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Yrkande om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder” 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Göteborg stad tillsammans med näringslivet, akademi och 
andra intressenter blir en aktiv del i regeringens initiativ med ”Plusstäder”.  
Synpunkter ska inhämtas från berörda nämnder och bolag i staden. 

2. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2021. 

Yrkandet 
Klimatet är vår tids ödesfråga och hur vi agerar nu under de närmaste åren kommer att vara helt 
avgörande för framtida generationer. Göteborg har undertecknat ett klimatkontrakt med 
målsättningen att bli en av EU:s 100 första klimatneutrala städer till 2030. För att klara det 
behövs stora systemförändringar av hela vårt samhälle. Staden har ett nytt miljö- och 
klimatprogram med miljömål som ska uppnås till 2030. Nu krävs aktiv handling för att det ska bli 
verklighet.  

Den ekologiska omställningen behöver gå hand i hand med social och ekonomisk hållbarhet.  
Konceptet Plusstad innebär att ett antal städer anordnar var sitt expo inför 2030 som illustrerar 
möjligheterna i omställningen. Plusstäderna utses i konkurrens och de vinnande plusstäderna 
turas om att vara ambassadörer för plusstadsinitiativet. Ett deltagande innebär att staden 
arbetar med koncept och lösningar för framtidens boende, arbetsplatser, mötesplatser, platser 
för lek och rekreation, mat- och energiförsörjning, mobilitet och transporter, klimatanpassning 
och resurshantering. De konsortier av kommuner och näringsliv som ingår avtal med staten om 
att genomföra plusstadsexpon får aktivt stöd i form av ekonomiskt investeringsstöd, 
kanaliserade stöd för forskning och innovation, testbäddar, inrättande av frizoner för 
stadsutveckling, stöd från myndighetsexperter och etablerandet av en kunskapsplattform som 
stödjer lärande mellan plusstadsdelar.  

Vi anser att Göteborg stad bör ha en aktiv roll inom hållbar stadsutveckling. Vår bedömning är 
att ett deltagande skulle kunna stärka Göteborgs möjligheter att bli en av EU:s 100 första 
klimatneutrala städer, vilket ger goda förutsättningar att få ta del av extern finansiering av 
systemomställningen. Genom att sprida de framgångar och den omställning som staden gör kan 
Göteborg vara en förebild för andra kommuner både i Sverige, EU och i världen.  

Av dessa anledningar vill vi utreda förutsättningarna för Göteborg att ansöka om att tillsammans 
med näringsliv, akademi, och andra intressenter bli en aktiv del av initiativet med Plusstäder. 
Utredningen ska redogöra för vad ett sådant åtagande innebär för olika nämnder och bolag i 
staden samt vilka möjligheter som finns att hitta synergier med befintligt klimatarbete. Arbetet 
med att utreda förutsättningarna ska inkludera samtliga hållbarhetsperspektiv. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande Politiska arbetsgruppen 
för ett fossilfritt Göteborg 
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