stadens anställda såväl som hos hushåll och företag i staden”.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
För att detta mål ska kunna uppfyllas så behövs mera resurser, antingen i
budget eller mer av centralt initierade kompetenshöjande åtgärder.
3.Hållbar energianvändning:
”Effektivare energianvändning ska leda till bättre hälsa, friskare luft, renare vatten och mindre klimatpåverkan. Så gott som alltid ger effektivare
energianvändning även kostnadsbesparingar i ett längre perspektiv. Staden
kan direkt påverka hur mycket energi och vilka energislag som används i
det egna fastighetsbeståndet. Staden kan också genom information och
samverkan verka för energieffektivisering och miljöanpassning i hushåll
och företag”
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
Förvaltningen anser att syftet med detta mål är bra.
Men förvaltningens erfarenheter från detta område är blandade. På grund
av svårigheterna att få fram relevant el och energiförbrukningsstatistik, så
kan målet vara svårt att följa upp.
4. Hållbar användning av mark och vatten:
”Byggande och skötsel av mark och vattenområden ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt så att stadens naturkvaliteter bevaras för kommande generationer. Stockholmarna ska erbjudas ett rikt utbud av parker, naturområden, stränder och vattenområden. Stadens grönstruktur ska ge förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Sjöar och vattendrag ska ha god
vattenkvalitet. Förorenade mark och vattenområden ska behandlas och
spridning av ytterligare föroreningar ska förhindras.”
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
Förvaltningen arbetar redan strukturerar med detta mål. De delar av målet
där förvaltningen har rådighet kommer därför att kunna uppfyllas under
programperioden.
5.Miljöeffektiv avfallshantering:
”Att hushålla med material, råvaror och energi bidrar till ekologisk uthållighet. Mängden avfall per stockholmare ska minska. Stockholmarna ska
erbjudas en väl utbyggd avfallshantering med hög kvalitet och service-
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grad. Källsortering och återvinning ska uppmuntras. All avfallshantering
ska vara miljöanpassad och särskilt det farliga avfallet ska sorteras ut på
ett miljöriktigt sätt.”
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
För att detta mål ska kunna uppfyllas så behövs mera resurser, antingen i
budget eller mer av centralt initierade kompetenshöjande åtgärder.
6.Sund inomhusmiljö:
”Stadens byggnader ska vara hälsosamma, miljöanpassade och trivsamma.
En sund inomhusmiljö ska vara fri från buller, fukt skadliga emissioner
och radon. Byggnaderna ska ha väl fungerande ventilation anpassad till
verksamheterna. Luftkvalitén ska vara god och anpassad till antalet människor som vistas i lokalen.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter på detta mål:
Detta mål kommer att ge ett starkt stöd för förvaltningens planering och
arbete med egna lokaler, främst lokaler där barn vistas.
Slut.

