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Verksamhetsplan och budget 2021 - 
Stadsplaneringsgruppen 
 
Sammanfattning 
Medlemmarna i Stadsplaneringsgruppen kommer under 2021 fortsätta fortbilda sig inom hållbart 
stadsbyggande, granska detaljplaner och skriva yttrande. Under året kommer vi arbeta för att vår 
strategi genomförs, detta genom att vi kopplar våra aktiviteter till den. Grönkartan och handboken 
kommer fortsätta utvecklas, där den nya översiktsplanen arbetas in. Gruppen vill fortsätta 
kommunicera utåt om vårt arbete och våra yttranden dels bjuda in till fler temakvällar och workshops 
angående grön stadsplanering, ekosystemtjänster, urban ekologi, miljörätt och planprocessen. 
Kampanjen Göteborg Kan Grönare kommer arbetas vidare med under året då den nya översiktsplanen 
planeras fattas beslut om. 
 
Mål 

● Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14 stycken. 
● Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1000 följare 
● Fler än 4 st temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal 
● Färdigställa en första version av handboken. 
● Utveckla en digital version av grönkartan 
● Lansera minst 3 kampanjer 

 
Planerade aktiviteter och budget 
 
Månadsträffar 
Vi träffas på digitala och/eller på fysiska träffar en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokaler 
på Första långgatan. Vi följer rådande rekommendationer kring fysiskt avstånd 
Syfte Gå igenom inkommande planärenden och diskutera stadsplaneringsfrågor, kampanjer och 
workshops. Arbete med grönkarta och handbok.  
Budget Ev. fikakostnader. Prenumeration på Zoom för digitala möten (145 kr/mån) 
 
Yttranden 
Vi granskar och skriver yttranden. Målsättning är att skriva lika många 2021 som 2020. Under året vill 
vi lära oss mer kring överklagandeprocessen, för att om situationen uppstår ha möjlighet att 
överklaga.  
Syfte Att staden ska bygga en grönare och mer hållbar stad. Granska så att staden följer 
översiktsplanen och sina styrande dokument. Samt att regelverk såsom miljöbalken, plan- och 
bygglagen följs. Det är också fortbildande för oss i gruppen. 
Budget Ingen kostnad. 
 
Kampanj - Visualisering av grönare gator 
En covid-anpassad kampanj på instagram som ger våra följare möjlighet att föreslå platser i staden 
där det behövs mer grönska. I förlängningen skulle vi kunna göra redigerade illustrationer av staden 
med extra grönska som kommer förvåna våra följare. 
Syfte Att engagera våra följare och visa på fördelarna med en grönare stadskärna.  
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Budget Inga kostnader 
 
Kampanj - Artrikare gräsytor och främja bina 
Verka för artrikare gräsmattor i staden som gynnar bin och biologisk mångfald. Gräsmattor i staden 
borde bestå av en mångfald av växtlighet. Det behöver även byggas fler insektshotell och bikupor i 
centrum för att gynna den biologiska mångfalden. 
Syfte Mer grönska, större gräsytor samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas 
Budget Inga kostnader 
 
Kampanj - Göteborg Kan Grönare del 3 
Inför antagande av den nya översiktsplanen går kampanjen Göteborg kan grönare in i del 3. 
Syfte Att få politikerna att fattat beslut om en hållbar översiktsplan 
Budget Inga kostnader 
 
Kampanj - Göteborg är ute och cyklar 
Pågående kampanj som skall slutföras och lanseras i april. Hittills har vi filmat cykelbanor som vi 
bedömer är bristfälliga eller tar slut helt plötsligt. I nästa skede ska filmen lanseras och vi kan 
eventuellt presentera materialet för politiker. 
Syfte Påvisa att våra cykelbanor behöver förbättras i vissa delar av staden 
Budget Inga kostnader i nuläget. Vi har sökt och blivit beviljad 11 500 SEK från kretsen i Göteborg i 
december 2020 
 
Kampanj - Fototävling på instagram 
Anordna en fototävling på instagram där våra följare får dela med sig av bilder på Göteborgs natur. 
Målet är att få över 50 bilder och nå ut till många på instagram. 
Syfte Engagera och väcka intresse för naturen bland nya och gamla följare. 
Budget Inga kostnader 
 
Föredrag - Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering och beslut 
Ett digitalt föredrag/webinarium kring ekosystemtjänster. En person från Stadsplaneringsgruppen 
presenterar tillsammans med någon från kommunen eller Boverket. 
Syfte Att fortbilda medlemmar kring naturens värde för människan och mobilisera medlemmar 
Budget Inga kostnader  
 
Föredrag / Kurs - Miljörätt och överklagande 
Ett digitalt föredrag som ger oss en introduktion i miljörätt och överklagandeprocessen, ev. med någon 
från Naturskyddsföreningen på Riks. 
Syfte Lära oss och våra medlemmar mer om miljöbalken, planeringsprocesser, lyckade exempel m.m. 
Budget Eventuell ersättning till föreläsare om personen inte arbetar inom Naturskyddsföreningen. 
5000 SEK, vi söker medel från kretsen. 
 
