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Yrkande angående – Motion av Karin Pleijel 
(MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads 
styrning för ett fossilfritt Göteborg  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att på lämpligt sätt förtydliga alla bolags ansvar att 
bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens klimatarbete i 
förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas 
in inom det kommande miljöledningssystemet.  

3. I övrigt avslå motionen 

Yrkandet 
Vi håller med motionärerna om att klimathotet är akut och att de åtgärder som behöver 
genomföras för att möta hotet behöver skyndas på. Vissa av beslutspunkterna i motionen är väl 
avvägda och kommer tydliggöra stadens ambitioner inom klimatarbetet. Vi har dock några 
invändningar på delar av motionen som vi snarare ser som extra byråkratiska pålagor än något 
egentligt praktiskt klimatarbete. 

Vad gäller stadens bolags ägardirektiv så är dessa redan idag alldeles för omfattande, omfattande 
och svåröverskådliga. Vi anser inte det nödvändigt att kräva ytterligare en formulering i samtliga 
ägardirektiv. 

Vad gäller ändring av rubriken i stadens tjänsteutlåtanden så har dessa redan ändrats i enlighet 
med beslut i kommunstyrelsen 2019-09-11 till bland andra ”ekologiskt perspektiv”, vilket 
inkluderar klimatfrågorna. Denna beslutspunkt blir därmed utdaterad.  

En uppdatering av stadens reglemente på föreslaget sätt inte kommer innebära någon större 
skillnad i verksamhetens inriktning, då stadens fastställda miljö- och klimatmål redan idag 
genomsyrar relevant verksamhet.  

En omfattande uppdatering av övriga styrande dokument skulle ta tid och resurser, resurser som 
bättre kan användas i annan ändamålsriktig verksamhet. Vi anser inte att det finns tillräckligt stora 
brister i befintliga styrande dokument att motivera ett sådant beslut.  
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Yrkande 
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Yrkande – Motion av Karin Pleijel (MP), 
Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) 
om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Avslå motionen 

 

Yrkandet  
 

Det finns många sett att hantera målet med minskade koldioxidutsläpp.  

SD anser att det finns en risk med att endast tala om fossilfritt eftersom många alternativ 
till fossila bränslen ger lika stora koldioxidutsläpp, till exempel förbränning av 
skogsavfall och biobränslen. 

SD anser därför det är bättre att använda ordet koldioxidfritt. 

Vi utvecklar detta resonemang i våra yrkanden bland annat i ärendet ”Göteborgs Stads 
Miljöprogram” 

Att som i motionen fokusera på begrepp som ”1,5-gradersmålet” är inte rätt väg att gå. 
Det är för abstrakt. Vi behöver skarpa förslag, inte mer styrdokument. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-01-15 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 3.1 
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Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman 
(V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 
Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg  
Motionen 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 
dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 
uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 
och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Motionärerna anser att resultatet av stadens klimatarbete ska redovisas på ett tydligt och 
lättillgängligt sätt så att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänheten på ett 
enkelt sätt kan följa utvecklingen.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden, lokalnämnden, miljö- och 
klimatnämnden, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stadshus AB och Göteborg 
Energi AB. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Tillstyrker 

Översänder 
förvaltningens 

Klimatfrågan är en av vår tids 
största utmaningar och för att 
klara av att hejda den globala 
uppvärmningen vid 1,5 grad 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-12 
Diarienummer 0720/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande V, MP och S 

Omröstning 

Protokollsanteckning D 

krävs stora insatser inom alla 
områden. Ökad styrning och 
uppföljning av stadens 
klimatarbete kommer sannolikt 
att leda till att klimatarbetet 
prioriteras högre. 

Lokalnämnden Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande V 

Yrkande MP 

Omröstning 

Avslår p 1-4, bifaller p 5. 
Förslag om justering av 
reglemente och ägardirektiv då 
dokumenten redan framhåller 
hållbarhet som en förutsättning 
för verksamheterna. Istället 
föreslås kommunfullmäktige 
styra förvaltningar och bolag 
genom det kommande 
miljöledningssystemet och det 
reviderade klimatstrategiska 
programmet samt dessförinnan 
genom skrivningar i budget för 
2020. 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Översänder 
miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande V 

Yrkande L 

Omröstning 

Reservation MP och V 

Avslår 1 och 3 och bifaller 
övriga. Det är bråttom att 
genomföra åtgärder om det över 
huvud taget ska finnas en 
möjlighet att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5 
grader. För att beslut om 
utsläppsminskande åtgärder ska 
komma till är det viktigt att 
frågor kring mandat, ansvar och 
roller inom stadens klimatarbete 
är tydliga. Det är även viktigt att 
uppföljningen på klimatområdet 
gör det möjligt för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och stadens 
nämnder och styrelser att följa 
utvecklingen och göra analyser. 

SDN Askim-Frölunda-
Högsbo 

Avstyrker 
beslutspunkterna 1 – 4 

Tillstyrker beslutspunkt 5 

Översänder 
förvaltningens 

Nämnden har inga invändningar 
mot viljan och ambitionen att 
stärka styrningen i staden för ett 
fossilfritt Göteborg. Dock 
bedömer nämnden att det finns 
en problematik i förslaget 
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tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Omröstning 

Reservation V och MP 

gällande tillvägagångssätten för 
att stärka styrningen.  

Göteborgs Stadshus AB Avstyrker 

Yrkande MP 

Omröstning 

Reservation MP 

Även om klimatomställningen 
är en synnerligen viktig 
frågeställning behöver fler 
områden inom hållbarhets-
området belysas och prioriteras 
i ägarstyrningsprocessen i sin 
helhet, samt hänvisar till den 
nya styrningsprocessen. 

Göteborg Energi AB VD-skrivelse Motionens förslag stämmer väl 
överens med bolagets 
systematiska miljöledning och 
skulle om det genomförs 
sannolikt stärka detta 
ytterligare. Poängterar att det 
klimatstrategiska programmet är 
viktigt och att staden fortsätter 
att ha ett system- och 
konsumtionsperspektiv. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genomförandet av åtgärderna som föreslås i motionen bedöms inte innebära några 
ekonomiska konsekvenser i sig. En ökad styrning och uppföljning av stadens arbete för 
att nå klimatmålen kommer sannolikt att leda till ett effektivare klimatarbete och högre 
måluppfyllelse. En ökad ambitionsnivå kopplat till att genomföra de åtgärder som krävs 
för att staden ska bidra till 1,5-gradersmållet och bli fossilfri kommer dock att kräva 
utökade resurser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det finns exempel på andra städer som har skärpt sin styrning på klimatområdet. Ett 
exempel är Oslo som använder begreppet klimatbudget för att beskriva sin styrning för att 
uppnå klimatmålen. Det är inte samma sak som en koldioxidbudget, utan istället ett sätt 
att integrera arbetet med att nå stadens klimatmål med det ordinarie budgetarbetet. I 
stadens budget lyfter man fram klimatarbetet, identifierar utsläppsminskande åtgärder, 
identifierar kostnader och ansvar för implementering av åtgärder och rapporterar allt som 
en del i den vanliga budgetcykeln.  

Agenda 2030 och de globala målen har bland annat haft som effekt att visa hur 
hållbarhetens alla dimensioner hänger ihop och därför är odelbara samt att de tar hänsyn 
till konventionerna om mänskliga rättigheter. Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, 
siktar på artikel 3, Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, samt artikel 21.1, Rätt att 
delta i sitt lands styre.  
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Människans påverkan på klimatet är en av de största och mest komplexa 
miljöutmaningarna vi står inför, och att minska vår klimatpåverkan är därför helt 
nödvändigt ur ett miljöperspektiv.  

Göteborg har genom det klimatstrategiska programmet och rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs?” kommit långt i att beskriva problematiken utifrån en 
göteborgskontext, då det inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.  

Bedömning ur social dimension 
Från och med 2020 kommer FN:s barnkonvention att bli lag i Sverige. Barnperspektivet 
är särskilt viktigt när det gäller stadens styrning av klimatarbete. Det är dagens barn och 
unga som kommer att leva i ett framtida samhälle med konsekvenser av nutidens 
klimatarbete.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret redogör nedan kort för nuläge och pågående arbete/uppdrag med 
bäring på de i motionen föreslagna uppdragen.  

