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Yrkande - Gällande arbetet för att Göteborg 
ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå yrkandet. 

Yrkandet 
 
Citat: ”Det är städerna/kommunerna som är nyckeln till en framgångsrik 
klimatomställning” slut citat. 

Sveriges städer samlar en betydande del av landets befolkning och således även 
utsläpp men, svenska städer och kommuner har i ett internationellt perspektiv en 
mycket ren och välvårdad miljö. Som välkänt är, är miljön en global fråga. 
Utsläpp stannar inte kvar där de släpps ut utan färdas med vindar och 
havsströmmar till andra platser på jorden. Om man riktigt vill göra en insats för 
miljön, då skall resurser och engagemang givetvis fokuseras mot de områden där 
miljöproblemen är som störst och insatser ger mest effekt. Det är i internationell 
jämförelse i dagsläget främst inte i svenska städer och kommuner.  

Miljöinsatser inom ramen för EU-samarbete bör således vara en nationell fråga 
och inte något som skall finansieras med medel från Göteborgs skattebetalare.  

I ärendet/yrkandet såsom ordalydelsen är idag framgår med stor tydlighet att 
huvudfokus inte är miljön utan att ta fram en ny form av samarbete och dialog 
samt att få en större överblick över bidrag och ersättningar. I slutändan med 
målsättningen att få ökade bidrag till Göteborgs stad. 

Sverigedemokraterna befarar att de beräknade 700 tkr för projektet inte kommer 
räcka utan att summan för stadens skattebetalare kan komma att bli långt högre. 

Vill man göra en insats för miljön skall insatser göras globalt nationell nivå mot 
områden där miljöproblemen är som störst, där det finns minst miljöinsatser 
gjorda och där insatser därför får allra störst effekt. Detta ärende löser tyvärr inte 
det samtidigt som det belastar kommunens skattebetalare. Yrkandet skall därför 
avslås. 
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Yrkande – Gällande arbetet för att Göteborg ska bli en 
de 100 klimatneutrala städerna i EU. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, 
och med stöd berörda nämnder och bolag som ansvarar för stadens miljö- och 
jämlikhetsarbete, driva processen för att Göteborg i samarbete med det 
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för 
att ta fram ett så kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram 
underlag som att samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen 
kräver. Framtagna underlag ska också kunna användas inom ramen för EU-
kommissionens nya satsningar i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 
Europe, European Green Deal, inom området ”Climate neutral and smart cities 
2030”. 

2. 700 tkr avsätts för 2020 för att finansiera processen. Finansiering hämtas från 
kommuncentral avsättning benämnd ”Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

Yrkandet 
Det är städerna/kommunerna som är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning. 
Dock är stödet till städers omställning idag bristfälligt. Det saknas en tydlig överblick 
över det stöd som kommunerna kan få vilket leder till ineffektivitet i klimatarbetet. Det 
som behöver göras är att skapa en god dialog mellan kommun och stat, för att genuint 
förstå kommunernas behov när det gäller innovationer inklusive implementering, 
uppskalning och finansiering för att nå verklig framgång i klimatomställningen. KSO-
klimatkontraktet är tänkt att utgöra en ny form av samarbete mellan kommun och stat 
när det gäller genomförande och finansiering av klimatomställningen. Genom ett 
klimatkontrakt öppnas dörrar till många olika finansieringskällor som skulle vara det 
konkreta uttrycket för en samkörning mellan alla statliga aktörer – och skapa en ”one-
stopshop” för kommunernas kontakter kring finansiering och innovationer. Detta är en 
nödvändig åtgärd för att möjliggöra större finansiering för miljö- och klimatarbetet i 
staden. Om Göteborg blir en av de 100 klimatneutrala städerna i EU medför det 
betydande medfinansiering vilket kommer öka möjligheterna för att nå målen i 
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Parisavtalet.  
 
Klimatomställningen förutsätter en rättvis omställning. För att Parisavtalet ska kunna 
genomföras måste såväl de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 nås så att människors välfärd förbättras genom arbeten med goda 
arbetsvillkor, grön el som människor har råd med, förbättrad luftkvalitet, ekonomisk 
jämlikhet och jämställdhet. Människor har olika möjligheter att ställa om och belastar 
klimat och miljö olika beroende på socioekonomiska förutsättningar och strukturer i 
samhället. Arbetet med klimatomställning behöver ha ett tydligt jämlikhetsperspektiv. 
Det är därför viktigt att även de nämnder och förvaltningsenheter som driver stadens 
jämlikhetsarbete ”Jämlik stad” är involverade i utvecklingsarbetet kring KSO-
klimatkontrakt. Detta är särskilt angeläget med tanke på den pågående 
omorganisationen av stadsdelsnämnderna. 
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