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Miljönämnden 
Datum 2015-10-12 
Diarienummer MN 3-2015 
 

1. Sammanfattning  
Miljönämnden arbetar under 2016 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra 
Götalandsregionen samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG 
2020). Utifrån budgetens strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, har miljönämnden valt ett 
prioriterat mål och fyra fokusområden för 2016. Miljönämndens arbete med målet och 
fokusområdena beskrivs i kommande kapitel. 
 
2009 antog regionfullmäktige ”Klimatstrategi för Västra Götaland” där målet är att Västra 
Götaland ska vara fossiloberoende 2030. Idag har totalt 71 aktörer undertecknat strategin och 
därmed åtagit sig att aktivt driva klimatfrågan i sin egen organisation. Under 2016 ska 
miljönämnden redovisa för regionstyrelsen, vilka områden och insatser Västra Götaland 
särskilt ska satsa på för att accelerera tempot i arbetet för att nå målet. Processen att ta fram 
dessa förslag kallas ”Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland”. 
 
Miljönämnden ansvarar för det övergripande strategiska miljöarbetet och framtagandet av 
Västra Götalandsregionens miljöprogram som syftar till att minska verksamhetens direkta 
miljöpåverkan. Under 2016 ska miljönämnden ta fram ett förslag till miljöprogram för 2017-
2020 till regionfullmäktige för beslut. 
 
Miljönämnden kommer under 2016 att stimulera en ökad användning av biogas genom att 
fortsätta driva på arbetet inom biogasprogrammets utpekade fokusområden; Offentlig 
upphandling som styrmedel, Biogas i tunga lastbilar och Mer energieffektiva gasbussar. Mer 
långsiktiga spelregler för biogas på nationell nivå är en fortsatt viktig påverkansfråga. Under 
2016 intensifieras det internationella samarbetet med andra regioner för biogasutveckling. 
 
Under 2016 ska miljönämnden inom handlingsplanen ”Resurseffektiva och giftfria produkter 
och tjänster” stödja produktutveckling och affärsmodeller för cirkulära flöden med fokus på 
möbler för offentlig miljö samt textil, såväl kläder som inredningstextilier. Konceptet 
”Giftfria offentliga rum” kommer att utvecklas och testas i syfte att minska förekomsten av 
miljö- och hälsofarliga tillsatser i varor. Handlingsprogrammen för Livsmedel och gröna 
näringar, Hållbar energi och Hållbara transporter kommer att revideras under 2016 efter 
utvärdering. 
 
Miljönämnden har även fått i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett underlag som 
klargör synen på Botaniska trädgårdens långsiktiga utveckling. Arbetet med 
utvecklingsplanen har påbörjats 2015 och ska vara klar under första halvåret 2016.   
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2. Verksamhet 

2.1 Prioriterade mål 2016-2018 

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt 
verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska 
 
Genom Klimatstrategin för Västra Götaland och miljönämndens handlingsprogram för 
Hållbar energi1, Hållbara transporter2 och Livsmedel och gröna näringar3 bidrar 
miljönämnden till att minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland.  
 
För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 
procent från 1990 till 2030. Mellan åren 1990 och 2011 har de minskat med 6 procent. Under 
2016 kommer vägen för att nå målet i klimatstrategin beskrivas inom ramen för processen för 
” Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland”.  
 
Miljönämnden ansvarar för det övergripande strategiska miljöarbetet och framtagandet av 
Västra Götalandsregionens miljöprogram som syftar till att minska verksamhetens direkta 
miljöpåverkan. Miljöprogrammet är indelat i sju prioriterade miljöområden: Transporter, 
Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel, Kemikalier, Läkemedel samt Lustgas. Under 2016 
ska miljönämnden genom samverkan med inköpsorganisationen och nationellt verka för att 
utveckla miljökraven inom de områden som är av särskild betydelse för att nå målen i 
miljöprogrammet.  
 
Målet följs upp genom indikatorerna:  
 
Indikator Redovisning Uppföljning 
Utsläpp av växthusgaser i Västra Götaland  
 

Miljoner ton Följs upp i 
årsredovisningen 
med två års 
fördröjning  

Användning av fossil energi i egna 
verksamheter 

Andel i procent Följs upp i 
årsredovisningen 

Andel ekologiska livsmedel  Andel i procent Följs upp i 
delårsrapport 
augusti och i 
årsredovisningen 

 

1 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden  
2 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden 
3 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden 
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2.2 Fokusområden 

Miljönämnden har valt att under 2016 arbeta med nedanstående fokusområden från 
regionfullmäktiges budget. Efter varje fokusområde beskrivs hur miljönämnden kommer att 
arbeta med området 2016. Arbetet med samtliga fokusområden kommer att följas upp 
kvalitativt i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen.  

Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära 
affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar 

• Miljönämnden ska genom samverkan inom Västra Götalandsregionen och 
nationellt verka för utveckling av resurseffektiva och cirkulära flöden av de 
produkter som Västra Götalandsregionens egna verksamheter använder för 
att bidra till att minska verksamhetens avfallsmängder. 

• Genom samverkan med inköpsorganisationen och nationellt ska 
miljönämnden verka för att utveckla miljökraven inom de områden som är av 
särskild betydelse för att nå målen i miljöprogrammet. 

