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Lokala miljömål och handlingsplan samt lokala
miljöaspekter 2019
Ärendebeskrivning
I ärendet beslutar kulturnämnden om reviderade lokala miljömål och
handlingsplan samt lokala miljöaspekter för 2019.
Beslutsunderlag
Till detta ärende bifogas följande bilagor: Lokala miljömål och handlingsplan
2019 samt lokala miljöaspekter 2019.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar följande.
1. att nämnden fastställer lokala miljömål, handlingsplan samt lokala
miljöaspekter för kulturnämnden 2019
Kulturförvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Varje år ska samtliga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm revidera
gällande miljömål. Målen följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.
Dokumenten ersätter mål och miljöaspekter för 2018.
Bakgrund
De övergripande målen för miljöarbetet i Region Stockholm fastställs i
Miljöprogram 2017-2021, som beslutas i fullmäktige. Samtliga förvaltningar
ingår i Miljöledningssystemet, som säkerställer kvalitet och uppfyllelse av de
politiska miljömålen. Förvaltningschefer ansvarar för att utforma årliga lokala
mål och rutiner för miljöarbetet inom ramen för sin verksamhet, som beslutas
av respektive nämnd. Bifogade förslag speglar kulturnämndens
verksamhetsplan 2019, där utgångspunkten är Region Stockholms vision för
miljöarbetet: En förebild för framtiden.
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Överväganden
I förslaget till kulturförvaltningens miljömål ingår handlingsplaner och
ansvariga för att säkerställa måluppfyllelsen.
Med miljöaspekter menas aktiviteter som påverkar miljön där organisationen
verkar. Dessa aktiviteter har eller kan ha miljöpåverkan – direkt eller indirekt.
Kulturförvaltningen bidrar med olika positiva miljöaspekter, till exempel
genom bidrag till kulturproduktion. Dessa möjliggör för länets invånare att
kunna konsumera bland annat musik, dans, teater, film och konst i sin
närmiljö, med minskat resande som följd. Kultur och konst svarar också ofta
på frågor om det särskiljande mänskliga, som även detta bidrar till god social
hållbarhet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till
miljön beaktats. Hela ärendet rör miljöfrågor inklusive miljökonsekvenser.
Beslutsexpediering
Region Stockholms Hållbarhetsavdelning leder arbetet kring
miljöledningssystemet och ska ta del av protokollsutdraget.

Eva Bergquist
Förvaltningschef
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Lokala miljömål och handlingsplan för kulturförvaltningen
2019
Kulturförvaltningen ska:
• ställa miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning
• ställa miljökrav på mottagare av stöd
• kommunicera kulturnämndens miljöarbete.
I enlighet med ovan nämnda krav har kulturförvaltningen och kulturnämnden utformat
nedanstående lokala miljömål. Även de gemensamma miljömålen för Region Stockholm
ligger till grund för dessa. Målen bidrar till ständiga förbättringar och de mål som uppnåtts
under året omvandlas kontinuerligt till miljörutiner.

Kulturförvaltningens miljömål
Kommunikation av miljöaspekter
Mål: Kulturförvaltningens miljöarbete ska framhållas i intern och extern kommunikation.
Vid konstutlysningar och utlysning av kulturstöd ska miljökrav framgå. Under året ska 1-2
projekt med särskilt intressant miljöarbete framhållas, exempelvis interna processer där
miljöarbete införts eller utvecklats under 2019.
Indikator: Antal publicerade utlysningar och antal publicerade utlysningar med miljökrav
angivna. Antal särskilt belysta projekt/processer kommunicerade utifrån miljöaspekt.
Beskrivning: Informera uppdrags- och stödmottagare om Regionen Stockholms krav på
miljöarbete. Höja medvetenheten internt om förvaltningens arbete kring miljö och
hållbarhet.
Handlingsplan: Miljöaspekter ska ingå i alla projekt- och kommunikationplaner.
Projektledare och handläggare på kulturförvaltningen beskriver miljöaspekter vid
bedömningsmöten eller andra lämpliga tillfällen.
Ansvariga avdelning/enheter: Samtliga avdelningar.
Måluppfyllelsen redovisas i årsrapporten.
Digitala möten
Mål: Minst 50 digitala möten har genomförts under 2019.
Indikator: Antal digitala möten som personal har genomfört.
Beskrivning: För att minska resandet i samband med möten ska digitala verktyg användas i
allt större utsträckning.
Handlingsplan: Personal erbjuds utbildning i Skype och telefonmöten, främst via
webbaserad utbildning/information om hur de verktyg som Region Stockholm erbjuder för
digitala möten används.
Ansvarig avdelning/enhet: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd.
Måluppfyllelsen redovisas i årsrapporten.
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Beställning av konstnärlig gestaltning
Mål: Alla konstkonsulter som anlitas har grundläggande miljöutbildning med inriktning på
Region Stockholms miljöarbete.
Indikator: Antal av aktuella konstkonsulter som genomgått kursen.
Beskrivning: Kulturförvaltningen anlitar konstkonsulter i uppdrag för att säkerställa, bredd,
transparens och aktualitet. Konsulternas centrala roll kräver att de har samma grundläggande
miljökunskap som förvaltningens övriga personal. Kulturförvaltningen informerar
konstkonsulterna om miljökraven.
Handlingsplan: Avdelningen för konst informerar samtliga konstkonsulter om gällande
miljökrav.
Ansvarig avdelning/enhet: Avdelningen för konst
Måluppfyllelsen redovisas i årsrapporten.
Användning av kemikalier
Mål: Kemikalier som finns i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga
kemikalier ska inte användas.
Indikator: Antal avtal, av alla undertecknade, som har aktuella utfasningslistor bifogade.
Beskrivning: Alla konstnärer med gestaltningsuppdrag har enligt avtalet med
kulturförvaltningen förbundit sig att använda material och att använda farliga ämnen och
restprodukter som miljöanpassat som möjligt.
Handlingsplan: Respektive projektledare kommunicerar kravet till samtliga konstnärer.
Projektledarna kontrollerar vid slutinspektionen att konstverket att miljömålet är uppnått.
Ansvarig avdelning/enhet: Avdelningen för konst.
Måluppfyllelsen redovisas i årsrapporten.

