Bilaga 1/ Ansökan om medel från miljömiljarden
Miljöprojekt 1 - Energisparprojekt
Förvaltningen bedriver boendeverksamhet i 19 av staden, (gatu- och fastighetskontoret,
fastighetsförvaltningen) ägda fastigheter. Gatu- och fastighetskontoret har inte tagit med
verksamheter som drivs av socialtjänstförvaltningen i sin ansökan från miljömiljarden.
Nedanstående verksamheter föreslås ingå i ett större arbetsmiljö- och energisparprojekt som
förvaltningen inte har resurser att bekosta ur miljöfonden. Förvaltningen har tidigare gjort en
genomgång av energiläget i verksamheterna och kartlagt behoven av energisparåtgärder.
Projekten avser förebyggande åtgärder med besparingar ur miljösynpunkt och förbättringar ur
ekonomisk och social synpunkt.
HVB Vuxna
• Stockholm HVB Vuxna tillhandahåller behandlingsinsatser för vuxna med psykosocialaoch/eller missbruksproblem samt boende med stödinsatser. Stockholm HVB Vuxna hr 16
enheter som erbjuder behandling, stödboende och omvårdnad.
• Stockholm HVB Barn & Ungdom driver och utvecklar institutionsvård för barn, ungdomar
och familjer i Stockholms stads regi. Enheten har totalt 12 institutioner.
• Enheten för hemlösa samordnar arbetet för de hemlösa. Enheten har 5 boendeenheter för
hemlösa.
På HVB institutionerna och enheten för hemlösas boenden föreslås isolering i form av tätning av
fönster och dörrar samt justering av ventilations- och värmesystem. Beräknad kostnad, 100 tkr.
LSS-verksamheten är en verksamhet för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna som
under sommar- och andra lov erbjuder miljöombyte, rekreation, social samvaro och
friluftsaktiviteter.
På dessa institutioner föreslås följande åtgärder:
Ekbacken: Installation av breda dörrar till duschrum, installation av handikapptoalett, samt
handikappanpassning av gårdsplanen. Beräknad kostnad 120 tkr.
Lämbonäs: Installation av toalettrum intill matsalen, bättre ramper i matsalsbyggnaden,
personallängorna utrustas med toalett och dusch. Beräknad kostnad 180 tkr.
Granhill: Vinterboning av personalhuset, toalett i anslutning till matsalen (idag måste man gå
genom köket eller ut ur huset för att nå toaletten), avspolningsbart golv i köket, anpassa
yttermiljön för rörelsehindrade. Beräknad kostnad 500 tkr.
Östernäs: Hygienutrymmet tillgänglighetsanpassas. Beräknad kostnad 400 tkr.
LSS-kollos externa entreprenörer, främst för Fiskeboda föreslås att husen anpassas för
verksamheten och utrustas med asfalterade gångar, rejäla tvätt- och duschutrymmen, liftar och
duschsängar. Beräknad kostnad 500tkr.
Totalkostnad för energisparprojekt: 1,8 mkr
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Miljöprojekt 2 – miljöbilsprojekt för verksamheter inom stadsgränsen
•

START – Stockholms Arbetsmarknadstjänster som är en enhet som tillgodoser Stockholms
stadsdelsförvaltningar och andra med önskade och efterfrågade platser för
arbetsrehabiliterande insatser. Enheten har 3 verkstäder med arbetsuppgifter inom flera
bransch- och yrkesområden. Enheten har idag 5 bilar som ägs av förvaltningen och 5
privatbilar som används i tjänsten. Enheten föreslås ingå i ett bilpoolsprojekt med miljöbilar i
innerstaden. Beräknad hyra/operationell leasing för 3 miljöbilar i 3 år 600 tkr.

Totalkostnad för energisparprojekt och miljöbilsprojekt 2,4 mkr
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