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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss av Miljöprogram 2020-2023.
Förvaltningen är positiv till miljöprogrammet och dess utformning.
Miljöprogrammet är enkelt att följa och varje mål knyter tydligt an
mot FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och EU:s ramverk liksom
utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige.
Genom inköp- och upphandling kommer förvaltningen att kunna
påverka de lång- och kortsiktiga målen i miljöprogrammet och i
vissa fall även påverka leverantörsmarknaden i en viss riktning, som
också kommer stockholmarna som konsumenter till del.
Serviceförvaltningen
Upphandling och inköp
Palmfeltsvägen 5
Box 7005
12107 Stockholm
Telefon 08-508 11 888
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När det gäller etappmålet Ökad andel livsmedel och varor i stadens
inköp som gynnar biologisk mångfald har förvaltningen ett
uppföljningsansvar. Det är en skillnad mot förra miljöprogrammet
där förvaltningen hade ett uppföljningsansvar för två delmål.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
remiss av Miljöprogram 2020-2023.
Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 17 januari
2020.
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2019 kommunstyrelsen i
uppdrag att revidera Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 och
Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Vidare framgår att
Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att
förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden
intar rollen som en internationell förebild. Arbetet för miljö och
klimat ska göra tydliga avtryck inom alla områden och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för upphandling och inköp.

Ärendet
Stockholm ska vara världsledande och inta rollen som en
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet
för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna
verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en
klimatsmart och hållbar stad.
Förslaget till nytt Miljöprogram 2020-2023 fokuserar på de största
miljöutmaningarna för perioden.
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Programmet är strukturerat utifrån de högst prioriterade målen för
Stockholms miljö på lång sikt, det vill säga fram till 2030 eller
längre. Under varje mål finns en rad föreslagna åtgärder och nedan
följer de åtgärder som främst träffar servicenämnden.
- Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
o Nämnden ska delta i utvecklingen av klimatkrav för
inköp av livsmedel och måltider i stadens
verksamheter.
o Nämnden ska minimera tjänsteresor med flyg.
- En fossilfri organisation 2030
o Nämnden ska ställa krav på fossilfrihet i de
centralupphandlingar som avser fordon, transporter
och arbetsmaskiner, vid lokalinhyrningar samt vid
inköp och upphandling.
o Nämnden ska fortsatt verka för att stadens personal
ska kunna göra miljövänliga resor i tjänsten.
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o Nämnden ska fortsätta arbetet med att centralisera
elavtalen för att säkerställa att även mindre
elförbrukare fångas upp och ingår i det centrala
avtalet.
Ett klimatanpassat Stockholm
Ett resurssmart Stockholm
o Nämnden ska använda stadens interna
återbrukscentrum, Stocket, som ett
förstahandsalternativ i samband med inköp av
möbler och inventarier till stadens verksamheter.
o Nämnden ska bidra genom att påverka egen
avfallshantering, källsortering och möjliggöra
recirkulation.
Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och
sammanhängande ekosystem
o Etappmål: Ökad andel livsmedel och varor i stadens
inköp som gynnar biologisk mångfald
▪ Nämnden ska bidra genom att öka andelen
ekologiskt producerade varor i stadens inköp
samt ett ökat utbud av vegetariska livsmedel
och varor producerade i nivå med svenska
djurskyddsregler.
▪ Nämnden ska vid inköp och upphandling
ställa krav på god djurhållning.
▪ Nämnden ska vid inköp och upphandling
använda Världsnaturfondens köttguide och
konsumentguide för fisk, i syfte att bidra till
den biologiska mångfalden samt till
fiskbestånden i haven.
o Uppföljningsansvaret för etappmålet ligger hos
nämnden.
Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö
Ett giftfritt Stockholm
o Nämnden ska verka för fortsatt arbete med
kemikaliesmarta förskolor och verka för en giftfri
miljö i förskolan och skolan.
o Nämnden ska arbeta för att ersätta produkter med
oönskat innehåll mot bättre alternativ genom inköp
och upphandling.

Sammantaget lägger miljöprogrammet fast sju prioriterade mål för
Stockholms livsmiljö, 16 etappmål och förslag på indikatorer.
Denna precisering av målen på lång och kort sikt ske ge en tydlig
bild av hur staden säkerställer en ekologisk långsiktigt hållbar
utveckling.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till miljöprogrammet och dess utformning.
Miljöprogrammet är enkelt att följa och varje mål knyter tydligt an
mot FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och EU:s ramverk liksom
utvecklingen av de nationella miljömålen i Sverige.
Serviceförvaltningen anser att Miljöprogram 2020-2023 ger en god
vägledning till hur staden tillsammans ska arbeta för att målen ska
nås. Nya utvecklade arbetssätt avseende samverkan, innovation,
inköp- och upphandling och kommunikation kan nyttjas som
strategiska verktyg för öka måluppfyllelse.
Förvaltningen kommer genom att fortsätta ställa långtgående krav i
centralupphandlingar kunna påverka de lång- och kortsiktiga målen
i miljöprogrammet. Inom flera kategorier av inköp är staden
dessutom en så stor köpare att det finns goda möjligheter att
påverka leverantörsmarknaden i en viss riktning, som också
kommer stockholmarna som konsumenter till del.
När det gäller etappmålet Ökad andel livsmedel och varor i stadens
inköp som gynnar biologisk mångfald har förvaltningen ett
uppföljningsansvar. Det är en skillnad mot förra miljöprogrammet
där förvaltningen hade ett uppföljningsansvar för två delmål.
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