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Sammanfattning
Stockholms stad strävar efter en socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar
utveckling. Miljöprogrammet är stommen inom den ekologiska dimensionen av
hållbarhet och omfattar både den direkta påverkan som staden har genom sina
verksamheter och det som staden indirekt rår över som t.ex. stockholmarnas utsläpp av
växthusgaser och trafikens miljöstörningar.
Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till reviderat miljöprogram.
Målen är desamma som tidigare, men i ett par fall något omformulerade.
I förklaringar till målen och delmålen används olika benämningar som medför att det blir
oklart vad som avses. Det står i vissa fall ”samtliga stadens enheter”, ibland ”samtliga
verksamheter” och därutöver ”staden” eller ”stadens samtliga nämnder/styrelser”.
Förvaltningen anser att frågan om kompostering bör tillföras inom mål 4, Resurseffektiva
kretslopp, delmål 4.2. Även om det primära är att matavfallet används till biogas, anser
förvaltningen att även kompostering bör nämnas, för att undvika att verksamheter får
uppfattningen att det inte är meningsfullt att kompostera och upphör med det.
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Remissbehandling
Kommunstyrelsen har remitterat Stockholms miljöprogram 2016-2019 till alla
stadsdelsnämnder och facknämnder, Stockholms stadshus AB och ett antal andra
myndigheter och organisationer. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till
kommunstyrelsen senast den 8 februari 2016.
Remissen: Stockholms miljöprogram 2016-2019
Stockholms stad strävar efter en socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbar
utveckling. Miljöprogrammet är stommen inom den ekologiska dimensionen av hållbarhet och omfattar både den direkta påverkan som staden har genom sina verksamheter
och det som staden indirekt rår över som t.ex. stockholmarnas utsläpp av växthusgaser
och trafikens miljöstörningar.
Styrning och uppföljning av miljöarbetet sker i budget- och uppföljningsprocessen. De
viktigaste förändringarna i förslaget till reviderat miljöprogram är att flera delmål har
skärpts och att några har tillkommit.
Miljöprogrammet innehåller sex mål, varav stadsdelsnämnderna har genomförandeansvar
inom följande fyra mål:
Mål 1 Hållbar energianvändning
Delmål
1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per
invånare till år 2020
1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna
verksamheten med minst tio procent till år 2020.
Indikator: Köpt energi (GWh)
Mål 3 Hållbar mark- och vattenanvändning
Delmål
3.2 God status ska uppnås i stadens vattenförekomster
3.3 Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för både rekreation och biologisk
mångfald
3.4 Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra till en god livsmiljö
3.5 När staden växer ska den biologiska mångfalden stärkas och utvecklas
3.6 Varje stadsdel ska ha god tillgång till parker och områden med höga rekreations- och
naturvärden
Indikator: Andel stockholmare som har tillgång till park- och naturområden inom 200
meter.
Mål 4 Resurseffektiva kretslopp
Delmål
4.1 Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall
4.2 Avfall som uppkommer ska tas om hand resurseffektivt
4.3 Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1.-640-2015
Sida 3 (3)

Indikatorer: Mängd hushållsavfall per invånare, andel matavfall till biologisk behandling
av förväntad uppkommen mängd och andel farligt avfall i hushållsavfall.
Mål 5 Giftfritt Stockholm
Delmål
5.1 Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och
andra aktörer ska minska
5.2 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska
minska
5.3 Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälso-farliga
ämnen ska minska
5.4 Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och
prioriterade riskminskningsämnen ska minska
5.5 Förekomst av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska
5.6 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska vara minst 50 %
Indikatorer: Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller
stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) och andel av
stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums
vägledning för kemikaliesmart förskola.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslaget till miljöprogram med bilagor
bifogas.
Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till reviderat miljöprogram.
Målen är desamma som tidigare, men i ett par fall något omformulerade.
I förklaringar till målen och delmålen används olika benämningar som medför att det blir
oklart vad som avses. Det står i vissa fall ”samtliga stadens enheter”, ibland ”samtliga
verksamheter” och därutöver ”staden” eller ”stadens samtliga nämnder/styrelser”.
Förvaltningen anser att frågan om kompostering bör tillföras inom mål 4, Resurseffektiva
kretslopp, delmål 4.2. Även om det primära är att matavfallet används till biogas, anser
förvaltningen att även kompostering bör nämnas, för att undvika att verksamheter får
uppfattningen att det inte är meningsfullt att kompostera och upphör med det.
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