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Tjänsteutlåtande 
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E-post: martin.knape@sbk.goteborg.se 

 

Ansökan om miljöstimulansmedel för 2018 

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

 

att  godkänna att kontoret genomför ansökan för miljöstimulansmedel för 

projektet ”Planeringsunderlag för ekosystemtjänster och blå/grönstruktur” 

 

att ärendet omedelbart justeras 

Sammanfattning 

Miljö- och klimatnämnden har meddelat att det nu finns möjlighet att ansöka om så 

kallade miljöstimulansmedel för 2018. Kontoret anser att byggnadsnämnden bör ansöka 

om projektet ”Planeringsunderlag för ekosystemtjänster och blå/grönstruktur”.  

Projektet kommer att ta fram ett samlat planeringsunderlag som tydliggör och rumsligt 

visar på stadens ekosystemtjänster och blå/grönstruktur. Planeringsunderlaget bedöms 

exempelvis möjliggöra bättre och mer välgrundade avvägningar och prioriteringar i den 

pågående stadsutvecklingen, att skyddet av befintliga ekosystemtjänster underlättas 

samt att rätt sorts nya tjänster kan skapas när vi planerar och bygger nytt. För 

stadsbyggnadskontoret kommer materialet ha mycket stor nytta såväl i pågående arbete 

med FÖP:ar och ÖP som i arbetet med planprogram eller enskilda detaljplaner. 

Ansökan omfattar totalt en miljon kronor vilket omfattar en anställning av en 

projektledare (500 000 kr) samt en konsultbudget (500 000 kr). Detta upplägg har valts 

då den nuvarande arbetsbelastningen gör att arbetet med projektet inte kan rymmas 

inom ramen för befintlig verksamhet. 

Kontoret avser därutöver att vara samarbetspartner i projekten Ljudmiljökarta och 

Planering för klimatsmarta livsstilar (LiKA) där miljöförvaltningen kommer att vara 

projektledare. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Agneta Hammer   Katja Ketola 

Stadsbyggnadsdirektör   Chef Strategiska avdelningen  
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Ärendet 

Miljö- och klimatnämnden har meddelat att det nu finns möjlighet att ansöka om så 

kallade miljöstimulansmedel för 2018. Det kommer att fördelas 12,5 miljoner kronor i 

årets ansökningsomgång av miljöstimulansmedel och det är miljö- och klimatnämnden 

som slutligen beslutar om vilka projekt som tilldelas medel.  Beslut om vilka projekt 

som kommer att få medel för 2018 tas i slutet av november. Följande kriterier gäller för 

miljö- och klimatnämndens beredning: 

• Projektet förväntas bidra till att staden når de lokala miljömålen. 

• Ansökan är komplett med alla delar ifyllda. 

• Ansökan ska beskriva projektets förväntade miljönytta i förhållande till 

kostnaden. Det mest avgörande kriteriet för bedömningen är att projektet ska 

uppfylla valet av miljömål och metod.  

• Investeringar är tillåtna som kostnad men endast för avskrivningen för 

projektåren. 

• Projektet förväntas pågå 1-3 år. Pengar kan inte flyttas mellan åren. En 

förutsättning för att projektet ska få pengar efter 2018 är att miljö- och 

klimatnämnden fortsättningsvis får budget för miljöstimulansmedel. 

• Ansökan ska vara nämndbehandlad. 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 

Viktigt i arbetet med att identifiera aktuella projekt för 2018 års ansökan har legat på att 

identifiera projekt som kan hjälpa och underlätta det arbete som redan pågår eller ändå 

planeras genomföras under 2018. Utifrån det kriteriet har ett projekt identifierats som är 

rimligt och viktigt att nämnden söker medel för. Projektet kallas ”Planeringsunderlag 

för ekosystemtjänster och blå/grönstruktur” och bedöms vara ett omfattande och för 

kontoret mycket viktigt projekt som har en tydlig koppling till både översiktlig 

planering och detaljplanering. Kontoret avser därutöver att vara samarbetspartner i 

projekten ”Ljudmiljökarta” och ”Planering för klimatsmarta livsstilar (LiKA)” där 

miljöförvaltningen kommer att vara projektledare. Nedan görs en närmare beskrivning 

av projektet. 

Planeringsunderlag för ekosystemtjänster och blå/grönstruktur 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som ger oss människor nytta, det vill 

säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det är alltså ett 

mycket brett begrepp som spänner över vitt skilda frågor som pollinering och 

bullerdämpning till återhämtning och mental hälsa. Frågan har därför bäring på flertalet 

av stadens miljömål.  

Projektet kommer att ta fram ett samlat planeringsunderlag som tydliggör och rumsligt 

visar på stadens ekosystemtjänster och blå/grönstruktur. Arbetet med dessa frågor 

bedöms underlättas på flera av stadens förvaltningar. Planeringsunderlaget bedöms 

exempelvis möjliggöra bättre och mer välgrundade avvägningar och prioriteringar i den 

pågående stadsutvecklingen, att skyddet av befintliga ekosystemtjänster underlättas 

samt att rätt sorts nya tjänster kan skapas när vi planerar och bygger nytt. För 

stadsbyggnadskontoret kommer materialet ha mycket stor nytta såväl i pågående arbete 

med FÖP:ar och ÖP som i arbetet med planprogram eller enskilda detaljplaner.  
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Inledningsvis kommer en sammanställning av befintligt underlagsmaterial att göras. 

Därefter sker en analys av vad som eventuellt saknas, behöver uppdateras eller 

kompletteras. Om det är möjligt inom ramen för projektet, görs också sådana 

kompletteringar. Därefter kommer planeringsunderlaget, troligen i kartform, att tas 

fram.  

Ansökan omfattar totalt en miljon kronor vilket omfattar en anställning av en 

projektledare (500 000 kr) samt en konsultbudget (500 000 kr). Detta upplägg har valts 

då den nuvarande arbetsbelastningen gör att arbetet med projektet inte kan rymmas 

inom ramen för befintlig verksamhet om det ska kunna göras på ett tillräckligt bra sätt 

och vara så omfattande som det behöver vara. Frågan om ekosystetjänster och 

blå/grönstruktur bedöms dessutom vara så pass viktig för redan pågående planering att 

projektet bör göras så snart och så snabbt som möjligt. Park- och Naturförvaltningen, 

Miljöförvaltningen och Kretslopp- och Vatten har samtliga ställt sig positiva till 

projektet och att vara med som samarbetspartners i arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om medel erhålls för 2018 innebär det att projektet i princip ligger utanför ordinarie 

budget. Det leder också till att ett arbete som är viktigt men av resursskäl inte annars 

kommer att kunna genomföras under nästa år, ändå kan prioriteras. Samtidigt kan 

arbetet göras på ett bättre och mer detaljerat sätt än annars vore möjligt utan att 

kontorets resurser behöver användas för annat än stöd och handledning till 

projektledaren.  

 


