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§ 392

Dnr 2020-00255

Uppdrag om framtagande av klimatkontrakt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ta fram ett
förslag till klimatkontrakt som stakar ut vägen till ett klimatneutralt
Växjö 2030, som bidrar till att uppnå Växjös vision.
Reservation
Conny Lindahl (SD): Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
och lämnar följande skriftliga reservation:
Innan vi med säkerhet vet att EU:s klimatmission står för
finansieringskostnaderna skriver inte Sverigedemokraterna under
klimatkontraktet.
Meningen: ”Klimatkontraktet ska markera starten för ett intensifierat
omställningsarbete för att nå klimatneutralitet och förbereda
kommunen på de utlysningar som kommer från EU framöver.” Känns
oerhört tveksamt! Visst kan EU komma med utlysningar, men vi är väl
fortfarande en självständig stat. Dessutom undrar vi hur klimatet
förbättras globalt av åtgärder i Växjö?
2.2 SD menar att vi vill att utsläppsnivåerna specificeras innan vi kan
skriva att ”Växjö 2030 inte ska påverka klimatet negativt”
4.5 Att ha ett mål på nollutsläpp 2030 är inte rimligt då det till och med
framgår i texten att vi knappast ens kommer nå målet till 2050. Av
kurvorna att döma har utsläppen istället ökat de senaste fyra åren.
Parisavtalet är inget avtal – mer som ett tomt skal
Trots alla konferenser från COP1 i Berlin 1995 till COP24 i Katowice
märks ingen skillnad på diagrammen för koldioxidutsläppen. Då är det
skönt att kunna berätta att aktuell vetenskap visar en betydligt mindre
klimatkänslighet för koldioxid än IPCC:s datorsimuleringar. De flesta
fristående vetenskapsinstitutioner menar att en fördubbling av
atmosfärens koldioxidhalt sannolikt ger en halv grad varmare planet än
idag. Forskningen gör framsteg. 2002 trodde man att en fördubbling av
koldioxidhalten skulle ge 3 – 6 grader varmare planet. I alla fall i de
politiskt förhandlade rapporterna.
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Tjugofyra politiska konferenser under tjugotre år utan några rejäla
trendbrott. Men man tror ändå att möten med 20 – 30 tusen delegater
från 196 länder i enighet ska kunna kontrollera Jordens klimat genom att
ställa om radikalt till koldioxidutsläpp på den nivå, som bara de
fattigaste länderna i Afrika har.
Sannolikt är de tänkta klimatåtgärderna skadligare för planeten och
mänskligheten än de klimatförändringar, som till en väldigt liten del
beror på våra koldioxidutsläpp.
“Parisavtalet ” är inte ett riktigt avtal med bindande klausuler och
bestämda sanktioner ifall gjorda åtaganden inte uppfylls. Det är istället
en uppräkning av undertecknarnas goda avsikter och borde således
hellre kallas ett “Letter of Intent”, Avsiktsförklaring.
Men i Sverige blev den snabbt lag.
Den stressades igenom i Sveriges Riksdag. Ledamöterna fick fyra dagar för
att komma in med motioner. De fick två veckor på sig innan beslut. Det
blev ingen diskussion, ingen analys. De flesta ledamöterna visste nog inte
vad de röstade om, men alla röstade för lagen.
6 Sveriges elproduktion kommer från vatten- och kärnkraft med ett
mindre bidrag från vindkraft. Den är alltså nästan helt fossilfri. Våra
utsläpp kommer huvudsakligen från transportsektorn. Politikerna ser
framför sig en fantastisk utveckling med elbilar framöver. Men de flesta
som säljs idag är hybridbilar. De kan man köra på el i staden. När man
kommer ut på landet och skall köra långt, växlar man över och kör på
bensin eller diesel.
En prognos räknar med en miljon elbilar år 2030. Det är 20 % av hela
beståndet. Vi har 5 miljoner bilar i Sverige. Således skulle 4 miljoner bilar
fortfarande gå på fossila bränslen. I medeltal lever de i 20 år, så åtskilliga
skulle vara kvar till 2050. År 2045 skulle transport-sektorn inte kunna
vara fossilfri.
För att ladda bilarna behövs laddstolpar till en kostnad som handlar om
10 000 kronor. De måste ha ledningar för mera el och kraftverk som
producerar elen. Det handlar om gigantiska summor för investeringar
med omställning av hela samhället. Hittills under 2020 har det sålts över
800 elbilar (rapporterar P4) i Växjö. Samtidigt som det installerats 9
laddstolpar. En ekvation som inte går ihop.
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9 Vi lämnar en höbal att ruttna på åkern. Då bildas metan och koldioxid,
eftersom cellulosan och stärkelsen i höet långsamt bryts ned under
förruttnelsen. Till slut har nästan alla kolatomer i höet omvandlats till
dessa gaser. En identisk höbal ger vi till en ko. Med sina fyra magar kan
hon bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till fettsyror och
ättiksyra, vilka hon omvandlar till protein och fett.
Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför
inte bli metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som
förruttnelsen ger. De fyra magarna gör kossor till naturens mest
effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett,
människans viktigaste födoämnen. Dessutom får gräsätarna i sig alla
vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet.
Kor MINSKAR således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord
utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är
koldioxidsänkor. Köttätare äter sedan dessa gräsätare och bidrar
därmed indirekt till minskade utsläpp från naturen. Ju mera kött vi äter,
desto mindre blir naturens utsläpp.
10 Om det nu vore så att klimatet måste “räddas” genom att världens
utsläpp av koldioxid minskar drastiskt, blir frågan vad Sverige kan bidra
