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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att förlänga giltighetstiden för kulturnämndens miljöplan 2010-2011 till
2012-05-31.

2

Bakgrund

Kulturnämnden antog 2009-12-10 miljöplan för kulturnämnden 2010-2011
vilket innebär att kulturnämndens miljöplan löper ut vid årsskiftet. Nuvarande
miljöplan bygger på landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 vilket också löper
ut vid årsskiftet.
Landstingsfullmäktige beräknas fatta beslut 2011-12-06 om ett nytt miljöpolitisktprogram för Stockholms läns landsting för perioden 2012-2016. I december 2010 gick förslaget till miljöpolitiskt program ut på remiss till landstingets
verksamheter och bolag. Inkomna remissvar behandlades och beaktades varefter ett justerat förslag arbetades fram och därefter skickades förslaget ut på
politisk remiss i maj 2011.
Miljöavdelningen inom landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) kommer så
snart landstingsfullmäktige har fattat beslut om det nya miljöpolitiska programmet att dels genomföra ett” inspirations- och informations seminarium”
och dels att komma ut till de olika verksamheterna och informera vad det nya
miljöprogrammet innebär.
Kulturförvaltningen vill invänta landstingsfullmäktiges beslut om nytt miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting innan förvaltningen lägger
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fram ett förslag om ny miljöplan för kulturnämnden. Förvaltningen anser även
att det är viktigt att få en grundlig information om landstingets nya miljöpolitiska program innan vi lägger ett förslag till ny miljöplan.
Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden förlänger giltighetstiden för kulturnämndens nuvarande miljöplan med fem månader vilket innebär att miljöplanen gäller fram till och med maj månad 2012. Kulturförvaltningen avser preliminärt att lägga fram ett förslag om ny miljöplan vid kulturnämndens sammanträde 2012-05-15.

Hans Ullström
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Checklista angående miljöarbetet

1

Bakgrund

Landstinget har haft miljöpolitiskt program sedan 1990. Nuvarande miljöprogram Miljö Steg 5 gäller 2007-2011 och är vägledande för miljöarbetet inom
landstinget (www.sll.se). Alla landstingets verksamheter är miljöcertifierade
enligt den internationella standarden ISO 14001.
Kulturnämndens miljöpolicy följer landstingets miljöpolitiska program.
Kulturnämnden skall bl a följa landstingets program och gällande miljölagstiftning och ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd
som är 500 000 kr eller mer.
Hittills har gällt att organisationer som söker/erhåller verksamhetsstöd och
stöd till scenkonst med 500 000 kr eller mer skall bifoga miljöplan eller redovisning av hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Miljöplanen ska vara
antagen av organisationens styrelse.
För att få en mer enhetlig bild av hur miljöarbetet ser ut hos de olika organisationerna som får stöd har kulturnämnden beslutat att organisation som söker
stöd om 500 000 kr eller mer, oavsett stödform, inom verksamhetsområdet
”Stöd till regional kulturverksamhet” skall besvara och till kulturförvaltningen
inge föreliggande ”Checklista angående miljöarbetet”. Checklistan bygger på
de nationella miljömål som antagits av Riksdagen.
De organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 behöver inte besvara
nedanstående utan skall bifoga kopia på certifieringen.

2

Checklista

Samtliga påstående ska besvaras/kommenteras.
2.1

Frisk luft och begränsad klimatpåverkan
•
•
•
•

Vi leasar miljöfordon.
Vi ställer miljökrav när vi köper transporter, separat eller vid köp av
varor.
Vi väljer alltid tåg eller buss för tjänsteresor längre än 10 mil när det är
möjligt.
Vi väljer kollektivtrafik för kortare tjänsteresor när det är möjligt.
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Vi har aktivt agerat för att personalen ska cykla, gå eller åka kollektivt
till och från arbetet.
Vi källsorterar minst tre avfallsslag.

Grundvatten av god kvalitet och ingen övergödning
• Vi använder endast miljömärkta tvätt, disk, och rengöringsmedel och
överdoserar inte.
• Vi använder torra eller kemikaliefria metoder där det är möjligt
Levande skogar
• Vi använder miljömärkta papper, kuvert och trycksaker.
• Vi använder intranät, Internet, e-post och andra elektroniska lösningar
för att minska pappersanvändningen.
• Vi har en väl fungerande pappersinsamling.
Giftfri miljö
• Vi köper kravmärkta produkter.
• Vi har gjort en inventering av de kemikalier vi använder.
• Vi har rutiner för hantering av farligt avfall.
• Vi har ersatt färger, lacker, lim och tuschpennor som innehåller farliga
lösningsmedel med vattenbaserade produkter.
• Vi köper alltid TCO-märkta datorer och miljömärkta kontorsmaskiner.
• Vi använder miljömärkta batterier.
Fortbildning i miljöfrågor
• Vi har låtit all personal delta i en grundläggande miljöutbildning.
• Vi kommer att ha uppföljande utbildningar minst vart femte år.
• Vi har gjort en miljöutredning av delar av vår verksamhet
• Vi har miljöarbetet som en stående punkt på dagordningen vid våra
planeringsmöten för att ständigt utveckla vårt arbete.
Kommunicering av miljöarbetet
• Vi marknadsför vårt miljöarbete
• Vi frågar alltid våra leverantörer om de har någon miljöpolicy.
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Kulturnämndens miljöpolicy
Kulturnämnden skall







i miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölagstiftning,
öka de anställdas kunskaper om miljön så att vi alla tar ett ansvar för
miljön,
genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på miljön,
ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd,
ta miljöhänsyn vid beställning av konstnärliga utsmyckningar,
ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

Miljömål för 2010-2011
Under 2010 och 2011 skall kulturnämnden




Ställa miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd,
ställa miljökrav vid beställning av konstnärlig utsmyckning
kommunicera kulturnämndens miljöarbete.

Planläggning för att uppnå miljömålen
Miljökrav för mottagare av årligt ekonomiskt stöd


Mottagare av stöd som uppgår till 500 000 kr eller mer skall arbeta aktivt med miljöfrågorna och skall i sin ansökan om stöd redovisa miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställs av organisationens
styrelse samt besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet.
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Checklista angående miljöarbetet har förvaltningen sammanställt för att få en
mer enhetlig bedömning av hur organisationerna arbetar med miljöfrågor.

Miljökrav vid beställning av konstnärlig utsmyckning


Konstnärer skall vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag vid
konstnärliga utsmyckningar redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser.



Konstnärer som får uppdrag förbinder sig i samband med avtalsskrivning att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera
farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Samtliga avtal med konstnärer som får uppdrag innehåller en formulering om
att kemikalier som finns i rapporten ”Utfasning av farliga kemikalier”
inte får användas. Rapporten har sammanställts Goodpoint AB på
uppdrag av Stockholms läns landsting.

Extern kommunikation


Miljökraven för mottagare av ekonomiskt stöd kommuniceras via förvaltningens hemsida, ansökningsblanketter och i annan skriftlig kommunikation med mottagarna.



Miljökraven avseende konstnärlig utsmyckning kommuniceras till berörda konstnärer via förvaltningens projektledare. Konstrådgivarna
och de konstnärer som får uppdrag tilldelas landstingets kulturpolitiska program Miljö Steg 5.



Länshemslöjdskonsulenterna arbetar fortlöpande med att sprida slöjdens förhållningssätt om resurssnålhet och återanvändning samt eftersträvar att i möjligaste mån använda naturliga och förnybara material i
alla aktiviteter.

Förvaltningskontoret
Förvaltningskontoret inklusive Länshemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.

