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Ansökan om miljöstimulansmedel - Öka samutnyttjande/delning hos stadens
verksamheter

Ärendet
I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om budget för år 2016. Budgeten anger att
hela staden ska se till att genomföra miljöprogrammet och innehåller bland annat
stimulansmedel för miljöprogrammet på 45,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har
gett Miljö- och klimatnämnden i uppdrag att ta fram kriterier för fördelning och för
uppföljning av miljöstimulansmedlen, till den egna och till andra nämnder för åtgärder
inom miljöprogrammet.
Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda önskar ta ansvar som projektägare i ett
externfinansierat samverkansprojekt med övriga nio stadsdelsförvaltningar i Göteborgs
Stad. Projektet syftar till att öka samutnyttjande/delning av utrustning och olika prylar
som går att låna på stadens medborgarkontor, kulturhus, bibliotek och andra lämpliga
verksamheter i staden.
Ansökan ska skickas till Miljö- och klimatnämnden innan sista ansökningsdaten den 31
oktober 2015.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om ansökan till extern finansiering enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till Miljöförvaltningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Ansökan om miljöstimulansmedel gäller ett projekt som ska möjliggöra ökat
samutnyttjande/delning av utrustning och olika prylar på stadens medborgarkontor,
kulturhus, bibliotek och andra lämpliga verksamheter i staden. Projektet utgör en
gemensam ansökan för Göteborg Stads tio stadsdelar och ska bidra till att uppnå mål
och inriktningar i stadens budget 2016 samt åtgärder i stadens miljöprogram.
Förvaltningen ställer sig positiva till ansökan med hänsyn till dess positiva inverkan på
stadens miljö- och klimatarbete. Förvaltningen ser också positivt på de effekter som
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projektet antas ha på den sociala hållbarheten i staden, ändrade konsumtionsmönster och
beteenden hos den enskilda individen.
Bakgrund
I december 2013 tog kommunfullmäktige beslut om ett miljöprogram för Göteborgs
Stad. Miljöprogrammet är upprättat för att nå de tolv lokala miljömålen för Göteborg
Stad till år 2020. Programmet omfattar sju åtgärdsstrategier och 212 konkreta åtgärder,
vilka behöver genomföras för att målen ska kunna nås. Till detta kan nämnas att
åtgärdsstrategierna fördjupas ytterligare i klimatstrategiska programmet,
kemikalieplanen och åtgärdsprogrammet mot buller, som också innehåller förslag till
åtgärder som bör genomföras.
Under åren 2014 och 2015 fördelades 63 miljoner kronor för att stimulera att åtgärderna
skulle komma igång. Detta gjordes genom ett ansökningsförfarande där ansvariga
förvaltningar och bolag via nämnd- respektive styrelsebeslut ansökte om
stimulansmedel till av dem högt prioriterade åtgärder. Detta resulterade i medel till 67
åtgärder.
I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om budget för år 2016. Budgeten anger att
hela staden ska se till att genomföra miljöprogrammet och innehåller bland annat
stimulansmedel för miljöprogrammet på 45,1 miljoner kronor. Miljö- och
klimatnämnden har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 september 2015 fått i
uppdrag att ta fram kriterier för fördelning och för uppföljning av
miljöstimulansmedlen.
Stadsdelsförvaltningarna har bestämt att tillsammans ansöka miljöstimulansmedel för
olika projekt som kan främja miljöarbetet i flera stadsdelar och i staden som helhet. I
miljöprogrammet riktar sig flera åtgärder till stadsdelarna och några av dessa har valts
ut till ansökningarna för 2016.
Redogörelse
Den åtgärd som förvaltningen nu vill söka extern finansiering för handlar om ökat
samutnyttjande/delning av prylar och utrustning för invånarna i Göteborgs Stads tio
stadsdelar. Åtgärden syftar att bidra till och öka takten för att nå miljömålen om
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt Minskade avfallsmängder och ökad
resurshushållning. Ansökan ligger också i linje med åtgärd nummer två i stadens
klimatstrategiska program om att stödja invånarna i att minska sin klimatpåverkan och
satsa på hållbara aktiviteter. Flera aktörer pekas ut som ansvariga för åtgärden, varav
stadsdelsförvaltningarna är en aktör. Arbetet med ökat samutnyttjande/delning skiljer
sig från det interna förbättringsarbetet genom att man i utökandet av
samutnyttjande/delning strävar efter att nå ut till stadens invånare.
Ansökan om ökat samutnyttjande och delning av prylar och verktyg i staden behövs
främst för att minska den miljöpåverkan som nyproduktion av varor och produkter, samt
konsumtionen för varje enskild individ/hem, ger upphov till. Konsumtionen har ökat
med nästan 25 % de senaste 10 åren och bidrar, förutom till påverkan på klimatet, även
Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda, tjänsteutlåtande