med. Sveriges utsläpp utgör cirka 0,1 procent av världens utsläpp.
Samtidigt är enbart tillväxthastigheten för utsläppen under bara några
veckor i länder som Kina, Indien, Indonesien och Turkiet lika stor som
Sveriges utsläpp under ett helt år. För Kina och Indien, med en
befolkning av 2,7 miljarder, är högsta prioritet att utveckla
elproduktionen för att höja levnadsstandarden för sina invånare. De
kinesiska energiplanerna utgår från att kolkraft kommer att var omistlig
för överskådlig framtid.
Argumentet att om andra länder inte får ned sina utsläpp, måste vi i
Sverige anstränga oss ännu mer, saknar naturligtvis varje kontakt med
verkligheten. Även om vi till enorma kostnader skulle lyckas dramatiskt
minska våra utsläpp, så skulle den globala klimatnyttan inte ens vara
mätbar. Det enda vi uppnår är att vi blir fattigare, att företag tvingas
lägga ned eller flytta utomlands. Det blir också extremt dyrt att leva på
den svenska landsbygden, när transportkostnaderna stiger.
För länder stadda i ekonomisk och teknisk utveckling med en befolkning
som till stor del saknar tillgång till elektricitet, är det inte minskning av
koldioxidutsläppen som prioriteras. För dem handlar det om att så
snabbt som möjligt tillgodose samhällets behov av elektricitet och det
sker till stor del med mer kolkraft.
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Bakgrund
Växjö kommun driver sedan 1 september 2019 projektet "Klimatneutrala
Växjö 2030". Projektet är delfinansierat av Viable Cities, som finansierar
motsvarande projekt i ytterligare åtta kommuner (Uppsala, Umeå,
Enköping, Järfälla, Göteborg, Malmö, Lund och Stockholm).
Kommunstyrelsens ordförande i alla ovan nämnda kommuner har skrivit
under en avsiktsförklaring med Viable Cities om att ta fram ett så kallat
klimatkontrakt. Avsiktsförklaringen förtydligar vikten av genomgripande
systemförändring och intensifierat klimatarbete för att nå
klimatneutralitet till år 2030. Klimatkontraktet ska visa hur kommunen
tänker bidra till detta samt hur staten kan underlätta för kommunen.
Kontraktet, som är politiskt bindande, ska tas fram under året och
skrivas under den 11 december, med staten som motpart.
Klimatkontraktet förbereder också kommunen på möjligheter till
finansiering genom EUs Climate Mission som lanseras inom kort.
Förbättrade och förenklade möjligheter till statlig delfinansiering av
lokala klimatsatsningar väntas vara en del av statens åtagande i
kontraktet.
Beslutsunderlag
Hållbarhetsutskottet har i § 61/2020 föreslagit att kommunstyrelsen ska
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatkontrakt
som stakar ut vägen till ett klimatneutralt Växjö 2030, som bidrar till att
uppnå Växjös vision.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad den 25 september redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Det framgår av skrivelsen att
det inte finns en färdig mall för klimatkontraktets uppbyggnad, utan ska
bygge på respektive kommuns målsättningar, utmaningar och
förutsättningar. I Växjös fall innebär det att identifiera hur vi kan bidra
till Växjös vision genom att nå målsättningarna i hållbarhetsprogrammet,
där det beskrivs att växjöborna ska kunna bo, leva och verka utan
negativ klimatpåverkan år 2030, samt att Växjö ska vara fossilbränslefritt
år 2030. Utöver beskrivning av mål och strategier ska kontraktet också
beskriva hur samverkan och medborgardialog bidrar till måluppfyllelse.
Klimatkontraktet kommer innehålla en beskrivning av hur långt Växjö
redan kommit inom olika sektorer (energi, transporter, avfall etc), vilket
också ger en bild av var utmaningarna ligger. Baserat på existerande
planer, och planer under revidering, identifieras insatser/åtgärder som
behöver genomföras för att minska gapet till målsättningen. Från Viable
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Cities sida har det inte kommunicerats ut den exakta detaljeringsnivån
på dessa insatser. Det har dock nämnts att man vill att kontraktet ska
kunna innehålla en investeringsplan och inom vilka områden
finansiering behövs.
Framtagandet av klimatkontrakt kommer löpande att diskuteras med
programledningen på Viable Cities. På detta vis kan kommunen få
återkoppling på om det är saker i klimatkontraktet som behöver
förtydligas. Viable Cities har också informerat om att kontrakten kan
utvecklas vidare under år 2021.
Yrkanden
Magnus Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S)
och Maria Garmer (V): Bifall till hållbarhetsutskottets förslag.
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte ta fram ett
förslag till klimatkontrakt.
Beslutsordning
Ordförande Eva Johansson (C) frågar vilket av yrkandena som ska antas
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
hållbarhetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på hållbarhetsutskottets förslag.
Nej för att rösta på Conny Lindahls (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag med 14
röster mot 1 röst för Conny Lindahls yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Malin Lauber (S)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg
(M)
Ulf Hedin (M)
Jon Malmqvist (KD)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja
Ja
Ja
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Gunnar Nordmark (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Tomas Thornell (S)
Maria Garmer (V)
Conny Lindahl (SD)
Anna Tenje (M)
Ordförande Eva
Johansson (C)
Totalt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
14