Utifrån nuvarande struktur för nämndernas reglementen så finns en skrivning i det 
likalydande kapitel 1 § 7 i samtliga reglementen: Effekten av nämndens arbete ska bidra 
till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar 
och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

I kapitel 3 § 1 i samtliga reglementen står det: De ska följa det fullmäktige – i reglemente, 
i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 
kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Vad gäller ägardirektiven beslutade kommunfullmäktige 2019-09-12 § 32 att justera 
samtliga ägardirektiv så att de innehåller följande skrivning i kapitel 1 §3 Stadens bolag 
ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i sin verksamhet bedriva ett 
aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. Vidare har Göteborgs Stadshus AB fått i uppdrag i kommunfullmäktiges 
budget för 2020 att revidera samtliga ägardirektiv så att skrivning om mål- och 
inriktningsdokument istället ersätts med generell skrivning i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.   

Kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden har ett pågående uppdrag att ta fram ett 
nytt miljöprogram samt i samband med det revidera klimatstrategiskt program utifrån 
målet om max 1,5-graders uppvärmning. I budget 2020 har kommunstyrelsen tilldelats ett 
uppdrag att påbörja en kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla 
och minska antalet program samt genom det öka efterlevnaden.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 § 697 om struktur och tidplan för uppföljningen 
2020. I detta ärende beskrivs den nya strukturen på uppföljning med de leveranser som är 
planerade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2020 inom 
uppföljningsområdet. Leveransen innefattar tre fasta rapporter. Utöver de fasta 
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rapporterna kommer några strategiska fördjupningsrapporter samt ett antal 
samlingsärenden att lämnas. I samlingsärendena kommer uppdrag till nämnder/styrelser 
från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att 
följas upp.  

Stadsledningskontoret avser att samlat under året följa upp de uppdrag som lagts inom 
fossilfri-området. Rapportering kommer att ske till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i passande rapport inom den nya uppföljningsstrukturen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 740 att föreslå följande till 
kommunfullmäktige att Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa 
verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 
2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. Ärendet 
bordlades i kommunfullmäktige 2019-12-10. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 § 667 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
ta fram en ny mall för stadens tjänsteutlåtanden där perspektiven utgår till förmån av tre 
dimensioner som ska belysas, den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen, 
vilket innebär att förslagets punkt 5 i motionen inte är aktuellt. 

 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 
3. Lokalnämndens handlingar 
4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 
5. SDN Askim-Frölunda-Högsbos handlingar 
6. Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 
7. Göteborg Energi AB:s handlingar 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman 
(V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 
Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg 
 
Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” redovisar tydligt att kraftfulla åtgärder 

behövs för att klara målet om 1,5-graders uppvärmning och att de behöver genomföras 

nu. Utöver praktiska åtgärder behöver klimatfrågan få en högre status och tydligare 

styrande effekt inom staden. Stadens styrdokument behöver samstämmigt peka ut 

riktningen mot fossilfritt och 1,5-gradersmålet. Vid varje beslut som fattas inom staden 

ska klimat-perspektivet vägas in.  

Tillräcklig kunskap är viktig för att få framdrift i klimatarbetet. Rapporten ”Fossilfritt 

Göteborg – vad krävs?” bidrar till ökad förståelse för vilka utmaningar vi står inför. Vid 

införandet av det kommande miljöledningssystemet bör säkerställas att tillräcklig 

kompetens motsvarande klimat-controllers finns inom staden för att kunna redovisa 

stadens olika verksamheters klimatpåverkan.  

Resultatet av stadens klimatarbete ska redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt så att 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänheten på ett enkelt sätt kan följa 

utvecklingen.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:  

 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 

dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 

uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 91 
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5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 

och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

 

Karin Pleijel (MP)  Gertrud Ingelman (V)        Stina Svensson (FI) 
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Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman 
(V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 
Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg 

§ 390, 3603/19 

Beslut 

1. Trafiknämnden tillstyrker motionen om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 

fossilfritt Göteborg.   

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som 

trafiknämndens eget yttrande. 

Handling 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2019-09-16 

Yrkanden 

Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S) yrkar bifall till 

trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta yrkandet från Gertrud 

Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Blerta Hoti (S). Han finner att trafiknämnden 

beslutar enligt yrkandet. 

Protokollsanteckning 

Henrik Munck (D) anmäler en protokollsanteckning (protokollsbilaga 1, § 390) 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-11-01 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-10-24 



 

 

Trafiknämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), 
Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) 
om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 

Förslag till beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker motionen om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 

fossilfritt Göteborg.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman 

(V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 

Göteborg (KF handling 2019 nr 91) 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 

dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 

uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 

och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och för att klara av att hejda den globala 

uppvärmningen vid 1,5 grad krävs stora insatser inom alla områden. Ökad styrning och 

uppföljning av stadens klimatarbete kommer sannolikt att leda till att klimatarbetet 

prioriteras högre. Trafikkontoret tillstyrker därför motionen i sin helhet. 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-16 

Diarienummer 3603/19 

 

Handläggare 

Malin Östblom/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-368 23 43 

E-post: malin.ostblom@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av åtgärderna som föreslås i motionen bedöms inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser i sig. En ökad styrning och uppföljning av stadens arbete för 

att nå klimatmålen kommer sannolikt att leda till ett effektivare klimatarbete och högre 

måluppfyllelse. En ökad ambitionsnivå kopplat till att genomföra de åtgärder som krävs 

för att staden ska bidra till 1,5-gradersmållet och bli fossilfri kommer dock att kräva 

utökade resurser. Det är därför viktigt att klimatarbetet prioriteras, budgeteras och följs 

upp inom ramen för nämnders och styrelsers ordinarie verksamhetsplanering. 

Barnperspektivet 
En global uppvärmning kommer att innebära kraftigt förändrade livsvillkor. Alla åtgärder 

som leder till en minskad klimatpåverkan gynnar såväl de som är barn idag som 

kommande generationer. 

Mångfaldsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Människans påverkan på klimatet är en av de största och mest komplexa 

miljöutmaningarna vi står inför, och att minska vår klimatpåverkan är därför helt 

nödvändigt ur ett miljöperspektiv. Förslaget är direkt kopplat till stadens arbete med att 

minska klimatpåverkan. Genom stärkt styrning kan klimatarbetet effektiviseras och 

måluppfyllelsen bli större. 

Omvärldsperspektivet 
Klimatförändringarna är ett globalt problem och behöver i slutänden en global lösning. Få 

länder har dock så goda förutsättningar som Sverige för att skapa ett fossilfritt samhälle. 

Därför har Göteborg en viktig roll i att vara inspiratör och pådrivare även på en 

internationell arena. Genom att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter kan 

utväxlingen på det staden gör bli mycket större. 

Förhållande till styrande dokument 
Göteborgs Stads Miljöprogram och Klimatstrategiska program innehåller stadens 

övergripande mål för begränsad klimatpåverkan. I Göteborgs Stads handlingsplan för 

miljön 2018–2020 finns 26 åtgärder som trafiknämnden ansvarar för och som syftar till 

att minska klimatpåverkan och öka andelen hållbart resande. Genom att stärka styrningen 

och uppföljningen av stadens klimatarbete kan en högre måluppfyllelse nås. 

 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson 

(FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg (KF 

handling 2019 nr 91). 
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Ärendet  
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) har lämnat en motion 

om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. Kommunstyrelsen har 

översänt ärendet för yttrande till trafiknämnden, lokalnämnden, miljö- och 

klimatnämnden, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stadshus AB och Göteborg 

Energi AB. Yttrandet ska vara nämndbehandlat och lämnas senast 2019-10-31. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen hänvisar till rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” som beskriver att 

kraftfulla åtgärder behövs för att klara målet om 1,5 graders uppvärmning och att de 

behöver genomföras nu. Motionärerna anser att klimatfrågan behöver få en högre status 

och tydligare styrande effekt inom staden. Därför behöver stadens styrdokument 

samstämmigt peka ut riktningen mot fossilfrihet och 1,5-gradersmålet. Vid varje beslut 

som fattas inom staden ska klimatperspektivet vägas in. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 

dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 

uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 

och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Trafikkontorets bedömning 
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och för att klara av att hejda den globala 

uppvärmningen vid 1,5 grad krävs stora insatser inom alla områden. Rapporten 

”Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?” konstaterar att det inte finns några enskilda åtgärder 

som leder till att vi når klimatmålen, utan att det kräver små och stora förändringar inom 

allt som staden gör. Införandet av ett miljöledningssystem är ett viktigt verktyg för att 

styra och följa upp miljö- och klimatarbetet och ge förutsättningar för stadens 

verksamheter att hitta och prioritera de åtgärder inom respektive verksamhet som ger 

störst utväxling i klimatarbetet. Ökad styrning och uppföljning av stadens klimatarbete 

kommer sannolikt att leda till att klimatarbetet prioriteras högre. Trafikkontoret tillstyrker 

därför motionen i sin helhet. 

