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Vänsterpartiet ställer sig bakom yrkandet från S och MP men föreslår ett par juster-

ingar och tillägg. 

En rimlig slutsats av att nyckeltalen i miljörapporten inte ändras speciellt mycket 

är, precis som S och MP föreslår, att rapporten inte behöver tas fram lika frekvent och 

att den kan uppdateras som ett levande dokument. Den viktigaste slutsatsen av att 

nyckeltalen inte ändras måste dock vara att miljöarbetet måste intensifieras i Göte-

borg. Vi kan inte nöja oss med att rapportera mer sällan om verkligheten inte förbätt-

ras tillräckligt fort. Vår uppgift som förtroendevalda är, först och främst, att förbättra 

tillvaron för göteborgarna. 

Projektet Leva Livet som går ut på att stötta familjer att minska sin miljöbelastning 

är gott. Insatsen måste dock fokuseras på de göteborgare som står längst från stadens 

miljömål: höginkomsttagare och män. Arbetet bör också syfta till att etablera en kom-

munikationsmetod som gör att vi lättare kan kommunicera och förändra beteendet 

även hor höginkomsttagare och män som inte deltar i Leva Livet. 

Insikten att män som grupp belastar miljön mer än kvinnor som grupp måste ock-

så vara ledande i nämndens arbete med ökande genuskunskap. 

 

Förslag till beslut i miljönämnden: 

 

att, efter meningen ”De nyckeltal som redovisas…” högst upp på sidan 2 i förslaget 

lägga till. ”Den viktigaste insikten är dock att Stadens miljöarbete omgående måste 

intensifieras.” 

 

att, sist efter sista stycket under rubriken ”Kommunikation” lägga till följande stycke:  

”Män befinner sig längre från kommunens miljökvalitetsmål än kvinnor. Högin-

komsttagare orsakar större miljö- och klimatbelastning än låginkomsttagare. Därför 

skall projektet Leva Livet främst riktas till höginkomsttagare och män. Projektet skall 

också syfta till att utveckla kommunikationsmetoder för att för att förändra fler hög-

inkomsttagares och mäns val av miljöskadlig livsstil.” 

 

att, efter meningen ”…i handling i ett medborgarperspektiv?” lägga till följande me-

ning ”Insikten att män som grupp belastar miljön mer än kvinnor som grupp skall 

prägla nämndens arbete.” 
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