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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.154
Datum: 2017-09-07
Kommunstyrelsen

Svar på motion angående nudging i Ale kommun
Elena Fridfelt, Centerpartiet, har inkommit med en motion om att Ale kommun ska börja arbeta
med nudging. Nudging innebär att påverka människor till att göra omedvetna val som är hållbara
för miljön. Motionen föreslår att måla gröna fotspår till papperskorgar i ett antal orter i syfte att
minska nedskräpningen.
Baserat på att motionen föreslår en specifik åtgärd föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Bakgrund
Elena Fridfeldt (C) har inkommit med en motion om att Ale kommun ska arbeta med nudging
dels för att få mer fart i klimat- och miljöarbetet, dels för att minska nedskräpningen och visa att
kommunen arbetar med nudging. Engelskans "nudge" betyder "knuffa" eller "putta" och
begreppet nudging innebär att arbeta med förändringar av människors beteende genom en knuff
och rätt riktning.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med parkchef.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka barnperspektivet negativt.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet påverkas inte negativt.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka funktionshinderperspektivet negativt.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det finns många exempel på hur man kan arbeta med nudging. Elena Fridfelt tar upp exemplet
från Köpenhamn där gröna fotspår målats på marken för att leda människor till papperskorgar i
syfte att minska nedskräpningen. Mindre tallrikar vid bufféer har visat sig leda till minskat
matsvinn. I livsmedelsbutiker tenderar människor att välja varor som placeras i ögonhöjd. Om
ekologiska varor får den placeringen ökar konsumtionen av dessa. Hotellens rekommendationer
att använda handduken mer än en gång är ett annat exempel.
Elena Fridfelts motion har väldigt goda intentioner då de faktiskt visat sig att nudging påverkar
människors beteende. Förvaltningen ställer sig också positiv till nudging som metod för ett ökat
klimat- och miljöarbete. Motionen pekar dock endast ut en specifik åtgärd för förvaltningen att
arbeta med och det är inte givet att det är den mest effektiva metoden för att uppnå syftet.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
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