Trafikkontorets synpunkter på motionärernas förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  
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2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett 

fossilfritt Göteborg.  

Trafikkontoret tycker att det är bra att reglementen och ägardirektiv förtydligas avseende 

ansvar att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg. Ännu viktigare är dock att 

klimatarbetet prioriteras tydligt i kommande Mål- och inriktningsdokument samt i budget 

och verksamhetsplaner, eftersom de ännu mer konkret styr vilket arbete som kommer att 

prioriteras i stadens verksamheter under året. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga 

styrande dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

Trafikkontoret tycker att det är bra att utreda vilka justeringar i stadens befintliga styrande 

dokument som skulle kunna göras för att snabbare styra mot 1,5-gradersmålet och ett 

fossilfritt Göteborg. I Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?” identifieras ett antal 

av stadens styrande dokument som innehåller målkonflikter eller potentiella 

målkonflikter kopplat till klimatmålet om max 1,5 graders uppvärmning.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att 

fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

En förutsättning för att säkerställa framdrift i klimatarbetet är en kontinuerlig uppföljning 

av hur arbetet mot satta mål framskrider. När ett stadenövergripande miljöledningssystem 

finns på plats bör denna uppföljning göras inom ramen för det, men fram till dess att 

staden har ett implementerat miljöledningssystem vore det önskvärt att uppföljningen av 

klimatarbetet görs den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till 

”Miljö- och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Trafikkontoret tycker att det är bra att förtydliga klimatperspektivet i stadens mall för 

tjänsteutlåtande. 

 

 

 

Jenny Adler  

 

Avdelningschef Samhälle 

 

Jan Rinman 

 

T.f. Trafikdirektör 
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§ 143   Dnr N230-0500/19 

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 

Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg  

 

Beslut 

Lokalnämnden  

1. godkänner förvaltningens förslag på yttrande angående ”Motion av Karin Pleijel 

(MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs 

Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg” med de synpunkter som framgår av 

Förvaltningens bedömning. 

2. översänder yttrandet till stadsledningskontoret 

3. justera beslutet omedelbart 

 

Yrkande 

Lennart Alfredsson (MP) med instämmande av Mikael Wallgren (V) yrkar på att 

tillstyrka motionen i sin helhet.  

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande ställer under proposition och finner att förvaltningens förslag vunnit efter 

votering. 

 

För Ja röstar: 

Christer Holmgren (M) 

Bo Anderssen (L) 

Robert Hammarstrand (S) 

Lars Kerla (D) 

Eva-Marianne Skånsberg (S) 

Sebastian Helin (M) 

Marianne Aase (D) 

Olle Hagberg (SD) 

 

För Nej röstar: 

Lennart Alfredsson (MP) 

Mikael Wallgren (V) 

Gudrun Tiberg (FI) 

 

Handlingar 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2019-09-26 

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att 

stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. 
 

 

Lokalnämnden 

 
  

Lokalnämnden 

Utdrag ur protokoll  

Sammanträdesdatum: 2019-10-24 



 

 

 Lokalnämnden  
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Protokollsutdrag skickas till 

Stadsledningskontoret 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 

Majed Shabo 

 

Ordförande 

Christer Holmgren (M) 

Justerande 

Mikael Wallgren (V) 
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Förslag till beslut 
Lokalnämnden föreslås: 

 

1. godkänna förvaltningens förslag på yttrande angående ”Motion av Karin Pleijel 

(MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs 

Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg” med de synpunkter som framgår av 

Förvaltningens bedömning. 

2. översända yttrandet till stadsledningskontoret 

3. justera beslutet omedelbart 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel (MP) 

och Åse-Lill Törnqvist (MP). Motionen handlar om att stärka Göteborgs Stads styrning 

för ett fossilfritt Göteborg och förslagen innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att: 

• föreslå justeringar görs i reglementen och ägardirektiv för att förtydliga ansvaret hos 

nämnder respektive kommunala bolag att bidra till 1,5-gradersmålet. 

• föreslå justeringar i styrande dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet 

• tydligare integrera resultat från stadens klimatarbete i uppföljningsrapporter och i 

årsredovisning. 

• ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- och klimatperspektivet” i mallen för 

stadens tjänsteutlåtanden 

Förvaltningen föreslår att lokalnämnden avslår förslag om justering av reglemente och 

ägardirektiv då dokumenten redan framhåller hållbarhet som en förutsättning för 

verksamheterna. Istället föreslås kommunfullmäktige styra förvaltningar och bolag 

genom det kommande miljöledningssystemet och det reviderade klimatstrategiska 

programmet samt dessförinnan genom skrivningar i budget för 2020. I uppdraget med ett 

gemensamt miljöledningssystem ingår att uppföljningen av miljö- och klimatfrågor ska 

integreras i den ordinarie uppföljningen och bedöms inte behöva stärkas genom 

ytterligare beslut. Att se över styrande dokument och eventuellt justera utifrån 1,5-

gradersmålet är ett relativt omfattande arbete, och föreslås göras i den ordinarie 

revideringsprocessen av dessa dokument. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker 

förslaget om ändrad rubricering för ”miljöperspektivet” till ”miljö- och 

klimatperspektivet i mallen för stadens tjänsteutlåtande.  

 

 

Lokalförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-26 

Diarienummer N230-0500/19 

 

Handläggare 

Hanna Ljungstedt 

Telefon: 031 – 365 07 93 

E-post: hanna.ljungstedt@lf.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv, då förslagen inte reglerar nivåer för genomförande, utan bara säkrar 

styrningen av andra fattade beslut. 

De vi är till för 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Barnperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv, förutom den generella aspekten att klimatfrågan framför allt är en viktig fråga 

för dagens unga och framtida generationer. 

Mångfaldsperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Medarbetarperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Verksamhetens processer 
Att tydligare integrera styrningen och uppföljningen i ordinarie styrande dokument och 

uppföljningsprocesser ses som positivt och effektivt, istället för som ofta idag i särspår.  

Miljöperspektivet 
Förslaget är direkt kopplat till stadens arbete med att minska klimatpåverkan. 

Omvärldsperspektivet 
Lokalförvaltningen anser att Göteborg genom det klimatstrategiska programmet och 

rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” har kommit långt i att beskriva 

problematiken utifrån en göteborgskontext, då det inkluderar konsumtionsbaserade 

utsläpp av växthusgaser. Förvaltningen antar att kommande revidering av det 

klimatstrategiska programmet och miljöledningssystemet tar hänsyn till detta och att 

Göteborgs Stad även fortsättningsvis kommer att ha ambitiösa klimatmål i en global 

jämförelse. 

Samverkan 
Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 

2019-10-23). 
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Bilagor 
Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att 

stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har remitterat ett förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel 

(MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Stadens styrning för 

ett fossilfritt Göteborg. Genom att förtydliga och konkretisera 1,5-gradersmålet i 

regemente och ägardirektiv samt i styrande dokument ska styrningen stärkas. 

Lokalnämnden ska också ta ställning till om förslag till tydligare uppföljning av 

klimatpåverkan vid årsrapport och uppföljningsrapporter samt ändring i rubrik i mall för 

tjänsteutlåtande. Remissen ska besvaras senast 31 oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har remitterat ett förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel 

(MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Stadens styrning för 

ett fossilfritt Göteborg. Motionen hänvisar till rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad 

krävs?” som presenterades för Kommunfullmäktige i november 2018 och ledde till att en 

tvärpolitisk arbetsgrupp med fokus på klimatfrågan bildades. I budget för 2019 har miljö- 

och klimatnämnden i uppdrag att  

I rapporten framhålls den knappa tid som finns kvar för att Staden på ett rättvist och 

hållbart sätt ska kunna bidra till att minska klimatpåverkan i linje med 1,5-gradersmålet. 

