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Miljöplan för kulturnämnden 2008-2009

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 upphandling av större konstnärliga utsmyckningar,
ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

Miljömål för 2008-2009
Under 2008 och 2009 skall kulturnämnden
•
•

Ställa miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd
ställa miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning

Planläggning för att uppnå miljömålen
Miljökrav för mottagare av årligt ekonomiskt stöd
Mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd 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.

Inför ansökan om 2009 års verksamhetsstöd och ansökan om stöd till scenkonst 2009/2010 skall organisation som ansöker om eller beviljas stöd som
uppgår till 500 000 kr eller mer besvara och till kulturförvaltningen inge
”Checklista angående miljöarbetet” som förvaltningen sammanställt för att få
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en mer enhetlig bedömning av hur organisationerna arbetar med miljöfrågor.
Miljökrav vid upphandling av konstnärlig utsmyckning
Konstnärer skall vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag vid större
konstnärliga utsmyckningar, redovisa materialanvändning och hantering av
miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser.
•

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

•

Konstnärer som får uppdrag i samband med avtalsskrivning förbinder
sig att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera
farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser.

Till hjälp för detta finns från och med 2008 en kemikalielista för utfasning av
farliga kemikalier som sammanställts Goodpoint AB på uppdrag av Stockholms läns landsting.
•

Samtliga avtal med konstnärer som får uppdrag kommer att innehålla
skrivning om att kemikalier som finns i rapporten ”Utfasning av farliga
kemikalier” inte får användas.

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