• Miljönämnden ska inom handlingsplanen för ”Resurseffektiva och giftfria 
produkter och tjänster” stödja produktutveckling och affärsmodeller för 
cirkulära flöden med fokus på möbler för offentlig miljö samt textil, såväl 
kläder som inredningstextilier. 

Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt 
stimulera ökad användning av biogas 

• Prioritera åtgärder inom test och demonstration av småskalig hållbar 
energiproduktion och smarta nät. Speciellt intressant är området kring 
byggnadsintegrerad solenergi. 

• Genom handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar prioritera 
insatser för att stödja omställningen från konventionell till ekologisk 
livsmedelsproduktion. 

• Driva på arbetet inom biogasprogrammets utpekade fokusområden; Offentlig 
upphandling som styrmedel, Biogas i tunga lastbilar och Mer energieffektiva 
gasbussar för att öka användningen av biogas. 

Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling 
och samspel stad/land 
Miljönämnden bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 
genom:   

• Vidareutveckla pågående projekt samt initiera nya projekt som stärker 
samspel mellan stad och land genom deltagandet i kunskapscentrat Mistra 
Urban Futures4 

4 Västra Götalandsregionen är en av sju västsvenska konsortieparter i kunskapscentrumet Mistra Urban Futures. 
Nationella huvudfinansiärer är MISTRA samt SIDA. 
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• Satsningar på produktion, distribution och användning av biogas inom ramen 
för programmet för biogasutveckling i Västra Götaland.   

• Initiera åtgärder för hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet  

Utveckla Göteborgs botaniska trädgård 
Miljönämnden har fått i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett underlag som 
klargör synen på Botaniska trädgårdens långsiktiga utveckling. Detta bland annat med 
anledning av att Göteborgs Botaniska trädgårds styrelse aktualiserat behovet av omfattande 
investeringar i växthus. Miljönämnden har även sedan tidigare ett uppdrag från 
regionfullmäktige att ta fram en långsiktig plan för verksamheten. Arbetet med 
utvecklingsplanen har påbörjats 2015 och fortsätter 2016.   
 

• Färdigställa utvecklingsplanen under första halvåret 2016.   

2.3 Verksamhet i balans 

Ekonomin följs genom månatliga avstämningar. 

2.5. Mänskliga rättigheter och jämlik vård 

Under 2015 har handläggarna på miljöavdelningen fått utbildning i jämställdhetsintegrerad 
handläggning med ett rättighetsperspektiv. Under 2016, som ett nästa steg, ska arbetssätt med 
handläggning av projekt och kommunikation ses över ur ett jämställdhets- och 
rättighetsperspektiv.  

Miljönämnden fortsätter sin medverkan i Mistra Urban Futures och hållbar stadsutveckling. 
Syftet är bland annat att utveckla kunskaper kring integration och metoder som kan bidra till 
att skapa ett vidgat deltagande och en social sammanhållning. 

2.6. Verksamhetens miljöarbete  

Utöver de mål som har fastställts i miljöprogrammet arbetar miljönämnden med att minska 
verksamhetens miljöpåverkan genom att alltid efterfråga ekologiska livsmedel och köttfria 
alternativ vid bokningar av möten, seminarier och konferenser som miljönämnden arrangerar. 

4. Ekonomi  

4.1 Ekonomiskt resultat  

Miljönämndens budget fördelas per verksamhetsområde enligt nedanstående tabell. Under 
tabellen följer kommentarer till de olika posterna. 
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Miljönämndens regionbidrag uppgår till 89,3 miljoner kronor (mnkr) och inkluderar 
indexuppräkning med 2 procent. 

På intäktssidan finns, utöver det regionala anslaget, även budgeterat 2,6 mnkr för intäkter från 
projekten Power Väst och Biogas Väst.  

För 2016 är Västra Götalands tillgångsränta satt till noll procent. 

Under rubriken VG2020 processen finns resurser samlat för delregionala 
genomförandeplaner, externt utvecklingsarbete samt för information, bilaga 1. 

Detaljbudget 2016

Miljönämnden Budget 
2015 tkr

Budget 
2016  tkr Diff    tkr Förändring %

Finansiering:
Övriga intäkter 3 225 2 650 -575 -18%
Regionalt anslag 87 498 89 284 1 786 2%
Finansiella intäkter 300 0 -300 -100%
SUMMA INTÄKTER 91 023 91 934 911 1%

1 500 1 500 0 0%

Projektmedel 27 506 27 503 -3 0%

varav klimatstrategin 7 420 6 500 -920 -12%

varav Biogasprogram 1 700 2 000 300 18%

varav Västerhavsveckan 1 600 1 600 0 0%

varav Göteborgspriset för hållbar utveckling 1000 1 000 0 0%

varav Passivhuscentrum Västra Götaland 2 000 3 000 1 000 50%

VG2020 process 5 000 5 000 0 0% Bilaga 1

Verksamhetsbidrag och medlemskap 12 665 12 806 141 1% Bilaga 2

Göteborgs Botaniska trädgård 31 180 31 800 620 2%

Nämnd 1 325 1 352 27 2%

Tjänster Koncernkontoret 11 847 11 973 126 1%

SUMMA KOSTNADER 91 023 91 934 911 1,0%

Varav övriga intäkter + fin intäkter -3 525 -2 650

SUMMA BUDGET REGIONEN 87 498 89 284 1 786 2,0%

VGR:s miljöprogram
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Organisationer som får verksamhetsbidrag finns specificerade i bilaga 2. 