Motionen lyfter också vikten av att vid införandet av det kommande 

miljöledningssystemet bör säkerställas att tillräcklig kompetens motsvarande klimat-

controllers finns inom staden för att kunna redovisa stadens olika verksamheters 

klimatpåverkan. Den innehåller följande konkreta förslag: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 

dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 

uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 

och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är mån om att även denna fråga så långt som möjligt integreras i den 

ordinarie styrningen och uppföljningen, samt att detta så långt som möjligt beaktas i 

initiativ som redan pågår till följd av beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Förvaltningen föreslår därför: 

• att lokalnämnden avslår förslag om justering av reglemente och ägardirektiv då 

dokumenten redan framhåller hållbarhet som en förutsättning för 
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verksamheterna. Detta då dokumenten nyligen har reviderats och att det är en 

relativt lång process att återigen justera. Dessutom är det bra att konkretiseringen 

av begreppet ”hållbarhet” över tid återfinnas i relevanta program och planer. 

Istället föreslås kommunfullmäktige styra förvaltningar och bolag genom det 

kommande miljöledningssystemet och det reviderade klimatstrategiska 

programmet samt innan dessa är på plats genom skrivningar i budget för 2020.  

• att justering av övriga styrande dokument utifrån 1,5-gradersmålet görs i den 

ordinarie revideringsprocessen av dessa dokument, då detta är ett relativt 

omfattande arbete. Det är det klimatstrategiska programmet funktion att omfatta 

alla berörda områden, och tills övriga styrande dokument har reviderats så är det 

här styrningen finns. 

• att det inte behövs ytterligare beslut om att uppföljning av hur det går med 

stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning arbetas 

in i uppföljnings- och årsrapport. Detta då det i det påbörjade uppdraget med ett 

gemensamt miljöledningssystem redan ingår att uppföljningen av miljö- och 

klimatfrågor ska integreras i den ordinarie uppföljningen.  

• att nämnden tillstyrker förslaget om ändrad rubricering för ”miljöperspektivet” 

till ”miljö- och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtande. 

 

 

 

 

Patrick Kristensson 

 

Direktör 

 

Martha Sandoval Peterson 

 

Chef för fastighetsavdelningen 
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§ 176  Dnr 2019–9165 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om motion av 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson 
(FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg, 0720/19 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg till 
kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-12 med bilaga. 

Ajournering 
Miljö- och klimatnämnden ajournerar mötet klockan 16.19–16.21. 

Yrkanden 
Gunvor Bergkvist (V) yrkar på att miljö- och klimatnämnden tillstyrker motionen. 

Axel Darvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena från Gunvor Bergkvist (V) och Axel Darvik 
(L) och finner att miljö- och klimatnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till förvaltningens förslag, ”Nej” för bifall 
till yrkandet från Gunvor Bergkvist (V). 

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Lars Andreasson (D), Axel Darvik (L), Kochar 
Wallad Begi (S), Conny Källström (S) och Emmyly Bönfors (C). 

Följande röstar nej: Malin Sommanö (MP), Gunvor Bergkvist (V) och Helena Norin 
(MP). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 6 röster mot 3 att bifalla förvaltningens förslag. 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23 
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§ 176 forts. 
Reservationer 
Malin Sommanö (MP), Gunvor Bergkvist (V) och Helena Norin (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-09-27 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-09-27. 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och 
Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs 
Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, dnr 
0720/19 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över en 
motion till kommunfullmäktige om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg.  Motionen är skriven av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina 
Svensson (FI) och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 
dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 
uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 
och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Förvaltningen föreslår avslag för punkterna 1 och 3 och bifall till övriga. Förvaltningen 
instämmer med motionsförfattarna att det är bråttom att genomföra åtgärder om det över 
huvud taget ska finnas en möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 
grader. Fokus bör dock vara att stärka genomförande och uppföljning av arbetet. 

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-12 
Diarienummer 2019-9165 
 

Handläggare  
Kristofer Palmestål 
Telefon: 031-368 39 06 
E-post: kristofer.palmestal@miljo.goteborg.se 
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Förvaltningen föreslår avslag till punkt 1 eftersom det är tveksamt om ett förtydligande i 
stadens allmänna reglemente (kapitel 1 och 3) kommer innebära någon större skillnad i 
verksamhetens inriktning. Gällande punkt 2 föreslår förvaltningen bifall förutsatt att det 
handlar om den delen av ägardirektiven (kapitel 2) som är specifik för varje bolag. 

För punkt 3 ser vi inte den bidrar till styrningen till den grad att vi rekommenderar ett 
bifall. Att justera styrande dokument tar tid och resurser, vi bedömer inte att det finns 
tillräckligt stora brister för att motivera detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Då genomförandet av förändringarna framför allt ligger under stadsledningskontorets och 
Göteborgs Stadshus ABs ansvar lämnar vi åt dem att kommentera kostnaden för 
genomförandet.  

Barnperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån miljöperspektivet beskrivs under rubriken 
”förvaltningens bedömning” 

Omvärldsperspektivet 
Eftersom motionen föreslår förändringar som är ganska specifika för Göteborgs Stad så är 
det svårt att jämföra eller dra paralleller till andra kommuners eller städers styrning på 
klimatområdet. Det finns dock andra exempel på hur styrning på klimatområdet har 
skärpts. Ett sådant är Oslo som använder begreppet klimatbudget för att beskriva sin 
styrning för att uppnå klimatmålen. Det är inte samma sak som en koldioxidbudget, utan 
istället ett sätt att integrera arbetet med att nå stadens klimatmål med det ordinarie 
budgetarbetet. I stadens budget lyfter man fram klimatarbetet, identifierar 
utsläppsminskande åtgärder, identifierar kostnader och ansvar för implementering av 
åtgärder och rapporterar allt som en del i den vanliga budgetcykeln.  

Ett annat exempel är Lund som inrättat ett klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter 
med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Rådets uppdrag 
är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, 
samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina 
klimatmål. Rådets första rapport överlämnades till kommunstyrelsen den 3 april 2019. 
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Bilaga 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att 

stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Handling 2019 nr 91 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över en 
motion till kommunfullmäktige om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg, dnr 0720/19, senast den 31 oktober 2019.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 
som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen är skriven av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson 
(FI) och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 
dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 
uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 
och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

Motionen refererar till miljöförvaltningens rapport 2018:13 ”Fossilfritt Göteborg – vad 
krävs?”. Rapporten var resultatet av miljö- och klimatnämnden i uppdrag i 
kommunfullmäktiges budget för 2017 att genomföra: ”En utredning av vilka lokala 
åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-
gradersmålet från FN:s konferens COP2”. Rapporten behandlades av miljö och 
klimatnämnden den 27 november 2018 då nämnden beslutade att anteckna informationen 
och att skicka rapporten till kommunfullmäktige som avrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

Motionen refererar även till miljöförvaltningens uppdrag att utreda ett lämpligt 
miljöledningssystem för Göteborgs Stads verksamheter. 

Kommunfullmäktige behandlar även en motion om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i alla stadens nämnder och bolag (dnr 0324/19), som nämnden tidigare 
har yttrat sig över (dnr 2019-888) 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer med motionsförfattarna att det är bråttom att genomföra 
åtgärder om det över huvud taget ska finnas en möjlighet att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader. För att beslut om utsläppsminskande åtgärder ska komma 
till är det viktigt att frågor kring mandat, ansvar och roller inom stadens klimatarbete är 
tydliga. Det är även viktigt att uppföljningen på klimatområdet gör det möjligt för 
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kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder och styrelser att följa 
utvecklingen och göra analyser. 

Beslutspunkt 1 
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.” 

Styrdokumentet ”Gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för 
kommunstyrelsen och stadens nämnder” (antagen i kommunfullmäktige 2018-12-20, dnr 
0110/18) innehåller de två kapitel som är gemensamma och likalydande för alla stadens 
nämnder. Kapitel 1 §7 innehåller följande text: 

”Effekten av kommunstyrelsens/nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart 
samhälle. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.” 