1

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
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Henrik Johansson
miljösamordnare

Kommunstyrelsen

Förslag på tillvägagångssätt för framtagande av en
ny version av Växjödeklarationen
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget
tillvägagångssätt för framtagande av en ny Växjödeklaration.
2. Kommunstyrelsen beslutar att lansera Växjödeklarationen under
Earth Week 2021.

Bakgrund

År 2015 togs den så kallade Växjödeklarationen fram. Deklarationen
skrevs under av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Sustainable
Småland, och beskrev hur vi i Växjö arbetar med olika delar av
klimatfrågan för att nå klimatmålen. I deklarationen avkrävdes också
agerande från svenska regeringen och europeiska kommuner.
Deklarationen överlämnades till representanter för regeringen och
Energy Cities under Earth Week 2015.
Kommunfullmäktige beslutade i § 215/2019, som ett svar på ett
medborgarförslag om att kommunen borde utlysa klimatnödläge, att
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ny Växjödeklaration, där Växjö
uppmanar Sveriges regering och europeiska kommuner att agera för en
fossilbränslefri framtid, efter det att hållbarhetsprogrammet var antaget.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2019 beslutades att
uppdra åt kommunchefen att verkställa detta framtagande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att arbeta fram en
ny Växjödeklaration för en fossilbränslefri framtid. En sådan deklaration
är ett sätt för Växjö att beskriva de lokala prioriteringarna för ett arbete
med klimatambitionerna i hållbarhetsprogrammet och lyfta till nationell
nivå vilken hjälp som behövs när det gäller den stora omställningen.
Detta kopplar dessutom starkt till arbete som sker med framtagandet av
ett så kallat klimatkontrakt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en ny Växjödeklaration
därför ska bygga på klimatkontraktet som ska vara färdigt i december
2020, samt arbetet med handslag för att få med fler aktörer i arbetet
med hållbarhetsprogrammet. En ny Växjödeklaration är därmed färdig
Kommunledningsförvaltningen
Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662
E-post henrik.johansson@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se
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för politiskt godkännande under vintern. Flera aktörer har då varit med i
framtagandet. Lanseringen är lämplig som en punkt på Earth Week 2021.