I maj 2015 inrättades en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen, Koncernkontoret, 
som ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Kostnader för det tidigare 
miljösekretariatet kommer att bokföras till regionstyrelsen. Formerna för reglering mellan 
regionstyrelsen och berörda nämnder är ännu inte fastställda. I avvaktan på beslut är den 
tidigare budgeten för sekretariatet uppräknad med index under rubriken Tjänster 
Koncernkontoret.  

4.3 Eget kapital  

Miljönämnden planerar inte att använda eget kapital 2016. 
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Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 
En region där vi tar globalt ansvar (VG2020) 

Inledning  
Miljönämnden arbetar under 2016 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra 
Götalandsregionen (VGR) samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 
(VG 2020).  
 
Utifrån budgetens strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället 
med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, har miljönämnden valt ett prioriterat mål och 
fyra fokusområden för 2016. Miljönämndens arbete med målet och fokusområdena beskrivs i 
kommande kapitel.     
 
VG 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling mellan år 2014 och 2020 och 
är huvudverktyget för att, i samverkan i Västra Götaland, genomföra den gemensamma 
visionen om Det goda livet. Miljönämndens arbete utgår framförallt ifrån kapitlet En region 
där vi tar globalt ansvar och områdena Ett resurseffektivt samhälle med minskad 
klimatpåverkan och Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer. 
Genom handlingsprogrammen inom klimat, energi, transporter och livsmedel samt 
handlingsplanen för hållbara produkter och tjänster arbetar miljönämnden med att bidra till att 
målen i VG 2020 ska nås. Miljönämnden avsätter även särskilda medel för 
kommunalförbundens genomförandeplaner kopplat till VG 2020. Arbetet beskrivs vidare 
under verksamhetens kapitel B-D.  
 
En av de prioriterade frågorna i VG 2020 är att offentlig sektor ska bli ledande på utveckling 
av hållbara lösningar. Miljönämnden ansvarar för det övergripande strategiska miljöarbetet 
och framtagandet av Västra Götalandsregionens miljöprogram som syftar till att minska 
verksamhetens direkta miljöpåverkan. Beskrivningen av detta arbete följer under 
verksamhetens kapitel A.    
 
 
 
 
 
 
 



Sida 8(18) 

 

Miljönämnden 
Datum 2015-10-12 
Diarienummer MN 3-2015 
 
Verksamheten 

Prioriterade mål 2016-2018 

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta 
miljöpåverkan ska minska 
 
Genom Klimatstrategin för Västra Götaland och miljönämndens handlingsprogram för 
Hållbar energi5, Hållbara transporter6 och Livsmedel och gröna näringar7 bidrar 
miljönämnden till att minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland.  
 
För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 
procent från 1990 till 2030. Mellan åren 1990 och 2011 har de minskat med 6 procent. Under 
2016 kommer vägen för att nå målet i klimatstrategin beskrivas inom ramen för processen för 
” Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland”.  
 
Miljönämnden ansvarar för det övergripande strategiska miljöarbetet och framtagandet av 
Västra Götalandsregionens miljöprogram som syftar till att minska verksamhetens direkta 
miljöpåverkan. Miljöprogrammet är indelat i sju prioriterade miljöområden: Transporter, 
Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel, Kemikalier, Läkemedel samt Lustgas. Under 2016 
ska miljönämnden genom samverkan med inköpsorganisationen och nationellt verka för att 
utveckla miljökraven inom de områden som är av särskild betydelse för att nå målen i 
miljöprogrammet.  
 
Målet följs upp genom indikatorerna:  
 
Indikator Redovisning Uppföljning 
Utsläpp av växthusgaser i Västra Götaland  
 

Miljoner ton Följs upp i 
årsredovisningen 
med två års 
fördröjning  

Användning av fossil energi i egna 
verksamheter 

Andel i procent Följs upp i 
årsredovisningen 

Andel ekologiska livsmedel  Andel i procent Följs upp i 
delårsrapport 
augusti och i 
årsredovisningen 

 

5 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden  
6 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden 
7 Drivs gemensamt med regionutvecklingsnämnden 
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Fokusområden 2016 
Miljönämnden har valt att under 2016 arbeta med nedanstående fokusområden från 
regionfullmäktiges budget. Efter varje fokusområde beskrivs hur miljönämnden kommer att 
arbeta med området 2016. Arbetet med samtliga fokusområden kommer att följas upp 
kvalitativt i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen. 

Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt 
skärpta miljökrav vid upphandlingar 
 

• Miljönämnden ska genom samverkan inom Västra Götalandsregionen och 
nationellt verka för utveckling av resurseffektiva och cirkulära flöden av de 
produkter som Västra Götalandsregionens egna verksamheter använder för 
att bidra till att minska verksamhetens avfallsmängder. 

• Genom samverkan med inköpsorganisationen och nationellt ska 
miljönämnden verka för att utveckla miljökraven inom de områden som är av 
särskild betydelse för att nå målen i miljöprogrammet. 

• Miljönämnden ska inom handlingsplanen ”Resurseffektiva och giftfria 
produkter och tjänster” stödja produktutveckling och affärsmodeller för 
cirkulära flöden med fokus på möbler för offentlig miljö samt textil, såväl 
kläder som inredningstextilier. 