Denna formulering innebär att nämnderna har ett ansvar för den ekologiska hållbarheten 
och därmed klimatfrågan, även om den inte uttryckligen nämns. En förtydligande skulle 
kunna innebära att klimatfrågan nämns specifikt i denna paragraf. Om syftet med 
förtydligandet även är att kommunicera hur bråttom det är att genomföra åtgärder, för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, så bör även detta på något sätt nämnas.  

Enligt nuvarande version av ” Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument” så anger 
reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar ändamål och uppdrag för verksamheten. 
Inriktningen över tid styrs både i ett längre och kortare perspektiv via planerande styrande 
dokument som program och planer. Kommunfullmäktiges budget har en övergripande och 
överordnad roll bland de styrande dokument som beslutas i Göteborg Stad och ger 
kommunfullmäktige ett styrmedel för att få genomslag för sin politiska viljeinriktning, 
manövrera utifrån aktuellt läge och göra särskilda prioriteringar.  

Med tanke på detta och att kapitel 1 och 3 inte ger verksamheterna instruktioner om 
prioriteringar mellan ansvarsområden i närtid eller någon särskild inriktning för den 
enskilda nämndens arbete så är det oklart om ett förtydligande i dessa kommer innebära 
någon större skillnad i verksamhetens inriktning. Viktigare är då att klimatfrågan, om det 
prioriteras av politiken, prioriteras i budgetarbetet, som pekar ut en särskild utveckling 
under kommande år eller mandatperiod, och arbetet med program och planer, som pekar ut 
kortsiktig och långsiktig färdriktning för stadens verksamheter. 

Ett annat alternativ är att de olika nämndernas enskilda reglementen (kapitel 2 i 
reglementena) förtydligas med vad just deras ansvar är för att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader. Detta är ett betydligt mer omfattande arbete, men skulle 
sannolikt i högre grad uppnå beslutspunktens syfte, alltså att förtydliga ansvaret.  

Den förväntade effekten av dessa förändringar beror även på utfallet av andra pågående 
ärenden gällande styrning och uppföljning i staden. Kommunfullmäktige behandlar även 
en motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i alla stadens nämnder och bolag 
(dnr 0324/19), vars utfall kommer påverka hur tydligt de enskilda nämndernas och 
bolagens ansvar för frågan är.  
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Förvaltningen föreslår avslag till denna punkt eftersom det är tveksamt om ett 
förtydligande i stadens allmänna reglemente (kapitel 1 och 3) kommer innebära någon 
större skillnad i verksamhetens inriktning. 

Beslutspunkt 2 
”Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg.” 

För bolagen är ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag”, tillsammans med 
bolagsordning, det bolagsspecifika ägardirektivet samt övriga av kommunfullmäktige 
beslutade styrdokument, grunden för verksamheten. Med erfarenhet från den översyn av 
nämndernas reglementen, som genomfördes 2015, har det funnits önskemål om att 
genomföra motsvarande översyn av bolagens ägardirektiv. Syftet är att skapa en 
likformighet mellan nämndreglementen respektive ägardirektiv som ska underlätta 
kommunstyrelsens uppsikt.  

I skrivande stund hanterar kommunstyrelsen två förslag som rör denna process. Det ena 
är ett förslag på nya riktlinjer för ägarstyrning (Göteborgs Stads riktlinjer för 
ägarstyrning, dnr 0517/19, som föreslås ersätta nuvarande Riktlinjer och direktiv för 
Göteborgs Stads bolag.). Det andra är ett förslag till nytt ägardirektiv för Stadshus. Detta 
ärende innehåller också förslag till en ny struktur för ägardirektiv där förslaget är att alla 
ägardirektiv skall ha gemensamlydande kapitel 1 och 3 samt en likartad struktur för 
kapitel 2 (av vilken skall framgå varje bolags specifika uppdrag). Förslaget till beslut är 
även att kommunstyrelsen beslutar att Stadshus får i uppdrag att revidera övriga bolags 
ägardirektiv enligt mallen för gemensamma och likalydande ägardirektiv.  

Den föreslagna mallen innehåller följande paragraf i kapitel 1 – Inledande bestämmelse: 

§ 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin 
verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov.   

Denna paragraf innebär att bolagen får ett ansvar att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, 
vilket inkluderar klimatfrågan, även om den inte uttryckligen nämns. Ett förtydligande 
skulle kunna innebära att klimatfrågan nämns specifikt i denna paragraf. Om syftet med 
förtydligandet även är att kommunicera hur bråttom det är att genomföra åtgärder för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader så bör även detta på något sätt nämnas.  

Angående vilken effekt detta kan tänkas ha på verksamheternas inriktning så gäller i stort 
samma resonemang som för beslutspunkt 1, alltså att det är tveksamt och beror även på 
andra pågående ärenden. Av större vikt är sannolikt budgetarbetet och arbetet med stadens 
program och planer. 

Ett annat alternativ är att förtydliga bolagens ansvar i kapitel 2 av ägardirektiven, som är 
specifikt för varje bolag. Beroende på hur detta formuleras, och beroende på bolagets 
verksamhet, så kan detta vara av större vikt för att förtydliga ansvaret att begränsa den 
globala uppvärmningen till 1,5 grader och nå ett fossilfritt Göteborg. För att uppnå detta 
behöver mycket att göras de närmaste tio åren, vilken bland annat bör innebära en ganska 
hög investeringstakt i fossilfri teknik med mera. Av denna anledning kan det finnas en 
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poäng med att Göteborgs Stadshus AB ser över ägardirektiven för de bolag där detta kan 
vara en viktig fråga och där det kan finnas ett behov av att förtydliga vilket ansvar bolaget 
har att hantera detta. I rapporten ”Fossilfritt Göteborg – Vad krävs” föreslås att en 
klimatklausul i bolagens ägardirektiv för att möjliggöra fler investeringar.  

Förvaltningen föreslår bifall till denna punkt, förutsatt att det handlar om den delen av 
ägardirektiven (kapitel 2) som är specifik för varje bolag. 

Beslutspunkt 3 
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 
dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.” 

Det är oklart vad som menas med justeringar av styrande dokument. En möjlig tolkning 
är att justera befintliga styrande dokument för att undanröja målkonflikter. I rapporten 
”Fossilfritt Göteborg? – Vad krävs?” genomfördes en analys av målkonflikter mellan 
åtgärdsförslagen i rapporten och ett urval av stadens styrande dokument. Den analysen 
fann endast ett fåtal direkta målkonflikter, främst handlade det om potentiella 
målkonflikter som är möjliga att undvika beroende på hur mål och åtgärder genomförs. 
Detta tyder på att det framförallt är i genomförandet det är av vikt att vara medveten om 
potentiella målkonflikter och hantera dessa på rätt sätt. Vi bedömer därför att behovet av 
justeringar av styrande dokument, med syftet att undvika målkonflikter, är litet.  

En annan tolkning är att ändra i övriga styrande dokument till den grad att man säkrar en 
utveckling som innebär vi gör det vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 grader. Detta kräver sannolikt mycket mer än bara justeringar av styrande dokument, 
det handlar snarare om en större revidering. Det är tveksamt om det är det mest effektiva 
sättet att säkerställa en styrning som leder till att klimatpåverkan begränsas. Att revidera 
styrande dokument tar tid och resurser, och som vi redan konstaterat så finns det få 
konflikter som motiverar ett sådant arbete. Av större vikt är hur genomförandet av 
åtgärder sker och en ökad takt av genomförande.  

Förvaltningen föreslår avslag på denna punkt.  

Beslutspunkt 4 
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens klimatarbete 
i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad uppföljning 
arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.” 

En bra, kontinuerlig uppföljning av arbetet med att minska stadens klimatpåverkan 
bedömer vi vara mycket viktigt för att nå klimatmålen. Detta inkluderar stadens 
uppföljningsrapporter och årsredovisning. Vi ser positivt till att klimatfrågan får en större 
roll i uppföljningsrapporter och i årsredovisningen.  