Debattinlägg - Göteborg Kan Grönare 3 
Inför antagande av den nya översiktsplanen skriva ett nytt debattinlägg, inför att kampanjen Göteborg 
kan grönare går in i del 3. 
Syfte Att få politikerna att fattat beslut om en hållbar översiktsplan 
Budget Ingen kostnad 
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Debattinlägg - Göteborg når inte ett enda miljömål 
Göteborg har tagit fram ett nytt miljö- och klimatprogram 2021-2030, då det befintliga programmet 
och miljömålen löper ut. Göteborgs stad når inte ett enda av dessa mål, detta vill vi lyfta i en 
debattartikel. 
Syfte Upplysa invånare att Göteborg har mycket kvar att göra kring miljö.  
Budget Inga kostnader 
 
Platsbesök/naturinventeringar 
Under året finns ambitionen att göra fler platsbesök/inventeringar för de planärenden vi granskar.  
Syfte Att få en bättre överblick och insyn i de planärenden vi skriver om samt att öka vår kunskap om 
biologi och ekologi. Ett steg i att lära oss göra mikro naturvärdesinventeringar. 
Beräknad kostnad. Ev. fikakostnad. 
 
Platsbesök - Rundvandring på GöteborgsOperan 
En rundvandring på GöteborgsOperan med deras miljögrupp för upp till 10 aktiva medlemmar. 
GöteborgsOperan driver många frågor som ligger i linje med Naturskyddsföreningens intressen 
kopplat till hållbar stadsplanering såsom att bygga klimatsmart.  
Syfte Etablera nya kontakter med en stor aktör i Göteborgs stadskärna som i förlängningen ska leda 
till intressanta dialoger och samarbeten. Syftet är även att erhålla ny kunskap kring hur man i praktiken 
kan bygga klimatsmart i en storstad. 
Budget Ingen kostnad 
 
Utredning - Utveckla grönkartan och handboken 
Under året kommer grönkartan och handboken utvecklas. Handboken innehåller bl.a. en checklista för 
när vi granskar detaljplaner. 
Syfte För att lättare kunna granska detaljplaner och skriva yttrande. 
Budget. Ingen kostnad 
 
Utredning - Strategi 2.0 
Påbörjat arbetet med att uppdatera strategi till version 2.0 i samband med den nya översiktsplanen 
som planeras fattas beslut om under 2021. Detta kan med fördela göras i samarbete med de andra 
intressegrupperna. 
Syfte Hjälpmedel för gruppen och föreningen samt för extern kommunikation 
Budget. Ingen kostnad i nuläget 
 
Utredning - En ny Nationalstadspark 
Syfte Att själva utreda lämpligt område för ny nationalstadspark samt att få staden börja utreda 
lämpliga områden. 
Budget. Ingen kostnad 
 
Utredning - Säkrare cykelbanor 
Vi vill utreda och inventera befintliga cykelbanor och undersöka vilka av dessa som uppfyller kraven 
som ställs i program såsom cykelprogrammet och VG-utformning. Därefter vill vi peka ut de 
cykelbanor och parkeringar som vi tycker är sämst anpassade och uppmärksamma kommunen och 
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medborgare på dessa. Vi skulle kunna sammanfatta detta i en rapport och även komplettera med 
bilder till våra sociala medier. 
Syfte Uppmärksamma staden på cykelbanor och parkeringar som ej uppfyller kraven i 
cykelprogrammet 
Budget Inga kostnader 
 
Samtal - Strategi för en grön, artrik och hållbar stad 
Träffa kommunpolitiker, partier och tjänstemän för att diskutera vår strategi för en grön, artrik och 
hållbar stad.. 
Syfte Att få staden att följa Stadsplaneringsgruppen och Naturskyddsföreningens visioner och 
målsättningar för hur Göteborg ska utvecklas. 
Budget. Ingen kostnad 
 
Samtal -  Cirkulera mera 
Vi vill föra en politikerdialog och verka för fler återbruksgallerior  i staden och diskutera möjligheterna 
med subventionerad second-hand. Vi vill diskutera helheten med för att även uppmärksamma problem 
såsom nedskräpning och bristfällig återvinning.  
Syfte Minska Göteborgarnas konsumtion av nya varor. 
Budget Inga kostnader 
 
 
Budget 
  5 000 SEK För kurs i miljörätt. Sökes hos kretsen. 
  1 500 SEK Fikakostnader vid månadsträffar, kurser, workshops, rundvandringar m.m. 
  1 740 SEK Abonnemang på pro-version av Zoom 
---------------------------------------------------------------------------------- 
  8 240 SEK SUMMA 
 
11 500 SEK Kampanjen Göteborg är ute och cyklar. Kostnad är beviljad av kretsen i december 2020. 
 

 