 

Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad 
användning av biogas  
 

• Prioritera åtgärder inom test och demonstration av småskalig hållbar 
energiproduktion och smarta nät. Speciellt intressant är området kring 
byggnadsintegrerad solenergi. 

• Genom handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar prioritera 
insatser för att stödja omställningen från konventionell till ekologisk 
livsmedelsproduktion. 

• Driva på arbetet inom biogasprogrammets utpekade fokusområden; Offentlig 
upphandling som styrmedel, Biogas i tunga lastbilar och Mer energieffektiva 
gasbussar för att öka användningen av biogas. 

Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel 
stad/land 
 
Miljönämnden bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 
genom:   
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• Vidareutveckla pågående projekt samt initiera nya projekt som stärker 
samspel mellan stad och land genom deltagandet i kunskapscentrat Mistra 
Urban Futures8 

• Satsningar på produktion, distribution och användning av biogas inom ramen 
för Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland.   

• Initiera åtgärder för hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet  

Utveckla Göteborgs botaniska trädgård 
 
Miljönämnden har fått i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett underlag som 
klargör synen på Botaniska trädgårdens långsiktiga utveckling. Detta bland annat med 
anledning av att Göteborgs Botaniska trädgårds styrelse aktualiserat behovet av omfattande 
investeringar i växthus. Miljönämnden har även sedan tidigare ett uppdrag från 
regionfullmäktige att ta fram en långsiktig plan för verksamheten. Arbetet med 
utvecklingsplanen har påbörjats 2015 och fortsätter 2016.   
 

• Färdigställa utvecklingsplanen under första halvåret 2016.   
 

A. Minskad klimatpåverkan från egna verksamheten  
Västra Götalandsregionens miljöarbete syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en 
hållbar utveckling. Miljönämnden ansvarar för det övergripande strategiska miljöarbetet och 
framtagandet av Västra Götalandsregionens miljöprogram som beslutas av regionfullmäktige 
och gäller för samtliga egna verksamheter. Målen i miljöprogrammet syftar till att minska 
verksamhetens direkta miljöpåverkan. Miljönämnden redovisar resultatet och föreslår 
eventuella korrigerande åtgärder för att målen ska nås inom programperioden.  
 
Miljöprogrammet är indelat i sju prioriterade miljöområden: Transporter, Energi, Produkter 
och Avfall, Livsmedel, Kemikalier, Läkemedel samt Lustgas. Miljönämnden har ett särskilt 
ansvar för målområdena Produkter & Avfall och Kemikalier. Under 2016 kommer 
miljönämnden särskilt att fokusera på följande områden inom miljöprogrammet:  
  

• Verksamhetens avfallsmängder ska minska. Miljönämnden ska genom 
samverkan inom Västra Götalandsregionen och nationellt verka för 
utveckling av resurseffektiva och cirkulära flöden av de produkter som 
Västra Götalandsregionens egna verksamheter använder. 

• Miljökraven i upphandling ska skärpas. Miljönämnden ska genom samverkan 
med inköpsorganisationen och nationellt verka för att utveckla miljökraven 
inom de områden som är av särskild betydelse för att nå målen i 
miljöprogrammet. 
 

8 Västra Götalandsregionen är en av sju västsvenska konsortieparter i kunskapscentrumet Mistra Urban Futures 
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• Utveckla och testa konceptet ”Giftfria offentliga rum” i syfte att minska 
förekomsten av miljö- och hälsofarliga tillsatser i varor.    

• Ta fram ett förslag till miljöprogram för 2017-2020 till regionfullmäktige för 
beslut.  

 

B. En fossiloberoende region  
För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 
procent från 1990 till 2030. Mellan åren 1990 och 2011 har de minskat med 6 procent. I detta 
kapitel beskrivs miljönämndens arbete mot en fossiloberoende region utifrån Klimatstrategin 
för Västra Götaland, handlingsprogrammen för Hållbar energi och Transporter samt 
Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland.      

Strategiska vägval  
2009 antog regionfullmäktige ”Klimatstrategi för Västra Götaland” där målet är att regionen 
ska vara fossiloberoende 2030. Omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland är 
också prioriterat i Västra Götalands tillväxt-och utvecklingsstrategi VG 2020. Idag har totalt 
71 aktörer undertecknat strategin och därmed åtagit sig att aktivt driva klimatfrågan i sin egen 
organisation. 
 
Utgångsläget är gott, men utmaningarna är stora om målet ska nås. Under 2016 ska 
miljönämnden redovisa för regionstyrelsen, vilka områden och insatser Västra Götaland 
särskilt ska satsa på för att accelerera tempot i arbetet och nå målet. Processen att ta fram 
dessa förslag kallas ”Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland” och 
påbörjades 2014 i och med ett uppdrag till miljönämnden från regionfullmäktige. Arbetet sker 
i samarbete med Länsstyrelsen och i dialog med kommunalförbund, akademi, näringsliv med 
flera. Ambitionen är att beslutet kring vilka områden och hur man ska arbeta ska påverka 
Västra Götalandsregionens egna verksamheter samt de handlingsprogram och insatser som 
ska tas fram inom området regional utveckling. Nio så kallade överenskommelser är igång 
under 2015 inom nuvarande fokusområden för klimatstrategin och kommer att avslutas under 
2016. Omställningsarbete ska tydligt bidra till ökad sysselsättning, utveckling i hela regionen 
och ett gott liv för invånarna. 