Att förbättra uppföljningen är även en viktig del i förvaltningens arbete med uppdragen 
om att revidera miljömålsprogrammet, utveckla miljömålsuppföljningen och ta fram ett 
gemensamt miljöledningssystem. Ett vanligt förekommande önskemål från nämnder och 
bolag är att skapa en mer gemensam uppföljningsprocess inom miljöområdet för att 
effektivisera uppföljningen och därmed minska uppföljningsbördan. Stadens uppföljning 
är uppdelad i flera olika delar. Vad nämnder och styrelser ska rapportera i 
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uppföljningsrapporter och årsrapporter under året fastställs av kommunstyrelsen i en 
årsplan. Stadsledningskontoret lägger en årsplan för uppföljningen och skickar ut 
anvisningar och mått som beskriver vad rapporteringen till kommunstyrelsen ska 
innehålla. Uppföljningen av program och planer varierar, för varje dokument ska det 
finnas en beskrivning av vem som ansvarar för uppföljning av det styrande dokumentet 
och när och hur uppföljningen ska ske. Att synka dessa uppföljningar och skapa 
gemensamma processer blir därför en viktig del i arbetet med revidering av våra program 
och utvecklingen av uppföljningen. 

Att utveckla uppföljningen på klimatområdet är ett arbete med många utmanande frågor 
som behöver lösas. Staden har en stor bredd av verksamheter som påverkar klimatet på 
många olika sätt och i olika omfattning. Påverkan förändras över tid, både i omfattning 
och i karaktär. Vi är även beroende av andra aktörers arbete och påverkar även deras. 
Tillgången till information varierar också mellan olika typer av påverkan. Att följa upp 
och beskriva denna ganska komplexa utveckling är därför en utmaning som kräver ett 
löpande förbättringsarbete. 

Beslutspunkten är i linje med förvaltningen uppdrag kring gemensamt 
miljöledningssystem för staden. I miljöledningssystemets delar så är uppföljning en 
väldigt viktig del för att nå ständig förbättring. Genom god uppföljning och både interna 
samt externa revisoner med analys och avvikelserapport så får man en bra överblick om 
vilka resurser som behövs och var dessa ska sättas in för att på bästa sätt nå Göteborgs 
Stads miljömål. En bra avvikelserapport kan sedan användas i varje nämnds och styrelses 
budgetprocess.  

Förvaltningen föreslår bifall till denna punkt. 

Beslutspunkt 5 
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- och 
klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.” 

Vi bedömer att förslaget leder till ett tydliggörande att klimatfrågan ska lyftas, men 
samtidigt innebär detta troligtvis inte någon större förändring i hur klimatfrågan 
omhändertas under denna rubrik. Exempelvis är det idag tydligt i miljöförvaltningens 
mallar att klimataspekterna ska belysas inom detta perspektiv. Däremot ser vi en risk att 
klimatfrågan ibland kan dominera miljöperspektivet, då frågans aktualitet och bredd gör 
att andra miljöaspekter kan glömmas bort. En positiv effekt av en rubrikändring skulle 
kunna vara att påminna om övriga aspekter, genom att tydliggöra att både miljö- och 
klimatfrågan ska lyftas där det är relevant.  

Förvaltningen föreslår bifall till denna punkt. 

 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP), 
Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) 
om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg Dnr 0720/19 

§ 206, N136-0280/19 

Handlingar  

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande den 2019-06-03 

 

Yrkanden  

Berit Krantz (L) yrkar bifall till stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande i sin helhet.  

Christian Larsson (V) yrkar med bifall av Dalibor Eminefendic (MP) att 

stadsdelsnämnden ska tillstyrka beslutspunkterna i motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud 

Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 

fossilfritt Göteborg i sin helhet med hänvisning till motionens brödtext.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på yrkande från Berit Krantz (L) och yrkande från 

Christian Larsson (V) med bifall av Dalibor Eminefendic (MP) och finner att 

stadsdelsnämnden bifaller Berit Krantz (L) yrkande.  

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker beslutspunkterna 1 - 4 i 

motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. 

 

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker beslutspunkt 5 i motion av 

Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 

Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg 

 

3. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda Högsbo översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

4. Stadsdelsnämnden förklara beslutet omedelbart justerat.  

Reservation  

Christian Larsson (V) och Dalibor Eminefendic (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-10-29 



 

 

[Askim-Frölunda-Högsbo] 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen via stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2019-10-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Anna Sahlberg 

 

 

Ordförande 

Monika Beiring  

 

Justerande 

Christian Larsson 
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Yttrande gällande Motion om att stärka 
Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg  
 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker beslutspunkterna 1 - 4 i 

motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. 

 

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker beslutspunkt 5 i motion av 

Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 

Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg 

 

3. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda Högsbo översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

4. Stadsdelsnämnden förklara beslutet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt att Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo yttrar sig 

över en motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. Stadsdelsnämndens beslut 

och yttrande inkomma till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att stärka styrningen i sig inte innebär några kostnader. Att arbeta 

med fossilfritt Göteborg kan dock innebära att åtgärder resulterar i kostnader, men kan 

även innebära besparingar inom vissa områden. Förvaltningen anser att det är viktigt att i 

tidiga skeden bedöma huruvida åtgärder resulterar i kostnader eller besparingar.  

Motionen tar upp att det bör säkerställas kompetens motsvarande klimatcontrollers inom 

staden. Dessa resurser innebär en ökad kostnad för staden. Sannolikt kan dessa tjänster 

innebära ökad kontroll på klimatkostnader och även se på samordning och effektivisering 

av klimatarbetet. Staden har idag betydande kostnader för exempelvis resor och 

transporter och en ökad samordning av dessa skulle troligtvis innebära besparingar.  

I ett större perspektiv kan det innebära kostnader för staden att inte arbeta strukturerat 

med klimatfrågan då konsekvenser av klimatet kan kräva kostsamma åtgärder.  

Askim-Frölunda-Högsbo 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-06-03 

Diarienummer N136-0280/19 

 

Handläggare 

Telefon: 031-366 30 18 (eller växel 031-365 00 00) 

E-post: 

martina.cardemyr@askimfrolundahogsbo.goteborg.se  
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Barnperspektivet 
Från och med 2020 kommer FN:s barnkonvention att bli lag i Sverige. Barnperspektivet 

är särskilt viktigt när det gäller stadens styrning av klimatarbete. Det är dagens barn och 

unga som kommer att leva i ett framtida samhälle med konsekvenser av nutidens 

klimatarbete.  

Mångfaldsperspektivet  
Klimatfrågan är en global angelägenhet. Sett ur ett mångfaldsperspektiv har 

klimatförändringarna speciell påverkan utifrån socioekonomiska och geografiska 

perspektiv. Stadens styrning angående klimatfrågan ger effekter både lokalt och globalt.  

Jämställdhetsperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Motionen dockar an till Göteborgs stads lokala miljömål om begränsad klimatpåverkan 

och frisk luft. En stärkt styrning för ett fossilfritt Göteborg kan ge en tydlighet när det 

gäller stadens egna ansvar och påverkansmöjlighet att nå målen.  

Omvärldsperspektivet 
Klimatarbete pågår i Sverige och globalt. Kommuner, organisationer och företag 

integrerar mer och mer klimatarbete i styrning och uppföljningssystem för att kunna följa 

utvecklingen av sitt klimatarbete. Enligt Parisavtalet har Sverige åtagit sig att minska 

utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 

grader. Att stärka styrningen för ett fossilfritt Göteborg kan ses som ett led i arbetet med 

att uppfylla målet.  

Samverkan 
Information FSG den 24 oktober 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen via stadsledningskontoret 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg 

  

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20161299351923
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo yttrar sig 

över en motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om 

att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. Tillfrågade andra nämnder 

är Trafiknämnden, Lokalnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Göteborg Stadshus AB 

och Göteborg Energi AB. Yttrandet ska skickas till Kommunstyrelsen senast 31 oktober 

2019. Motionen ligger som bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.  

Beskrivning av ärendet 
Motionen tar upp rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” som redovisar att 

kraftfulla åtgärder behövs för att klara målet om 1,5-graders uppvärmning och att 

åtgärderna behöver genomföras omgående.  

