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Projektansökningar till miljömiljarden

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Bakgrund
Miljö- och konsumentroteln har skickat Miljöförvaltningens projektansökningar till miljömiljarden
på remiss till socialtjänstnämnden och ett stort antal nämnder och bolag. Remisstiden går ut 200406-01. Den korta remisstiden på projektansökningarna kommer sig av att kommunstyrelsen vill
fatta beslut i september 2004.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Beskrivning av Miljöförvaltningens projektansökningar till miljömiljarden
Miljöförvaltningen arbetade under hösten 2003 fram en kommunikationsplan för Stockholms
handlingsprogram mot växthusgaser som kallas Klimatkampanj Stockholm.
Kommunikationsplanen fastställdes av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i januari 2004.
Kommunikationsplanens strategi är att:
skapa förutsättningar för att i samverkan med klimataktörer bedriva ett systematiskt
kommunikationsarbete om Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser och klimatfrågan, riktat
till prioriterade målgrupper inom Stockholms stad, allmänhet, företag och organisationer.
Två miljoner kronor är avsatt för kommunikationsinsatser under 2004 i miljönämndens budget. För
att stärka kommunikationsinsatserna med fler konkreta kommunikationsprojekt ansöker
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Miljöförvaltningen om extra medel från miljömiljarden. Ansökan är en utvidgning av merparten av
kommunikationsplanens föreslagna insatser gentemot olika prioriterade målgrupper. Utvidgningen
görs för att få ökad genomslagskraft för åtgärderna i handlingsprogrammet så att uppsatta mål för
koldioxidreduktion ska uppnås. En ansökan lämnas parallellt till Klimatinvesteringsprogrammet.
Om medel beviljas därifrån sökes enbart motfinansiering från miljömiljarden (beräknas till 50%).
Förvaltningens miljöarbete
Socialtjänstförvaltningen har en miljöpolicy och arbetar varje år i samband med budgeten fram ett
miljöprogram för verksamheten. Enligt förvaltningens miljöpolicy medverkar vi till att minska
luftföroreningarna i och omkring Stockholms stad genom att effektivisera och utveckla våra
transporter av personer och varor. Vi strävar också mot att effektivisera och sänka
energiförbrukningen i våra verksamheter. Genom detta arbete strävar förvaltningen efter att de av
staden uppsatta målen för koldioxidreduktion ska uppnås.
Förvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningens avsikt med att utvidga kommunikationsplanens insatser är att få ökad
genomslagskraft för åtgärderna i handlingsprogrammet så att uppsatta mål för koldioxidreduktion
ska uppnås. De föreslagna åtgärderna ligger i linje med socialtjänstförvaltningens miljöpolicy och
miljöprogram och de föreslagna projekten berör inte socialtjänstnämndens verksamhet på ett sätt
som står i strid med nämndens expertkompetens eller uppdrag och planer. Kommunstyrelsen och en
speciellt tillsatt grupp kommer att bedöma projektens genomförbarhet och miljöeffekter. Det är
därför inte nödvändigt att förvaltningen gör någon grundlig analys av projekten i dess helhet. Enligt
förvaltningens mening bör det vara bra att stärka kommunikationsinsatserna för att uppsatta mål för
kodioxidreduktion ska uppnås.

