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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,4 mkr till miljöprojekt från
miljömiljarden.

Dag Helin

Eddie Friberg
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt den 2 juni 2003 att i bokslutet för 2002 avsätta 1,0 mdkr för
miljöinriktade insatser, som t.ex. sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och
hälsoskyddsproblem i framtiden. Stadens nämnder och bolag kan söka medel från miljömiljarden i
två omgångar nämligen 2004-04-01 och 2005-01-03.
Socialtjänstförvaltningen ansöker om medel dels till energibesparande projekt dels till projekt med
bilpool för miljöbilar.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt den 2 juni 2003 att i bokslutet för 2002 avsätta 1,0 mdkr för
miljöinriktade insatser, som t.ex. sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och
hälsoskyddsproblem i framtiden.
Därutöver ska de olika satsningarna kännetecknas av nödvändiga åtgärder av engångskaraktär som
långsiktigt sänker eller motverkar ökade framtida kostnader för staden och som därmed inte avser
den normala driftsverksamheten. Vidare ska nytänkande och att utveckla metoder som följer av
stadens hållbarhetskriterium vara avgörande. Miljömiljarden ska fördelas på både förebyggande och
återställande åtgärder. De förebyggande åtgärderna ska innebära besparingar ur miljösynpunkt och
gärna förbättringar ur ekonomisk och social synpunkt. Inriktningen för miljöprojekten är att 40%
används till sanering av förorenad mark, 25% till den miljöskuld som förknippas med sjöar och
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vattendrag och 35% till andra angelägna miljöprojekt, främst förebyggande långsiktiga åtgärder
som kan förknippas med investeringar och miljöförbättrande åtgärder.
Ansökan om medel till miljöprojekt ska skickas till kommunstyrelsen som vidarebefordrar
ansökningarna till miljö- och konsumentroteln för remissomgång och till stadsledningskontorets
arbetsgrupp för bedömande av projekten.
Förvaltningen har en miljöpolicy och arbetar varje år i samband med budgeten fram ett
miljöprogram för vår verksamhet. Miljöarbetet inriktas på de områden inom verksamheterna som
har störst negativ miljöpåverkan, nämligen:
• källsortering med särskild utsortering av farligt avfall
• kompostering
• resor och transporter
• fastigheter och energi
Förvaltningen har fört samman miljöarbetet med arbetet med stadens kvalitetsstrategi och arbetar
enligt ett miljöledningssystem enligt beslut som fattades i kommunfullmäktige våren 1999.
Miljöledningssystemet syftar till att minimera den miljöpåverkan som olika verksamheter har i en
organisation. Förvaltningens miljöarbete är därmed anpassat till stadens nya miljöprogram och väl
implementerat i verksamheterna. Målet är att alla verksamheter ska föra in miljöarbetet som en
naturlig del i den dagliga verksamheten. I den löpande internkontrollen inom
socialtjänstförvaltningen följs även miljöfrågor upp.
Förvaltningen har avsatt särskilda medel, 200 tkr, för miljöinsatser. Enheterna kan två gånger per år
ansöka om medel ur den s.k. miljöfonden. Syftet är att stimulera till åtgärder i enlighet med
nämndens med miljöpolicy.
Vid en besiktning av förvaltningens byggnader för boende och institutioner som genomfördes för
några år sedan framkom ett stort behov av energisparåtgärder. Energikostnaderna uppgick då till
150-200 tkr per år och anläggning. Dessa kostnader skulle kunna sänkas betydligt genom rejäla
energisparåtgärder. Därefter har förvaltningen på eget initiativ gjort en del smärre justeringar som
sänkt energikostnaderna. I den besiktning som förvaltningen genomförde ingick de lokaler som
förvaltningen hyr av Gatu- och fastighetskontoret. Ytterligare energisparåtgärder bedöms vara av
stor vikt och skulle sänka energikostnaderna avsevärt.
Behov av insatser på LSS-kollos byggnader som ägs av Gatu- och fastighetskontoret är stort.
Insatserna kommer att innebära att energikostnaderna sänks, arbetsmiljön blir bättre och
tillgängligheten ökas.
Förvaltningen har en relativt omfattande bilpark. Totalt finns 58 bilar dels egna dels leasade.
Förvaltningen har en rese- och transportpolicy som anger att vid anskaffning av ny bil ska enheterna
övergå till fordon som drivs med miljövänliga bränslen. Detta gäller i synnerhet de bilar som körs i
innerstaden. Till följd av högre kostnader för miljövänliga bilar och bristen på tankställen har
omställningen till miljöbilar gått relativt långsamt. I dagsläget har förvaltningen 6 miljöbilar.
Förvaltningen avser starta en försöksverksamhet med bilpool inom START- Stockholms
Arbetsmarknadstjänster.
Det finns inte inom ramen för socialtjänstnämndens budget några möjligheter att vidta ytterligare
miljöbefrämjande åtgärder.
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Förvaltningen ansöker därför om medel dels till ett större energibesparande projekt dels till ett
projekt med bilpool för miljöbilar enligt bilaga 1.