I motionen tar motionärerna upp att utöver praktiska åtgärder behöver klimatfrågan få en 

högre status och tydligare styrande effekt inom staden. Stadens styrdokument behöver 

samstämmigt peka ut riktningen mot fossilfritt och 1,5-gradersmålet. Vid varje beslut 

som fattas inom staden ska klimatperspektivet vägas in.  

Vidare tar motionen upp att vid införandet av det kommande miljöledningssystemet bör 

säkerställas att tillräcklig kompetens motsvarande klimatcontrollers finns inom staden för 

att kunna redovisa stadens olika verksamheters klimatpåverkan. Resultatet av stadens 

klimatarbete ska redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt så att kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och allmänheten på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen.  

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg. 

 

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 

förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 

klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga 

styrande dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 

Göteborg.  

 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 

årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att 

fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till 

”Miljö- och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inga invändningar mot viljan och ambitionen att stärka styrningen i 

staden för ett fossilfritt Göteborg. Dock bedömer förvaltningen att det finns en 

problematik i förslaget gällande tillvägagångssätten för att stärka styrningen. Nedan 

redogörs för förvaltningens bedömning kopplat till de olika beslutspunkterna i motionen.  

Förslag 1, 2 och 3 

Att i stadens reglementen och ägardirektiv förtydliga ansvaret kopplat till just en 

målsättning är problematiskt, både utifrån ett prioriteringsperspektiv och utifrån stadens 

beslutade struktur för styrande dokument.  

I Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument definieras reglemente och ägardirektiv 

enligt nedan: 

”Reglementet är det dokument där kommunfullmäktige ska ange en nämnds ändamål, 

grunduppdrag, ansvarsområde och regler för nämndens verksamhet.” 

”Ägardirektivet anger ramar och villkor för bolagets verksamhet och är i första hand 

riktat till bolagets styrelse och ledning. Genom ett ägardirektiv kan bolaget fokusera på 

att nå målen istället för att fundera på vad som ska uppnås. Det är en väsentlig bas för 

bolagets arbete med affärsplanen.” 

Dessa dokument syftar till att beskriva det löpande grunduppdraget och inte att styra 

genom målsättningar. Det framgår tydligt av de två sista meningarna i stycket om 

ägardirektiv att dessa dokument ska utgöra en grund som innebär att budgetdokument och 

affärsplaner kan fokusera på målsättningar och den önskvärda utvecklingen. Dessa 

dokument ska inte beskriva det löpande uppdraget som nämnden eller bolaget har. 

I det inledande kapitlet i nämndernas reglemente ingår nedanstående stycke vilket 

förvaltningen bedömer tydliggör nämndernas ansvar att bidra till en hållbar utveckling 

utifrån ett klimat- och miljöperspektiv: 

”Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.” 

Det är viktigt att stadens styrande dokument är uppdaterade, konsekvent uppbyggda och 

hänger samman på ett logiskt sätt. Förvaltningen vill poängtera vikten av att hålla sig till 

stadens riktlinje för styrande dokument där syftet med de olika typerna av styrande 

dokument beskrivs enligt nedan: 

”För att uppnå den politiska viljan tar Göteborgs Stad fram egna styrande dokument i 

syfte att leda och styra arbetet i organisationen. Dessa dokument kan vara av två slag;  

− dels planerande styrande dokument som främst styr vad organisationen ska göra i 

framtiden.  

− dels reglerande styrande dokument som är normativa till sin karaktär genom att ange 

hur verksamheten ska utföra sitt arbete och förhålla sig till varandra samt till 

invånare, brukare och kunder.” 
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Här framgår att målstyrning görs genom planerande styrande dokument och inte genom 

reglerande, där exempelvis reglemente och ägardirektiv ingår. Eftersom det 

klimatstrategiska programmet, som är ett planerande styrande dokument, kommer att 

uppdateras aktualiseras frågan om vilka övriga styrande dokument som avses under punkt 

3.  

Förslag 4 

I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie 

uppföljningsrapporter tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 

klimatarbete. Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2019 om struktur för nytt 

uppföljningssystem. Där framgår att uppföljningsrapporterna ska skalas av och fokusera 

på avvikelser och viktiga händelser i kärnverksamheten. Uppföljning av särskilda 

områden eller målsättningar utifrån stadens program och planer ska göras via så kallade 

samlingsärenden samt strategiska fördjupningar. Förvaltningen anser därmed att den 

föreslagna åtgärden går emot den beslutade strukturen för uppföljning. 

Förslag 5 

Förvaltningen instämmer i att rubriken i mallen för stadens tjänsteutlåtanden 

”Miljöperspektivet” ska ändras till ”Miljö- och klimatperspektivet”. Det ligger i linje med 

andra miljö- och klimatdokument och benämningar som staden använder.  

 

 

 

Martina Cardemyr 

Utvecklingsledare miljö 

 

Eva Appelqvist 

Områdeschef Intern service 

 

Christina Eide 

Stadsdelsdirektör 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), 
Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) 
om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 
§ 146, dnr 0050/19 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Motion om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg 

avstyrks. 

Handling 
Beslutsunderlag O, dnr 0050/19 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.  

Karin Pleijel yrkar att motionen tillstyrks.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.  

Reservation 
Karin Pleijel reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

Dag för justering 
2019-10-14 

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag  
   
   

Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), 
Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) 
om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett 
fossilfritt Göteborg 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Motion om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg 
avstyrks. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) har lämnat in en 
motion om att stärka stadens styrning för ett fossilfritt Göteborg. Motionärerna hänvisar 
framför allt till rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som redovisar att kraftfulla 
åtgärder som behöver vidtas nu måste till för att målet om 1,5o uppvärmning ska nås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att genomföra förändringar i stadens styrning har givetvis en ekonomisk konsekvens, 
framför allt när det kommer till implementering av nya modeller och metoder och den 
resursåtgång som krävs. 

Barnperspektivet 
Ett av de mer kända uttalandena avseende hållbar utveckling gjordes i samband med att 
den s.k. Brundtland-rapporten lades fram. Hållbar utveckling är utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. 

Att arbeta med hållbar utveckling utifrån alla dess perspektiv gynnar barnperspektivet. 

Mångfaldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag O 
Utfärdat 2019-09-30 
Diarienummer 0050/19 
 

Handläggare: Gunilla Dörner Buskas, Hållbarhetschef 
Telefon: 031-3685457 
E-post: gunilla.dorner.buskas@gshab.goteborg.se  
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Miljöperspektivet 
Om motionens förslag genomförs stärks framför allt klimatomställningsarbetet inom 
miljöperspektivet. 

Omvärldsperspektivet 
Agenda 2030 och de globala målen har bland annat haft som effekt att visa hur 
hållbarhetens alla dimensioner hänger ihop och därför är odelbara samt att de tar hänsyn 
till konventionerna om mänskliga rättigheter. Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, 
siktar på artikel 3, Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, samt artikel 21.1, Rätt att 
delta i sitt lands styre. 

Klimatförändringarna kommer på både kortare men framför allt längre sikt att medföra 
stora konsekvenser. UNHCR uppskattar antalet klimatflyktingar till 250 miljoner 
människor fram till 2050, dvs. under en 30-årsperiod. Världsbanken bedömer i en rapport 
att det år 2050 kan vara 86 miljoner klimatflyktingar i Afrika söder om Sahara, 40 
miljoner i Sydasien och 17 miljoner i Latinamerika. Det råder ingen tvekan om de stora 
omställningar som behöver ske för att angripa klimatförändringarna. Omställningen 
omfattar konsumtion och produktion, forskning och teknikutveckling, beteendemönster 
och de stora politiska samhällssystemen i form av styrning och ledning, finansiering, 
incitament, rådighet mm. 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson 

(FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg. 
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Ärendet  
Styrelsen har att ta ställning till en motion från Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) 
och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg. 

Svar på motionen ska lämnas senast 2019-10-31. 

Beskrivning av ärendet 
Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) har lämnat in en 
motion om att stärka stadens styrning för ett fossilfritt Göteborg. Motionärerna hänvisar 
framför allt till rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som redovisar att kraftfulla 
åtgärder som behöver vidtas nu måste till för att målet om 1,5o uppvärmning ska nås. 

Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg. 

