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Välkomna att lämna synpunkter på förslaget 
till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030 
 

Miljöförvaltningen har i samverkan med stadsledningskontoret och med stöd från 

förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram 2021–2030. Förslaget innehåller miljömål med tillhörande delmål och 

strategier. I enlighet med stadens riktlinje för styrande dokument innehåller programmet 

inga åtgärder.  

Nu är det dags för er att ge era synpunkter! Vi vill ha era svar senast den 30 september.  

Remissen och tillhörande dialogmöten är en aktiv del av programmets utveckling med 

syfte att förankra och bearbeta förslaget till program ytterligare. Synpunkter på förslaget 

till program tas emot genom skriftliga remissvar som är nämnd- eller styrelsebehandlade.  

Ytterligare ett syfte med remissen är att samla in underlag till en översiktlig ekonomisk 

bedömning av miljö- och klimatprogrammet. Bakgrunden till detta är att 

kommunfullmäktige har infört tydligare krav på beskrivning av ekonomiska 

konsekvenser vid beslut om nya styrande dokument i staden. Se fråga 6 nedan.  

När miljö- och klimatprogrammet antas kommer följande styrande dokument inte längre 

vara giltiga: 

• Göteborgs Stads miljöprogram 2013–2020 (med samtliga mål och delmål) 

• Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020 

• Klimatstrategiskt program för Göteborg 

• Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019–

2025 

Frågor att besvara 
I ert remissvar vill vi att ni i första hand fokuserar på att besvara följande frågor:  

1. Ger miljö- och klimatprogrammet den styrning och vägledning som ni behöver 

för att kunna göra ett bra miljöarbete?  

2. Vilka övergripande synpunkter har ni på miljö- och klimatprogrammets innehåll 

och struktur? 

3. Vilka detaljerade synpunkter har ni på miljömål, delmål och strategier? Som stöd 

kan ni använda mallen i bilaga 2.   

4. Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att programmet ska leda till 

handling? 

5. Samordningsansvariga och medansvariga pekas ut för strategierna. Saknar ni 

något i rollbeskrivningen som är avgörande för att kraftsamla för genomförande i 

Göteborgs Stad?  
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6. Vilka åtgärder ser ni att er nämnd/styrelse kommer att genomföra fram till 2030 

för att bidra till att målen i programmet ska nås? Observera att de åtgärder ni 

anger inte är bindande. Ange vilka miljömål eller delmål åtgärderna syftar till att 

nå och dela upp dem i följande tre kategorier:   

• Inom ram: Åtgärder som kan göras inom nuvarande ekonomisk ram utan 

att det får några betydande konsekvenser för verksamheten. Till exempel 

åtgärder som kan genomföras utan att resursbehoven ökar, åtgärder som 

redan är beslutade eller åtgärder som kommer att genomföras även om 

förslaget till miljö- och klimatprogram inte skulle beslutas. 

• Inom ram med konsekvenser: Åtgärder som kan göras inom nuvarande 

ekonomisk ram men som kräver omprioritering inom verksamheten. 

Beskriv vilka konsekvenser det skulle ge för verksamheten. Vad är det 

som skulle prioriteras bort?  

• Utökad ram: Åtgärder som ni ser att nämnden/styrelsen kommer behöva 

göra och som inte ryms inom nuvarande ekonomisk ram. Ange 

uppskattad kostnad för dessa. Som stöd kan ni använda mallen i bilaga 3.    

7. Vilka behov och exempel på åtgärder som måste genomföras i samarbete mellan 

olika förvaltningar och bolag kan ni se, (utöver de åtgärder er egen nämnd eller 

styrelse behöver genomföra, se fråga 6)? Vilka utmaningar finns idag för att få 

till ett sådant samarbete?  

Remissmöten och dialog 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kommer informationsmöten och 

dialog under remissperioden i första hand att hållas digitalt. För att kunna skicka kallelser 

och information ber vi er att så snart som möjligt meddela e-postadress till den 

kontaktperson i förvaltningen/bolaget som ansvarar för att svara på remissen till: 

mathilda.edlund@miljo.goteborg.se 

Vi erbjuder en digital infoträff där programmet presenteras och ni får möjlighet att ställa 

frågor. Välj ett av dessa datum: 

19 maj kl 13:30-15  

25 maj kl 9:00-10:30 

Utöver detta kommer fördjupade dialoger att hållas för att diskutera miljömål, delmål, 

indikatorer och strategier. Kallelser kommer att skickas till er kontaktperson och andra 

berörda.  

Om ni önskar så kan en tjänsteperson från miljöförvaltningen presentera programmet och 

svara på frågor vid nämnd-/styrelsemöten, ledningsgruppsmöten med mera. Skicka era 

önskemål till mathilda.edlund@miljo.goteborg.se 

På temasidan Miljöarbete i staden på Göteborgs Stads intranät kommer vi att lägga upp 

tider för dialogmöten, powerpointpresentationer och svar på vanligt förekommande frågor 

kring remissen. Den hittar du på intranat.goteborg.se/miljoarbete 

 

Skicka svaret senast 2020-09-30 till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se märkt 

med diarienummer 2020-6095. Vi vill att ni bifogar protokollsutdrag samt 

tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet och ev. bilaga 2 ska vara i wordformat och ev. 

bilaga 3 i excelformat. 

mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Remissinstanser Göteborgs Stad 

Bilaga 2 Mall för svar på fråga 3, detaljerade synpunkter 

Bilaga 3 Mall för svar på fråga 6, uppskattade kostnader för åtgärder som kräver 

utökad ekonomisk ram   
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Bilaga 1 Remissinstanser Göteborgs Stad 
 

Business Region Göteborg AB  

Byggnadsnämnden 

Fastighetsnämnden 

Framtiden Byggutveckling AB 

Förvaltning Framtiden AB 

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 

Förskolenämnden 

GREFAB 

Got Event AB 

Grundskolenämnden 

Göteborgs & Co AB 

Gryyab AB 

Göteborg Energi AB 

Göteborgs Hamn AB  

Göteborgs spårvägar AB 

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 

Göteborgs Stads Leasing AB 

Göteborgs Stads Parkering AB 

Göteborgs Stadshus AB 

Higab AB 

Idrott- och föreningsnämnden 

Inköp och upphandling 

Johanneberg Science Park AB 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Nämnden för Intraservice 

Nämnden för Konsument och medborgarservice 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lindholmen Science Park AB 

Liseberg AB 

Lokalnämnden 

Park och naturnämnden 

Renova AB 

Räddningstjänsten Storgöteborg  

Sahlgrenska Science Park AB 

Social resursnämnd 

SDN Askim Frölunda Högsbo 

SDN Majorna Linné 

SDN Västra Göteborg 

SDN Östra Göteborg 

Trafiknämnden 

Ungdomsfullmäktige 

Utbildningsnämnden 

Älvstranden utveckling AB 

 