Bedömning

Växjödeklarationen lanserades under Earth Week 2015 och var en
deklaration där det lokala arbetet för ett fossilbränslefritt samhälle
beskrevs. I deklarationen poängterades också att omställningen inte
kunde genomförs enbart på lokal nivå, utan att det fanns behov av
förändrade styrmedel från nationellt håll för ett framgångsrikt lokalt
arbete. Eftersom det är brådskande att få till en förändring globalt
ställdes också krav på att europeiska kommuner skulle arbeta mot en
fossilbränslefri framtid. Under Earth Week 2015 överlämnades
deklarationen från Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Sustainable
Småland till representanter för svenska regeringen och Energy Cities.
Kommunchefen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny version av
Växjödeklarationen.
Koppling till annat arbete
En av de fördelar som arbetet med den första Växjödeklarationen hade
var att det samlade kommun, akademi och näringsliv för att gemensamt
diskutera klimatfrågan, även om deklarationen i sig inte innebar några
konkreta åtaganden för de lokala aktörerna.
Under våren 2020 avsåg Växjö kommun att påbörja ett arbete med att i
enlighet med deklarationen i Hållbara Växjö 2030, föra dialog med olika
aktörer för att få till ”handslag” om åtaganden för att bidra till ett
hållbart Växjö. Dessa diskussioner skulle inledas under Earth Week och
inledningsvis fokusera på klimat. Pandemin tvingade kommunen att
ställa in och tänka om och ett nytt arbete förväntas komma igång under
hösten.
Dessa dialoger och ”handslag” skulle också kunna vara viktiga
byggstenar i framtagandet av en ny Växjödeklaration, för att på så vis
fånga upp åtaganden och prioriterade insatser från flera olika aktörer.
Här skulle det också gå att fånga in vilka systemförändringar som kan
behöva genomföras från nationell nivå.
En annan koppling är till arbetet med det så kallade Klimatkontraktet
som initierats av Viable Cities under 2020. I april 2020 skrev
kommunstyrelsens ordförande under en avsiktsförklaring om att Växjö
ska intensifiera klimatomställningen och ta fram ett klimatkontrakt.
Klimatkontraktet ska skrivas under mellan Växjö kommun och staten,
även om det i dagsläget är oklart vem som är representant för staten.
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Klimatkontraktet ska vara klart i december 2020 och ska utgå från de
målsättningar och utmaningar vi har i Växjö kopplat till klimat. Exakt hur
kontraktet kommer se ut kommer bli tydligare under hösten, men det
troliga är att vi kommer beskriva vad som behöver göras i Växjö för en
stor omställning. Detta kan också hämtas i arbetet med revideringen av
bland annat energiplan och transportplan. Staten, å sin sida, förväntas i
kontraktet lova att stötta det lokala arbetet på olika sätt.
Ett sätt att synliggöra takten i omställningsbehovet kan vara att utgå
från en så kallad koldioxidbudget, eller klimatbudget, där utsläppen
årligen behöver minska med storleksordningen 10-16%. Hur kan Växjö
uppnå en sådan minskning?
En ny Växjödeklaration
Arbetet med de delar som beskrivs ovan har starka paralleller till
Växjödeklarationen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
det arbete som genomförs under hösten 2020 inom dessa delar, tas om
hand och används för att skriva fram en Växjödeklaration, som i likhet
med den tidigare deklarationen, presenteras som en programpunkt
under Earth Week 2021.
Ett förslag till Växjödeklaration kan därmed presenteras för
kommunstyrelsen i början av 2021.
Bedömningen är att detta är ett resurseffektivt sätt att förpacka
klimatarbetet i en helhet. Kort sagt kan det beskrivas som att Hållbara
Växjö 2030 är ramverket, klimatkontraktet förtydligar klimatrelaterade
delar i detta och Växjödeklarationen synliggör de delar Växjö behöver
hjälp med.

