
  

 

 Yrkande V 

 Ärende 6 

 Miljönämnden 2010-11-24 

  

 

 

Angående budget för miljönämnden 2011 
 

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. 

Denna insikt om patriarkatets och klassamhällets betydelse skall också prägla 

Agenda 21-arbetet. Det blir synnerligen viktigt då arbetet med S2020 tar fart i staden. 

Forskare Robert Frank och Richard Layard konstaterar ett samband mellan ojämli-

ka samhällen och konsumism. Den tilltagande ojämlikheten driver på en konsumtion 

av statusprylar som är ekologiskt ohållbar. Detta är en viktig insikt i diskussioner om 

livsstil och möjligheterna för göteborgarna att göra aktiva miljöval. 

 

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, innan sista stycket under rubriken ”Miljönämndens inriktning” i kapitel ”7.1 Ut-

åtriktad miljökommunikation” på s. 15 lägga till följande stycke: “Män befinner sig 

längre från kommunens miljökvalitetsmål än kvinnor. Höginkomsttagare 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 höginkomsttagares och 

mäns val av miljöskadlig livsstil.” 

 

att, efter sista stycket under rubriken ”Miljöförvaltningens konkretiseringar och akti-

viteter” i kapitel ”7.5 Samordning av stadsdelarnas arbete med hållbar utveckling” på 

s. 19 lägga till följande stycke: ”Insikten om patriarkatets och klassamhällets betydelse 

för miljöbelastningen skall prägla arbetet med samordningen av stadsdelarnas arbete 

med hållbar utveckling. De vidgade klassklyftornas betydelse för en accelererande 

konsumtion av ekologiskt ohållbara statusmarkörer skall vara ett bärande tema vid 

exempelvis förvaltningens frukostseminarier och andra presentationer.” 
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