Hållbar energi 
Världens energitillförsel består till drygt 80 procent av fossila bränslen men trenden är att 
förnybart växer snabbt och att investeringarna görs i småskalig istället för storskalig 
produktion. Tillsammans stod vind- och solkraft för 73 procent av all ny eleffekt i EU under 
2014. På användarsidan står bostäder och lokaler för ca 35 % av Sveriges slutliga 
energianvändning och bedöms som den största potentialen för energieffektivisering även i 
Västra Götaland. 
 
Inom Handlingsprogrammet för hållbar energi fokuserar miljönämnden tillsammans med 
regionutvecklingsnämnden på strategiska regionala satsningar för att nå fossiloberoende 
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genom förnybar energi och energieffektivisering som skapar både miljövinster och nya jobb i 
Västra Götaland.  
 
2016 kommer miljönämnden att fortsätta prioritera åtgärder som bidrar till energieffektivt 
byggande och renovering. Miljönämnden kommer inom detta område förstärka arbetet med 
att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland som nod för informationsspridning kring 
miljö- och energieffektivt byggande. Ambitionen är att Passivhuscentrum ska bli en nationell 
nod inom miljö- och energieffektivt byggande. 
 
Miljönämnden kommer under 2016 också fortsätta att prioritera åtgärder inom test och 
demonstration av småskalig hållbar energiproduktion och smarta nät. Speciellt intressant är 
området kring byggnadsintegrerad solenergi. 
 
Genom Power Väst9 arbetar miljönämnden med att stärka samverkan mellan västsvenska 
aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en väl genomtänkt utbyggnad av 
vindkraften i Västra Götaland vilket bidrar till att minska klimatutsläppen från fossila 
bränslen. Projektet har två huvudmål; mer vindel i Västra Götaland och mer arbetstillfällen 
inom vindkraftsbranschen. Framtida utmaningar är att tydliggöra de regionala nyttorna för 
företag och industrier inom miljödriven utveckling kopplat till en vindkraftsutbyggnad. Samt 
att befintliga tillstånd kan användas resurseffektivt, där dialogen med kommunerna är 
avgörande.  
 
För att stärka positionerna för havsbaserad vindkraft i Sverige har Västra Götalandsregionen 
via Power Väst varit initiativtagaren till ett nationellt nätverk tillsammans med Region Skåne, 
Blekinge och Kalmar med fokus på utvecklingen av det regionala näringslivet. Nätverket 
bidrar aktivt till arbetet på Chalmers beträffande ett nytt kompetenscentrum för havsbaserad 
vindkraft och i Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) arbete beträffande en ansökan till 
Vinnova som kan leda till ett strategiskt innovationsområde för havsbaserad vindkraft. 
 
Noden för näringslivs- och affärsutveckling är ett nationellt uppdrag som Västra 
Götalandsregionen tilldelats inom Nätverket för vindbruk som drivs av Energimyndigheten. 
Nodens huvuduppgift är att verka för en utbyggnad av vindkraft i Sverige med fokus på 
näringslivs- och affärsutveckling. Noden ansvarar för att samordna och koordinera de olika 
näringslivsprojekt som i dag bedrivs inom ramen för Nätverket för vindbruk genom att besöka 
projekt och anordna träffar med de olika projekten samt löpande förmedla erfarenheter och 
behovsanalyser till övriga noder och Energimyndigheten.  

Hållbara transporter 
Transportsektorn, som står för ungefär en tredjedel av samhällets totala utsläpp av 
växthusgaser, behöver reducera sin andel av utsläppen. 
 

9 Power Väst är ett projekt inom Nätverket för vindbruk som drivs av Energimyndigheten. 
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Handlingsprogrammet för hållbara transporter kombinerar närliggande åtgärder för övergång 
från fossilt till förnybart i transportsystemet med långsiktiga insatser för att förbereda 
omställningen till ett transportsnålt, energieffektivt och automatiserat transportsystem som 
använder hög andel förnybara energi och har en lägre klimatpåverkan. Handlingsprogrammet 
drivs tillsammans med regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och 
miljönämnden. Under 2016 kommer programmet att revideras. 
 
Miljönämndens kommer under 2016 framförallt att arbeta med utmaningen om hållbara 
drivmedel. För att öka andelen förnybart är ökat samarbete med kommunalförbunden och 
kommunerna centralt. Insatserna behöver anpassas efter var de olika drivmedlen står; för 
biogas är utmaningen att öka efterfrågan och för el- och elhybrider är det att skapa efterfrågan 
på fordon och förbättra infrastrukturen. Miljönämnden kommer att göra särskilda insatser 
inom biogasområdet som beskrivs i nästa stycke. Västra Götalandsregionens egen verksamhet 
är viktig i omställningen mot hållbara transporter. Miljönämnden arbetar för att 
verksamhetens roll ska öka när det gäller att efterfråga och utveckla ny teknik och drivmedel. 

Biogas 
Biogas är ett förnybart drivmedel som bidrar till att minska klimatutsläppen från fossila 
bränslen. Biogasproduktion stärker samtidigt det lokala kretsloppet genom att ta tillvara avfall 
och återföra näring till jordbruket genom biogödsel. Utvecklingen inom biogasområdet bidrar 
till lokala jobb, ökat samspel mellan stad och land och landsbygdsutveckling.  
 
