
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående yrkande om klimatsmarta 
vanor efter covid-19-pandemin 

Yttrandet 
Yrkandet tar upp positiva och negativa konsekvenser av de restriktioner som införts på 
grund av Covid-19 och syftar till att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram förslag på 
att behålla positiva vanor som kan ha skapats till följd av dessa restriktioner.  

Vi socialdemokrater tror att möjligheterna för stadsledningskontoret att ta fram sådana 
förslag är begränsade och skulle ta resurser i anspråk i onödan. Dessutom har Göteborg 
redan ambitioner, som även yrkandet tar upp, genom Klimatkontraktet att arbeta med 
dessa frågor inom ramen för klimatarbetet. Staden har också genom cykelprogrammet 
samt andra program och riktlinjer tillräckligt med styrande dokument. Det är inte 
förslagen och ambitioner det är fel på det är implementeringen. För att lyckas med 
implementeringen bör politiken inte driva på för uppdrag, dokument och utredningar om 
det inte är nödvändigt.  

Den största bekymret med etablerade vanor efter Covid-19 restriktionerna är dock 
kollektivtrafikens minskade andel av resorna. Det är inte bara fler kunnat arbeta hemma 
eller som valt att ta cykel till jobbet. Fler har valt, eller tvingats, att ta bilen. En vana som 
kan vara svår att lämna och som får konsekvenser för framtida investeringar i 
kollektivtrafik, det är ett problem som det blågröna styret i regionen inte har en plan, 
dokument eller utredning för att lösa. Där borde fokuset ligga. 
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på förändringar och 
incitament för att behålla, utöka och sprida klimatsmarta resvanor även efter 
pandemin.   

 
 

Yrkandet 
Klimatet är vår tids ödesfråga och hur vi agerar nu under de närmaste tio åren kommer att 
vara helt avgörande för framtida generationer.  

Covid19-pandemin och de restriktioner som den medfört har inneburit att många, men 
långt ifrån alla, nu under över ett års tid förändrat sitt sätt att leva med distansarbete och 
mycket tid i hemmet. Flera förändringar har medfört negativa konsekvenser i form av 
ensamhet och isolering men det finns också positiva delar som till exempel slopad daglig 
arbetspendling och att fler valt att cykla eller gå till och från sitt arbete  

Nu när restriktionerna lättar anser vi rödgrönrosa att Göteborgs stad behöver ha 
beredskap för hur vi ska behålla de klimatsmarta resvanor som uppstått. Göteborg stad 
har ambitionen att bli en av Europas 100 första klimatneutrala städer. Här har staden flera 
roller i omställningsarbetet bland annat som planeringsorgan, inköpare, markägare och 
som arbetsgivare. Genom att tillvarata de klimatsmartare vanor som människor skaffat sig 
under pandemin och sprider dessa kan vi både skynda på klimatomställningen och skapa 
ett mer hälsofrämjande arbetsliv. Det kan röra sig om smart nyttjande av och mer flexibla 
arbetstider eller bättre gång-, löpning- och cykelinfrastruktur. En del av stadens 
arbetsplatser kommer troligt bibehålla ett visst mått av distansarbete även efter pandemins 
slut, men många jobb varken kan eller bör utföras på distans. Då är arbetsresorna en 
viktig del i klimatomställningen.  
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(Miljöpartiet, Vänsterpartiet)  
 
 Nytt ärende 
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