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Total kostnad (tkr)
Finansiering inom ram (ja/nej),
ange det som saknar
finansiering
Påverkar följande
nämnder/bolags kostnader
Konsekvenser för ett hållbart
samhälle
Påverkan på miljön (ja/nej)
Påverkan på mångfald (ja/nej)

Max 50 tkr
Ja
Huvudsakligen kommunstyrelsen

Ja positivt
nej
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Påverkan på folkhälsa (ja/nej)
Påverkan på tillgänglighet
(ja/nej)

nej
nej

Konsekvensanalysen ovan bygger på att arbetet görs kopplat till det som
ändå skulle göras med dialoger, handslag och klimatkontrakt.
Kostnaderna i tabellen ovan är uppskattade till det som är utöver detta,
det vill säga att slutligen formulera Växjödeklarationen och
kommunicera den. Det är också därför inga andra delar av koncernen är
med i beräkningarna, de kommer ändå vara nödvändiga i utformningen
av klimatkontrakt etc.
Konsekvenser på ett hållbart samhälle
Framtagandet av Växjödeklarationen leder i sig inte till några direkta
konsekvenser på ett hållbart samhälle. Hela syftet med deklarationen är
dock att synliggöra vad som behöver åtgärdas för att
klimatambitionerna i hållbarhetsprogrammet ska kunna nås.
Kopplingar till Hållbara Växjö 2030
Växjödeklarationen, tillsammans med klimatkontraktet, pekar ut
områden som behöver kraftsamlas kring för att Växjöborna ska kunna
leva, bo och verka utan negativ klimatpåverkan. En stark koppling finns
därför till målbilden ”Klimat- och miljösmart”, och flera av utmaningarna
i Hållbara Växjö 2030.
Barnkonventionen
Det har inte bedömts relevant att föra dialog med en grupp
barn/ungdomar för att föreslå tillvägagångssätt för Växjödeklarationen.
Däremot, i dialogerna, handslagen och utformandet av klimatkontraktet
skulle det kunna vara intressant med en diskussion med
barn/ungdomar. Om inte annat, då Växjödeklarationen skulle kunna
anses vara en precisering av deklarationen i hållbarhetsprogrammet, där
barn och ungdomar varit delaktiga, skulle det gå att påstå att en sådan
dialog redan genomförts, och att det nu är verkställande av den.

Implementering och uppföljning

Implementering och uppföljning följer kommunkoncernens styrmodell
och arbetas in i den årliga budgetprocessen för politisk prioritering och
vidare uppföljning.
Framtagandet av en ny Växjödeklaration görs starkt sammankopplat till
utvecklingen av ett klimatkontrakt och de handslag som görs med olika
aktörer för genomförande av Hållbara Växjö 2030.
4 (5)

Ärende
Dnr KS 2019-00548
2020-09-04

En ny Växjödeklaration ska vara färdig för godkännande i början av 2021
och lansering i samband med Earth Week 2021.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunchefen (hållbarhetschefen)
För kännedom
"[Skriv text här]"

Monica Skagne
Kommunchef

Charlotte G Brynielsson
Hållbarhetschef
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2019-10-01

§ 348

Dnr 2019-00204

Verkställighet av fullmäktiges beslut att upprätta en
ny version av Växjödeklarationen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att, när arbetet med
hållbarhetsprogrammet 2030 är slutfört, återkomma med en ny version
av Växjödeklarationen där Växjö uppmanar Sveriges regering och
kommuner i Europa att agera för en fossilbränslefri framtid.
Bakgrund
Enligt gällande rutin tas beslut från kommunfullmäktige upp i
arbetsutskottet för verkställighet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutade i § 215/2019 följande:
1.

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att Växjö
kommun aktivt arbetar med såväl minskad klimatpåverkan som
med klimatanpassning. Det är viktigt att kommunen föregår med
gott exempel i dessa frågor; detta görs bland annat genom det
arbete som pågår med att ta fram ett hållbarhetsprogram baserat
på de globala målen för hållbar utveckling.
Växjö har dessutom, som aktiv medlem och med styrelseposter i
både Energy Cities och ICLEI skrivit under ett öppet brev
“Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”, där
krav på kraftfullare agerande för att nå EU:s klimatmål enligt
Parisöverenskommelsen, på att stärka EU:s klimatåtaganden och
visa globalt ledarskap ställs.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, när
arbetet medhållbarhetsprogrammet 2030 är slutfört, återkomma
med en ny version av Växjödeklarationen där Växjö uppmanar
Sveriges regering och kommuner i Europa att agera för en
fossilbränslefri framtid.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (1)

Ärende
Dnr KS 2020-00612
2020-11-19

Kommunstyrelsen

Ordförandes förslag till beslut - Medlemskap i Håll
Sverige Rent
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun blir medlem i Håll Sverige
rent.