Miljönämnden bidrar till biogasutvecklingen genom Biogas Väst - programmet för 
biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 med målet att öka produktionen och 
användningen av biogas till 2,4 TWh år 2020. Det sker i samverkan med Länsstyrelsen, 
kommuner, energibolag, jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag, forskare med 
flera i hela Västra Götaland. Biogas Väst är en regional arena för samverkan och utbyte 
mellan aktörerna och visar på långsiktighet och politisk vilja på regional nivå. Under 2016 ska 
programmet utvärderas och nästa fas förberedas.  
 
För att stimulera en ökad användning av biogas ska miljönämnden fortsätta driva på arbetet 
inom biogasprogrammets utpekade fokusområden; Offentlig upphandling som styrmedel, 
Biogas i tunga lastbilar och Mer energieffektiva gasbussar. Användningen av biogas i Västra 
Götalandsregionens egna verksamheter är viktig. Metoder och incitament för att väga in 
biogasens samlade samhällsnytta i till exempel kravställningen vid upphandling ska utredas i 
dialog med övriga nämnder. Mer långsiktiga spelregler för biogas på nationell nivå är en 
fortsatt viktig påverkansfråga, som även lyfts i samarbetet med Region Skåne. Under 2016 
intensifieras det internationella samarbetet med andra regioner för biogasutveckling. 

C. Hållbar produktion och konsumtion  
Vår konsumtion av varor bidrar till en omfattande resursförbrukning och tillsatser av hälso- 
och miljöskadliga kemikalier. Detta är, tillsammans med klimatpåverkan, de viktigaste 
miljöfrågorna för att få en mer hållbar produktion och konsumtion. Dagens linjära system där 
råvaror allt för snabbt blir till avfall visar sig nu också i högre råvarupriser och intresset i 
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näringslivet ökar starkt för en övergång till en cirkulär ekonomi. I detta kapitel beskrivs 
miljönämndens arbete för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion utifrån 
Handlingsplanen Resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster, Handlingsprogrammet 
för livsmedel och gröna näringar samt att skapa en hållbar landsbygdsutveckling och för 
samspel mellan stad och land. 
 
Under 2016 görs en översyn kring hur hållbar konsumtion kan bidra till att driva ansvar, 
utveckling och innovationer i ett bredare perspektiv än i nuvarande handlingsplaner i Västra 
Götaland.  

Handlingsplanen Resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster 
En förutsättning för en produktion och konsumtion är ett varsamt och medvetet nyttjande av 
naturens resurser över tid. Fungerande ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vår 
överlevnad. Idag sker en omfattande resursförbrukning – mer än naturen kan producera - för 
att tillverka produkter, där värdefulla råvaror allt för snabbt blir till avfall. Detta linjära flöde 
behöver bli cirkulärt, så att produkter och komponenter kan återanvändas och restprodukter 
blir till nya råvaror. Samtidigt behöver miljöskadliga ämnen fasas ut ur produktionen.   
 
Miljönämndens handlingsplan ”Resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster” ligger väl 
i linje med fokusområdet i budget 2016 ”Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för 
cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar”. Handlingsplanen bidrar 
till att öka näringslivets utbud av varor och tjänster i linje med fokusområdet och göra 
produktval och kunskap tillgängligt för många organisationer i Västra Götaland. 
Handlingsplanens långsiktiga mål är: 
 

• Produktutveckling och affärsmodeller för cirkulära flöden. Fokus på möbler 
för offentlig miljö samt textil, såväl kläder som inredningstextilier. 
Samarbeten mellan företag och kunder för att öka utbud och efterfrågan.  

• Fasa ut produkter i offentliga miljöer som innehåller hälso- och miljöskadliga 
ämnen. Fokus på barnmiljöer.  

• Affärsmodeller och initiativ som gynnar resurseffektiv konsumtion som till 
exempel delandeekonomin där man hyr en tjänst istället för att köpa varan.  

 
2016 kommer miljönämnden att fokusera på:  

• Under 2015 har projekt startat för cirkulära flöden inom såväl kläder som 
möbler och dessa kommer utvecklas under 2016. Inom möbler sker 
samarbete mellan Västra Götalandsregionens interna arbete för ökat återbruk.  

• Följa Naturvårdsverkets regeringsuppdrag för insamling och eventuellt 
producentansvar för textilier som ska presenteras i september 2016. Främst 
utifrån möjligheterna att i Västsverige etablera en svensk 
sorteringsverksamhet som ger såväl sysselsättning som nya 
materialmöjligheter för textilindustrin.  

• Projekt kring ”giftfria” barnmiljöer tillsammans med kommuner i Västra 
Götaland och vår interna organisation.  
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• Öka kunskapen hos beställare av inredning hur man kan göra hållbara val och 
utarbeta rutiner för inköp.  

• Kartlägga viktiga faktorer för en mer hållbar konsumtion inför en revidering 
av handlingsplanen för 2017. 

Livsmedel och gröna näringar 
Livsmedelsproduktion är avgörande för leverans av råvaror till en biobaserad och cirkulär 
ekonomi. Produktionen av livsmedel bidrar också till miljöpåverkan, till exempel 
klimatförändring, övergödning och försurning. Jordbruket kan ge både ge positiv och negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden.  
 
