Miljörapport 2012; mål och aktiviteter

Inspiration och samverkan
Senast 2015 ska stadens förvaltningar och bolag ha infört ett miljö- och energiledningssystem för alla enheter
Systemet är ett ledningssystem för miljö- och energifrågor. Systemet ger möjlighet att bygga in mål och
aktiviteter från övriga styrdokument på miljöområdet, exempelvis miljöprogrammet. Ett system som stöder
syftet att minska förvaltningens miljöpåverkan. Kontinuerlig uppföljning sker av mätbara mål i Stratsys, stadens
övergripande uppföljningssystem


Arbetet med att ta fram ett miljö- och energiledningssystem är klart och är sedan 19 november 2012
godkänt av förvaltningschefen och ledningen.

Senast 2015 ska stadens samtliga anställda ha genomgått utbildning i miljöfrågor och stadens miljöarbete


Hösten 2011 erhöll förvaltningsledning, stab, administration och Förebyggande utbildning genom
Atmos 2.0, Miljöverkstaden. Under 2012 har ingen miljöutbildning ägt rum. Planering är gjord för
utbildning under 2013.

Hållbart transportsystem
Stadens ska från och med 2011 ställa krav på miljöanpassade fordon vid all upphandling av person- och
godstransporter samt entreprenader där motordrivna arbetsredskap används.
Bilar som drivs med förnyelsebart bränsle ska tankas med detta. Bilar som inte drivs med förnyelsebart bränsle
ska successivt fasas ut från bilparken


Socialförvaltningens bilar ska köras på så mycket förnyelsebart bränsle som möjligt

Förvaltningen erhåller numera bränslelista från upphandlingsenheten. Metod för uppföljning är under
utveckling.


Följa upp hur mycket gas/alternativbränsle som gasbilar tankas med

Förvaltningen erhåller numera bränslelista från upphandlingsenheten. Metod för uppföljning är under
utveckling.
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Prova på tillfällen att tanka gas

En rutin är framtagen för hur prova på tillfällena ska fungera och organiseras. När någon anställd vill/önskar
visas hur man tankar gas kommer en vaktmästare att fånga upp detta och erbjuda sig följa med och visa på
plats.


Revidera rese- och bilpolicy

Revidering av rutin utförd.


Maximera användningen av el cykeln

Användandet av el cykeln har minskat till 96 bokningar under 2012 beroende på att den varit på verkstad stor
del av året. En ny el cykel av bättre kvalitet har köpts in. 2011 var el cykeln bokad vid 185 tillfällen.


Inköp av ytterligare el cyklar

Förvaltningen har fortfarande en el cykel, dock utbytt mot ny. Vid optimalt utnyttjande av nuvarande el cykel
kompletteras med ytterligare en.


Bokningsbara kollektivkort på intranätet

Infördes men togs bort på grund av att systemet inte praktiskt fungerade. Exempelvis avbokades inte kort när
man inte behövde dem vilket betydde att andra inte kunde utnyttja kollektivkorten. Fler kort har köpts in och
hämtas i receptionen.


Utnyttja möjligheten till videokonferens

Videokonferenslokalen har inte använts lika mycket som föregående år. Det beror på att man under 2012
använt lokalen för Outlook-utbildningar för hela kommunen. Lokalen har varit bokad 547 timmar vid 105
tillfällen jämfört med 1156 timmar vid 181 tillfällen 2011.


Uppmuntringskampanj för hållbara resor

Det har under året inte gjorts någon uppmuntringskampanj för hållbara resor.

Hållbart energisystem
Användningen av köpt elenergi (inklusive verksamhetsenergi) mätt i kWh/ m2 i stadens lokaler, bostäder och
andra kommunala verksamheter ska minska med minst 15 % mellan år 2005 och år 2015


Användningen av köpt energi i förvaltningens lokaler ska minska

Utfallet utgår stadens genomsnittliga elförbrukning 2005; 73,1 kWh/m². Mätningen avser Bredgatan 17-19.
Elförbrukningen är mer än 50 procent lägre jämfört med stadens medelvärde 2005. Förvaltningens inköp av el
till Bredgatan 17-19 är uteslutande Bra Miljöval El (Öresundskraft). Inköp av el på övriga enheter sker genom
fastighetsägarna. I dagsläget oklart vilken typ av el det rör sig om.


Informationsbrev till anställda

Under 2012 har endast två informationsbrev utkommit av beslutade fyra.


Automatisk avstängning av el när larmet går på
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Frågan om automatisk avstängning av el är utredd och bedömd som alltför kostsam.


Bästa energiklass vid utbyte av kylar, frysar och disk- och tvättmaskiner

Vad gäller kylar, frysar och disk- och tvättmaskiner så fortskrider aktiviteten enligt uppgjord plan, det vill säga
när något går sönder byts den ut enligt kravspecifikationen. Av totalt 22 kyl/frysar i huset är 2 energiklass B,
resterande 20 kyl/frysar är energiklass A. Inga diskmaskiner är utbytta under året.


Byte till LED-lampor där det är möjligt

Frågan utredd, i dagsläget saknas beslut.


Riktlinje/rutin för nyanskaffning av utrustning

Rutin för inköp tas fram 2013 av miljöförvaltningen. Dock skall det redan nu ställas miljökrav på entreprenörer.


Utred var rörelsesensor för rum och för skrivbordsarmatur fungerar

Frågan utredd och bedömd som alltför kostsam.


Totalinventering av armaturer. Hinder, möjligheter, kostnad, besparing

Frågan utredd, i dagsläget saknas beslut.

Sundare Helsingborg
Miljögruppen har haft en workshop kring den fjärde miljöaspekten och identifierat ett antal angelägna
aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med. Några av dessa är bättre sorteringsmöjligheter i förvaltningens
kök, ekologiska inköp, minska utskriftsvolymer och i en förenklad direkt upphandling ta hänsyn till relevanta
miljökrav samt leverantör i närmiljö.
Senast år 2015 ska minst 40 % av inköpta livsmedel till stadens verksamheter vara ekologiska eller närodlade


Inköp av ekologiska och/eller närodlade livsmedel

Inköp av ekologiska livsmedel på Bredgatan 17-19 omfattar smör, mjölk, kaffe och viss frukt. Andelen
ekologiska inköp i hela förvaltningen under året uppgår till 17,8 procent och därmed nås inte målet på minst 20
procent. Andelen 2011 uppgick till 16,6 procent.



Förbättra sorteringsmöjligheterna i förvaltningens kök

Sorteringsmöjligheterna i förvaltningens kök har avsevärt förbättrats.


Tydlig skyltning vid avfallsstationerna

Åtgärder för tydlig skyltning vid avfallsstationerna är genomförda.


Öka antalet fraktioner

3

Antalet fraktioner har ökat och omfattar idag restavfall, mjuk- och hårdplast, metall, matavfall, färgat och
ofärgat glas, pappersförpackningar och tidningar/pappersark.


Relevanta miljökrav vid inköp

Samtliga ledningsgrupper har fått information utifrån upphandlingsenhetens underlag. Rutin för inköp och
upphandling kommer under 2013.
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