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett underlag för beslut om medlemskap i nätverket Håll Sverige
Rent.
Genom medlemskap i Håll Sverige Rent får kommunen stöd och verktyg
för att arbeta strategiskt mot nedskräpning. Medlemskapet kostar 22
500 kr per år. Ett medlemskap bidrar till att skapa förutsättningar att nå
mål i avfallsplanen och i Hållbara Växjö 2030

Beslutsunderlag

Kommunchefens skrivelse daterad 2020-11-05

Kommunledningsförvaltningen
Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662
Webb www.vaxjo.se
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Ärende
Dnr KS
2020-11-05

Pernilla Bodin
verksamhetsutvecklare
för hållbar utveckling

Kommunstyrelsen

Medlemskap i Håll Sverige Rent
Förslag till beslut

Förslag till beslut lämnas inte

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett underlag för beslut om medlemskap i nätverket Håll Sverige
Rent.

Bedömning
Genom medlemskap i Håll Sverige Rent får kommunen stöd och verktyg för
att arbeta strategiskt mot nedskräpning. Medlemskapet kostar 22 500 kr per
år. Ett medlemskap bidrar till att skapa förutsättningar att nå mål i
avfallsplanen och i Hållbara Växjö 2030.
Vad som enligt ” Håll Sverige Rent” ingår i medlemskapet
Värde
 Praktiska och konkreta verktyg som stödjer arbetet mot
nedskräpning i er kommun.
 Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker din
kommuns möjligheter att arbeta framgångsrikt med att
förebygga och minska problemet med nedskräpning.
 Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och
beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och
organisationer.
 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från
myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning,
som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala
avfallsplaner.
 Tillgång till nätverket av kommuner som är medlemmar
Tjänster
 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent

Kommunledningsförvaltningen
Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-41000 Fax 0470-16489 Org.nr 212000-0662
E-post pernilla.bodin@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se
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Ärende
Dnr KS
2020-10-29

 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning
som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till
kommuner
 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri
efterbeställning i samband med Vi Håller Rent-kampanjen
 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt
inom området
 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella
och regionala konferenser
 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter
för erfarenhetsutbyte och kommunikation
 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar
 Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av
logotypen Håll Sverige Rent
Information om medlemskapet är hämtat från ”Håll Sverige Rent”s
hemsida.
Hållbara Växjö 2030

Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka
på för invånare, företagare och besökare – både nu och i
framtiden. Att bedriva ett aktivt och framgångsrikt arbete för att
minska nedskräpning är viktiga insatser i linje med ”Hållbara Växjö
2030” och målbilderna om att år 2030 vara ”Grönt & hälsosamt”
och klimat & miljösmart” men bidrar också till målbilden ”Tryggt &
tillitsfullt”.
Ett medlemskap i nätverket kommer att stödja arbetet mot
nedskräpning i kommunen och underlätta för genomförandet av
avfallsplanen. Förebyggande arbete mot nedskräpning ligger i linje
med Hållbara Växjö 2030 och bidrar till att nå målbilderna i
programmet.
Barnkonventionen
I det här ärendet har ingen dialog förts med barn för att samla in deras
åsikter. Det kan anses ligga i barns bästa att arbeta förebyggande med
nedskräpning. Barn påverkas om deras närmiljö upplevs nedskräpad,
och de kan riskera att bli skadade om de leker med skräp som är vasst
eller innehåller farliga kemikalier. I ett större perspektiv påverkar
nedskräpning livsmiljöerna som barnen och deras efterföljande
generationer växer upp i negativt. Det bedöms vara mer rimligt att föra
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Ärende
Dnr KS
2020-10-29

en dialog med barn i utformningen av insatser för att motverka
nedskräpning än i fråga om ett medlemskap.

Beslutet skickas till
För åtgärd
"[Skriv text här]"
För kännedom
"[Skriv text här]"

Monica Skagne
Kommunchef

Charlotte G Brynielsson
Hållbarhetschef
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