Miljönämnden och regionutvecklingsnämnden driver gemensamt Handlingsprogrammet för 
livsmedel och gröna näringar. Det övergripande målet för handlingsprogrammet är att ”Västra 
Götaland ska ha en hållbar livsmedelsförsörjning 2030, där utveckling av 
livsmedelsproduktionen och goda matvanor står i fokus”.  Handlingsprogrammet för 
livsmedel och gröna näringar kommer att revideras under 2016 efter utvärdering. På nationell 
nivå pågår arbete med att ta fram en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Den nya strategin ger 
förhoppningsvis förbättrade möjligheter till samordning mellan utvecklingsinsatserna på 
nationell och regional nivå. 
 
Ur miljösynpunkt är det positivt att notera att efterfrågan på ekologiska produkter under de 
senaste åren har ökat i en hög takt och till nivåer som aldrig tidigare noterats i Sverige. Den 
kraftigt ökade efterfrågan på ekologiska produkter ger nya möjligheter för producenterna, 
men det behövs olika former av insatser för att stödja omställningen från konventionell 
produktion till ekologisk. Under 2016 kommer miljönämnden särskilt arbeta med att stödja 
denna omställning. Andra områden som är prioriterade är växlingen från animaliskt till mer 
vegetariskt protein och att främja betesdrift på artrika marker. 

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling 
Samspelet mellan stad och land pekas ut som viktigt fokusområde i regionfullmäktiges budget 
2016. Ambitionen är att göra Västra Götalandsregionen till modell för hållbar 
landsbygdsutveckling och för samspel mellan stad och land. Miljönämnden stödjer denna 
utveckling genom aktivt deltagande i kunskapscentrat Mistra Urban Futures och genom 
engagemang inom biogasområdet. Inom ramen för Landsbygdsprogrammet som startar på 
allvar under 2016, finns också möjligheter att driva åtgärder för hållbar- stads och 
landsbygdsutveckling. 
 
Västra Götalandsregionen är en av sju västsvenska konsortieparter i kunskapscentrumet 
Mistra Urban Futures, som kopplar samman forskare och praktiker i syfte att driva på 
utvecklingen mot grönare, tätare och mer rättvisa städer. Mistra och SIDA är nationella 
finansiärer och har efter utvärdering 2015 beslutat att finansiera centrat 2016-2019. Det gör 
det möjligt för Västra Götalandsregionen att fortsätta framgångsrika projekt samt initiera nya 
projekt. Projekt som stärker samspel mellan stad och land kommer särskilt att prioriteras.  
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Satsningar på biogasproduktion stärker det lokala kretsloppet genom att ta tillvara avfall och 
återföra näring till jordbruket genom biogödsel. Avfallet blir en resurs på vägen mot en mer 
cirkulär ekonomi. Miljönämnden verkar för ökad insamling av matavfall i samarbete med 
kommunerna och ökat utnyttjande av gödsel och andra restprodukter till biogasproduktion. På 
kommunal nivå bidrar biogasutvecklingen till en levande landsbygd och kan ge flertalet 
samhällsekonomiska vinster. Satsningar på produktion, distribution och användning skapar 
arbetstillfällen regionalt och lokalt och bidrar till Sveriges möjligheter att exportera kunskap 
och teknik. 
 
Starten för landsbygdsprogrammet 2014-2020 har blivit försenad men börjar komma igång 
och medfinansiering kan bli aktuell inom åtgärdsområden som till exempel bidrar till ökad 
biologisk mångfald. 

D. Lyft fram friluftsliv och främja biologisk mångfald  
Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för 
biologisk mångfald. Göteborgs botaniska trädgård och Västkuststiftelsen är två viktiga 
verksamheter som främjar den biologiska mångfalden och dessutom bidrar till besöksnäringen 
i Västra Götaland. Genom miljönämndens arrangemang Västerhavsveckan sätts havsmiljön i 
fokus både för invånare och besökare. 

Göteborgs botaniska trädgård 
I regionfullmäktiges budget är ett prioriterat fokusområde att ”Utveckla Göteborgs Botaniska 
trädgård”. Miljönämnden har även fått i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett 
underlag som klargör synen på Botaniska trädgårdens långsiktiga utveckling. Detta bland 
annat med anledning av att Göteborgs Botaniska trädgårds styrelse aktualiserat behovet av 
omfattande investeringar i växthus. Miljönämnden har även sedan tidigare ett uppdrag från 
regionfullmäktige att ta fram en långsiktig plan för verksamheten. Arbetet med 
utvecklingsplanen har påbörjats och beräknas vara klar i början av 2016.   
Inriktningen i utvecklingsplanen kommer att ligga till grund för uppdraget till Göteborgs 
botaniska trädgård i budget 2017. Under 2016 kvarstår nuvarande uppdrag.  
Göteborgs botaniska trädgård är den största trädgården i sitt slag i Norden och en av de 
ledande i Europa. Dess vetenskapliga och hortikulturella samlingar omfattar 16 000 
arter/sorter. Trädgården är också ett viktigt besöksmål i regionen, med ca 500 000 
besökare/år.  
 
Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att: 

• Utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald 
• Vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt 

utvecklingsarbete på hög internationell nivå 
• Utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika 

arrangemang 
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Västkuststiftelsen 
Västkuststiftelsen skapar goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet genom att förvalta 
naturskyddade områden. Skötselinsatser krävs för att bevara den biologiska mångfalden i 
reservaten. Västkuststiftelsen arbetar med att öka tillgängligheten till naturområden i Västra 
Götaland och medverkar till att fler blir uppmärksammade på den biologiska mångfaldens 
betydelse och naturens betydelse för hälsan.  
 
Västkuststiftelsen spelar en viktig roll som aktör för naturturismen i Västra Götaland som 
också är ett av tre prioriterade områden för Turistrådet Västsverige.  

Västerhavsveckan 
Miljönämnden arbetar sedan många år för att väcka intresse för havsmiljöfrågorna och för att 
öka kunskap och engagemang hos allmänheten för Västerhavet som resurs för utvecklingen i 
Västra Götaland. Det återkommande arrangemanget Västerhavsveckan har genomförts med 
ett ökat antal medarrangörer för varje år och har en tydlig miljöprofil. 2015 genomfördes 
Västerhavsveckan på 30 orter med mer än 60 arrangörer i samarbetade med ett stort antal 
forskare, företag och organisationer. Programmet innehöll bland annat prova-på-aktiviteter, 
föreläsningar, politikerdebatt, experiment, forskningsexkursioner och vandringar.  

E. Verksamhetsbidrag  
I detta kapitel beskrivs de verksamheter som miljönämnden långsiktigt finansierar genom 
verksamhetsbidrag samt Göteborgspriset. 

Lokalproducerat i Väst 
Stödet för närproducerade livsmedel fortsätter genom Lokalproducerat i Väst som är ett 
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. De mindre förädlingsföretagen erbjuds 
utvecklingsstöd och hjälp att hitta vägen till marknaden. Under 2016 kommer särskilt fokus 
läggas på att öka de anställdas miljökompetens och på att kommunicera miljöfrågor genom 
befintliga kanaler. 

Energigården 
Energigården skall under 2016 vara en fortsatt pådrivande kraft för energieffektivisering i 
lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind. 
Energigården ska vara en plattform för samverkan mellan energiaktörer som berör lantbruket. 
Energigården ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd 
aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett. 

Miljöbron 
Miljöbron förväntas förväntas fortsätta arbeta för positiva relationer mellan högskola och 
näringsliv och öka kompetensen hos studenter och företag i de orter där Miljöbron verkar. 
Detta förväntas i sin tur bidra till att fler akademiker erbjuds arbete på studieorten eller i 
närheten och att företagens lönsamhet ökar. De olika projektformerna (Uppdrag, Kursprojekt 
och Examensarbete/Uppsats) som Miljöbron erbjuder företag/studenter ska fortsätta att 
utvecklas. 
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Skolmatsakademin 
I Västra Götaland 2020 framhävs den offentliga sektorns möjligheter att utveckla hållbara 
lösningar inom livsmedelssektorn. Skolmatsakademin (där 42 kommuner och stadsdelar 
medverkar) har uppdraget att stödja kommunerna i arbetet att minska matsvinnet, öka andelen 
ekologiska livsmedel och att utveckla mer klimatsmarta menyer. 

GAME 
Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för 
samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den 
regionala utvecklingen i Västra Götaland. Game har tagit steget att aktivt arbeta med de fem 
regionala styrkeområdena; life science, hållbara transporter, hållbar stadsutveckling, grön 
kemi och marina sektorn i trippel helixform. Game ger stöd i processer som rör samverkan 
inom forskning och innovation. De fem styrkeområdena fungerar även som tematisk bas vi 
nätverksträffarna. 2016 kommer Game att göra utredningar kopplade till internationella och 
nationella utlysningar. 

Göteborgspriset 
Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som 
gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Göteborgspriset drivs som en förening 
med kansli i Göteborg. Priset ger möjlighet att lyfta lokala och regionala goda exempel och 
sätta dem i ett globalt sammanhang. Priset vill inspirera medborgarna i Västra Götaland och 
våra lokala ledarprofiler, såväl politiken som näringslivet att agera och fatta beslut för en 
långsiktig hållbar utveckling. Västra Götalandsregionen stöttar Göteborgspriset för hållbar 
utveckling med 1 miljon kronor årligen och företräds i styrelsen av miljönämndens 
ordförande samt i referensgrupp för genomförandet av en representant från miljöavdelningen. 
Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och elva 
företag. 
 



Underlag till budget 2016 Bilaga 1

VG2020 process spec

Verksamhet 2015 2016 Diff

Delregionala genomförandeplaner 4 000 4 000 0

Externt utvecklingsarbete 500 500 0

Information 500 500 0

0

SUMMA 5 000 5 000 0



Underlag till budget 2016 Bilaga 2

Verksamhetsbidrag spec

Verksamhet 2015 2016 Diff

Västkuststiftelsen 7 045 7 186 141

Skärgårdsrenhållningen 1 400 1 400 0

Energigården 700 700 0

GAME 420 420 0

Lokalproducerat i Väst 1 950 1 950 0

Miljöbron 400 400 0

Skolmatsakademin 600 600 0

Medlemskap i organisationer 150 150 0

0

SUMMA 12 665 12 806 141
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