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gardersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga 
styrande dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att 
fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till 
”Miljö- och klimatperspektivet”. 

Göteborgs Stadshus AB har fått motionen om att stärka stadens styrning för ett fossilfritt 
Göteborg på remiss. I beslutsunderlaget är det punkterna 2, 4 och 5 som bolaget framför 
allt beaktar då det är dessa punkter som berör Stadshuskoncernen. 

Bedömning av Stadshus vd  
Motionen har en hög ambitionsnivå avseende möjligheterna för Göteborgs Stad som 
organisation att verkligen nå 1,5o-målet. Den omställningen är viktig och nödvändig att 
göra, vilket inte minst rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? visar. 

Hållbarhetsarbetet sägs ibland ske i den glokala kontexten, dvs. globalt och lokalt. När 
det gäller våra egna lokala förhållanden är Stadshus AB inne i det första året av en ny 
ägarstyrningsprocess. I början av 2019 fastställde styrelsen In- och omvärldsanalysen 
som innehåller nio huvudområden. Dessa områden omfattar bl.a. klimatförändringar, ur 
såväl påverkans- som anpassningsperspektivet, jämlik stad och kompetensförsörjning. 
Analysen ligger till grund för de utvecklingsbrev som skickas till dotterbolagen och som i 
sin tur ligger till grund för ägardialogerna mellan styrelsen för Stadshus AB och 
styrelserna i dotterbolagen. I nästa steg mynnar resultaten från dialogerna ut i 
handlingsplaner som fastställs av styrelsen. Den samlade analysen från 
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ägarstyrningsprocessen leder till en koncerngemensam strategisk plan som ska vara 
styrande för Stadshus AB och vägledande för övriga koncernen. 

Förutom bolagsspecifika frågeställningar innehåller årets utvecklingsbrev frågor om 
klimatförändringar, jämlik stad och kompetensförsörjning. I och med att processen för 
ägarstyrning är reviderad och nu genomförs för första gången är bedömningen att det 
finns en mycket god möjlighet att på ett djupare sätt än genom formuleringar i 
dotterbolagens ägardirektiv ta tillvara de stora strategiska utmaningar som vi står inför 
globalt och lokalt. Det är styrelsen som beslutar om In- och omvärldsanalysen liksom 
handlingsplaner och den koncerngemensamma strategiska planen. Ytterst är det också 
styrelsen som står för utvecklingsbreven och genomför ägardialogerna. Detta garanterar 
möjligheten att betona de frågeställningar som bedöms som strategiskt viktiga för 
koncernen. 

Mot den bakgrunden föreslår bolaget att styrelsen avstyrker motionen. Även om 
klimatomställningen är en synnerligen viktig frågeställning behöver fler områden inom 
hållbarhetsområdet belysas och prioriteras i ägarstyrningsprocessen i sin helhet. 

Bolaget har dock inga synpunkter på att ändra rubriken Miljöperspektivet till Miljö- och 
klimatperspektivet i stadens mallar för tjänsteutlåtanden och beslutsunderlag. 

 

 

Stefan Söderlund 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman 
(V) och Stina Svensson (FI) om att stärka 
Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt 
Göteborg 
 
Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” redovisar tydligt att kraftfulla åtgärder 
behövs för att klara målet om 1,5-graders uppvärmning och att de behöver genomföras 
nu. Utöver praktiska åtgärder behöver klimatfrågan få en högre status och tydligare 
styrande effekt inom staden. Stadens styrdokument behöver samstämmigt peka ut 
riktningen mot fossilfritt och 1,5-gradersmålet. Vid varje beslut som fattas inom staden 
ska klimat-perspektivet vägas in.  

Tillräcklig kunskap är viktig för att få framdrift i klimatarbetet. Rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs?” bidrar till ökad förståelse för vilka utmaningar vi står inför. Vid 
införandet av det kommande miljöledningssystemet bör säkerställas att tillräcklig 
kompetens motsvarande klimat-controllers finns inom staden för att kunna redovisa 
stadens olika verksamheters klimatpåverkan.  

Resultatet av stadens klimatarbete ska redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt så att 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänheten på ett enkelt sätt kan följa 
utvecklingen.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:  
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla 
nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag 
förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt 
Göteborg.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av 
klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande 
dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i 
årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens 
klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad 
uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.  

 

Kommunfullmäktige 
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5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- 
och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.  

 

Karin Pleijel (MP)  Gertrud Ingelman (V)        Stina Svensson (FI) 



   ES 
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Dnr 0720/19 
 

Yttrande motion om Göteborgs Stads styrning för 
fossilfritt Göteborg 

Göteborg Energis synpunkter på förslaget 
Göteborg Energi bedriver sedan länge ett systematiskt miljöarbete, med stöd av ett 
miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Stadens miljömål samt planer och 
program är redan idag viktiga förutsättningar för bolaget vid planering och 
prioritering av miljöarbetet. Lika viktig är kunskapen om verksamhetens faktiska 
miljöpåverkan. Bidrag till klimatförändring är bolagets mest betydande sådan, 
främst genom miljöaspekter som utsläpp av växthusgaser, energianvändning och 
förbrukning av fossila råvaror. Därmed genomförs klimatbegränsande åtgärder och 
förbättringar kontinuerligt inom ramen för miljöledningsarbetet. Våra leveranser av 
energi med lågt klimatavtryck såsom fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och förnybar el är 
bevis på hur vi bidrar till ett hållbart, klimatanpassat och resurseffektivt samhälle. Vi 
är dock medvetna om att detta inte räcker hela vägen och att vi har mer att göra för 
en helt fossiloberoende verksamhet.  
 
I Göteborgs Stads klimatstrategiska program med delstrategier och mål har staden 
en bra grund för sitt fortsatta arbete för ett fossilfritt Göteborg. Göteborg Energi vill 
understryka vikten av att bibehålla Klimatstrategiska programmets systemsyn och 
konsumtionsperspektiv. Klimatstrategiska programmet grundas på insikten att 
Göteborg är en del av omvärlden och att Göteborgarnas livsstil samt stadens och 
näringslivets åtgärder påverkar och får konsekvenser i andra delar av världen. För 
att på riktigt bidra till 1,5-gradersmålet är det viktigt att på alla nivåer i staden ha 
samma helhetssyn vid planering och prioritering i klimatarbetet.  
 
Motionens förslag stämmer väl överens med bolagets systematiska miljöledning och 
skulle om det genomförs, med ovanstående beaktat, sannolikt stärka detta 
ytterligare. 
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Barnperspektivet 
Yttrandet och förslaget syftar till att påskynda och effektivisera arbetet med att 
begränsa klimatpåverkan. Ett mer aktivt klimatarbete har en positiv påverkan på 
barnens och kommande generationers framtid.  

Jämställdhetsperspektivet 
Forskning visar att klimatpåverkan generellt är störst hos de med högst inkomster i 
samhället. Därmed kommer många klimatåtgärder och styrmedel att belasta de 
människor som släpper ut mest och gynna de som lever ett mindre klimatbelastande 
liv. Åtgärder för en minskad och mer rättvis utsläppsnivå per capita främjar 
sannolikt jämställdheten. 

Mångfaldsperspektivet 
Klimatarbetet främjar sannolikt mångfalden, av samma skäl som ovan. 

Miljöperspektivet 
Yttrandet stödjer stadens klimatrelaterade miljöarbete, vilket i sin tur stärker och 
driver på Göteborg Energis klimatarbete. Genom att bibehålla Klimatstrategiska 
programmets systemsyn och konsumtionsperspektiv och implementera denna i 
andra styrdokument säkerställs klimatnytta ur ett globalt perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Yttrandet stödjer ett skärpt klimatarbete vilket är i linje med bolagets 
verksamhetsanvisning (miljöpolicy) och andra initiativ som Göteborg Energi har 
anslutit till. Flertalet av Göteborg Energis intressenter har höga förväntningar på 
bolagets klimatarbete. 

Kundperspektivet  
Minskad klimatpåverkan är ett av våra främsta kundkrav, varför också yttrandet är i 
linje med detta. 
ställningstagande. 
 
 
Göteborg som ovan 
 
GÖTEBORG ENERGI AB 
 
 
Alf Engqvist 
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