2(4)

till massiva avfallsmängder av material som är svåra att återvinna och som i sin tur leder
till spridning av gifter i miljön. Projektet behövs för att möjliggöra alternativa sätt till att
nyttja utan att äga samt till att ändra beteenden. Projektet går i linje med stadens budget
2016 om att främja cirkulär ekonomi och att förebygga uppkomsten av avfall.
Barn- och ungdomsperspektiv
Ökade möjligheter till att dela och samutnyttja prylar och verktyg är viktigt för att ändra
samhällets syn på ägande samt att förändra de ohållbara konsumtionsmönstren. Lokala
klimat- och miljöåtgärder, som att möjliggöra delning och samutnyttjande för invånarna
i staden, bidrar till att minska vår generations belastning på miljön och klimatet.
Projektet gynnar därmed en hållbar utveckling, vilket innebär ”en utveckling som
tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredställa sina behov”. Projektet medverkar också till att skapa en god livsmiljö för
barn och ungdomar samt bidrar till en ändrad syn på konsumtionssamhället och den
påverkan som detta ger på miljön och klimatet. Minskad konsumtion innebär en
minskad användning och spridning av gifter i miljön, vilket ger en bättre fysisk miljö
för barnen och övriga invånare i staden.
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
Lokala miljöåtgärder väntas vara positiva, oavsett om man är man eller kvinna. Ökat
samutnyttjande/delning av prylar, verktyg och utrustning antas medverka till fler
mötesplatser, vilket i sin tur minskar segregationen och ökar interaktionen i staden.
Delning av verktyg och andra prylar är positivt ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom det
kan minska ekonomiska klyftor då verktyg och annan utrustning görs tillgängligt för
alla. Projektet möjliggör också att människor som inte är så vana vid hantering av olika
prylar kan få hjälp och stöd med detta i samband med utlåning, dessutom bidrar
projektet till att öka kunskapsnivån i staden inom flera olika ”gör-det-själv-områden”.
Socialt perspektiv
Projektet förväntas bidra till ökad social hållbarhet och människors lika möjlighet till de
olika aktiviteter som samutnyttjande/delning kan tillföra. Ökat samutnyttjande/delning
av prylar, verktyg och utrustning antas medverka till fler sociala mötesplatser och/eller
att stärka redan befintliga mötesplatser. Projektet förväntas också bidra till
beteendeförändringar som främjar ökad hänsyn till miljö, klimat och kommande
generationer hos enskilda individer och samhället i sin helhet, vilket ligger i linje med
inriktningen i stadens budget 2016 om att: Miljöfrämjande beteende ska uppmuntras.
Miljöperspektiv
Projektet bedöms bidra till en minska miljö- och klimatpåverkan. Projektet uppskattas
också främja en minskad konsumtion, vilket därigenom bidrar till en minskad
avfallsmängd och en ökad återanvändning i Göteborg. En minskad konsumtion kräver
mindre utnyttjande av resurser, mindre energianvändning och färre transporter.
Minskade avfallsmängder bidrar till mindre förbränning av material och
energianvändning vid hantering av avfaller samt färre luft- och markburna utsläpp av
gifter/kemikalier i miljön. Projektet bidrar till stadens mål om att Göteborg ska minska
sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp
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samt ligger i linje med inriktningarna i budget 2016 om att främja cirkulär ekonomi,
förebygga uppkomsten av avfall samt att öka återanvändning. Projektet bidrar också till
stadens lokala miljömål om Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö samt delmålet
om Minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning som ligger under det lokala
miljömålet God bebyggd miljö.
Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att stadsdelsförvaltningen inte kommer belastas med kostnader.
Förvaltningens övervägande
Förvaltningen ställer sig positiva till att möjliggöra samutnyttjande/delning/utlåning av
verktyg och andra prylar på stadens bibliotek, kulturhus, medborgarkontor och andra
lämpliga lokaler. Förvaltningen tror att projektet kan stärka den sociala hållbarheten i
staden och bidra till beteenden som främjar mer hållbara livsstilar i Göteborg som
helhet.
Det är av betydelse för förvaltningen att öka resurshushållningen och minska
klimatpåverkan i Örgryte-Härlanda men också att samverka med andra förvaltningar i
staden för att uppnå stadens miljömål och att gemensamt verka för dessa.
Förvaltningen förordar ansökan om extern finansiering för att öka möjligheten till
samutnyttjande/delning i staden.
Samverkan
Samverkan sker i FSG 2015-10-20

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Katarina Othelius
Stadsdelsdirektör

Bilaga 1: Tjänsteutlåtande från Miljö- och klimatnämnden - Fördelning och uppföljning
av miljöstimulansmedel
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