Kommunstyrelsen

Yttrande

Socialdemokraterna

2021-11-24

Yttrande angående – kommunernas
klimatlöften för 2022
Vi socialdemokrater tycker att det är positivt att de klimatlöften som antogs för 2021
genomförs och att arbetet med att genomföra klimatlöftena för 2022 är påbörjat avseende
flera av de löften som ryms inom ramen för satsningen. Av de totalt 20 löftena beräknas
vi kunna nå hela 18 stycken under 2022, vilket också är väldigt positivt.
Vidare delar vi uppfattningen kring att inte anta löfte nummer sex Vi använder en
klimatstyrande parkeringsplan/policy, till 2022. Vi vill dock betona vikten av att staden
ser över sin parkeringspolicy inom en överskådlig framtid. I vårt budgetförslag för 2022
lyfte vi särskilt detta som ett uppdrag till trafiknämnden, med fokus på ändringar av
parkeringspolicyn som syftar till att minska bilpendlingen över kommungränsen och få
till stånd en bra hantering av parkeringssituationen för nya mobilitetstjänster.
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Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-11-19
Ärende 2.2.5

Yttrande angående – Kommunernas
klimatlöften inför 2022
I kommunstyrelsen:

Yttrandet
Industrin och hushållen skapar enorma mängder avfall, hur ska vi hantera det? Hur löser
vi framtidens behov av el, energi och transporter utan att skapa klimatgaser? Hur bygger
vi ett hållbart samhälle?
Ja det är många frågor. Det är väldigt viktigt med frågor. Ställer man fel frågor så får man
fel svar. Sverigedemokraterna anser att de övriga partierna i Göteborgs ställer fel frågor.
Därför får man fel svar, och gör därmed felinvesteringar fattade på felaktiga beslut.
Vissa av klimatlöftena är egentligen bara symbolhandlingar som varken minskar
miljöpåverkan eller klimatet. Det skapar bara kostnader och besvär för kommunen och
skattebetalarna.
De största utsläppen i Göteborg kommer från raffinaderierna, sopförbränningen,
Rosenlundsverken och Ryaverken. Här vill SD att Göteborgs Energi ska ta fram en
investeringsplan för att elproduktion och fjärrvärme ska vara fri från klimatgaser senast
2040.
De flesta företagen inom fordonsindustrin kommer inte längre att tillverka
förbränningsmotorer 2040. Det finns därför ett stort behov av el i framtiden när
transporterna sker med elfordon. Denna el måste produceras med kärnkraft, i alla fall i
södra Sverige.
Staten håller på att skatta sönder näringslivet och industrin genom en energipolitik som
medför höga elpriser. Dessutom kommer statens höga skatter på bränslen att skada
samhällsekonomin och vanliga människors privatekonomi.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet)
2021-11-17

Ändringsyrkande kommunernas klimatlöften inför
2022
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Utöver de klimatlöften som föreslås antas enligt bilaga 3 i
tjänsteutlåtandet så antas även löftena:
nr 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
nr 18. Vi har en koldioxidbudget
2.

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder implementera samtliga klimatlöften under 2022.

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet
Yrkande
Klimatet är vår tid ödesfråga. Enligt Göteborg stads miljö- och klimatprogram
ska Göteborg vara en stad med klimatutsläpp nära noll senast 2030. Det är
positivt att staden redan arbetar med flera av de föreslagna klimatlöftena men
vi behöver göra mer och takten behöver öka. Vi rödgrönrosa ser därför att
Göteborg ska anta och under 2022 implementera samtliga klimatlöften som
Västra Götalandsregionen föreslår.
Vi har tidigare motionerat om koldioxidbudget som vi anser är ett viktigt
verktyg för att driva på klimatomställningen i stadens verksamheter. En
koldioxidbudget visar hur mycket utsläppen måste minska varje år. Om vi
väntar ackumuleras utsläppen i atmosfären. Det finns idag en vedertagen
modell från Uppsala universitet som flertalet kommuner och regioner som
redan infört koldioxidbudgetar använder
För att nå klimatmålet behöver också biltrafiken minska kraftigt. Vi anser att
en tydligt klimatstyrande plan/policy för parkering skulle bidra positivt till
stadens klimatarbete samt även till att staden blir trevligare för människor att
vara i. Att stadens nuvarande policy inte lever upp till klimatlöftets krav ser vi
som en god anledning att anta klimatlöftet för att driva på utvecklingen.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-11-01
Diarienummer 0876/21

Handläggare
Anna Säveskog
Telefon: 031-368 03 90
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen att delta i
satsningen Kommunernas klimatlöften 2022 besvaras i enlighet med bilaga 3 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in Göteborgs
Stad att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften som är en del av genomförandet av
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Kommunstyrelsen har att ta ställning till vilka
klimatlöften som Göteborgs Stad ska anta. Vilka löften som respektive kommun vill
genomföra ska beslutas och meddelas Västra Götalandsregionen senast den 1 december
2021.
Inbjudan har remitterats till miljö- och klimatnämnden för beredning av ärendet med en
bedömning av samtliga klimatlöften och förslag på vilka löften som staden ska anta.
Miljö- och klimatnämnden beslutade i ärendet 2021-10-19 § 235 och har inkommit med
svar. Nämnden föreslår att 17 av Kommunernas klimatlöften 2022 ska antas.
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till miljö- och klimatnämndens förslag och
bedömer att deltagandet i Kommunernas klimatlöften 2022 ska besvaras enligt miljö- och
klimatnämndens förslag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Efter dialog med ansvariga bolag och nämnder för klimatlöftena gör miljö- och
klimatnämnden bedömningen att löfte 10 och 13 inte kommer att genomföras inom
ursprungligt planerad ordinarie verksamhet. Kostnaden bärs dock av respektive ansvariga
bolag och nämnder.
Löfte 10, Vi använder cirkulära möbler - föreslås av miljö- och klimatnämnden, i samråd
med ansvarigt bolag Göteborgs Stads Leasing, att antas. Göteborgs Stads Leasing
bedömer framför allt att det för bolaget kommer att innebära kostnader för att utveckla
Göteborgs Stads interna återbruksverksamhet Tage - verksamheten kan utvecklas genom
transporter, lager-/cirkulationsyta, verkstad för enklare reparationer samt
inventeringssystem för bättre kontroll av möbelflödet. Andra insatser som bedöms
innebära kostnader för bolaget är kommunikationsinsatser och pilottester och
framtagande av enkelt och användarvänligt stöd vid till exempel flyttar. En ökad
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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användning av cirkulära möbler bedöms på sikt inte behöva innebära några merkostnader
jämfört med att köpa nya möbler.
Miljö- och klimatnämnden föreslår, i samråd med verksamhetschefer inom måltid och
kökschefer inom staden, att staden ska anta löfte 13, Vi minskar klimatavtrycket från
offentliga måltider och har mål. Det innebär att öka takten i arbetet. Genom att anpassa
menyerna med livsmedel som har lägre miljöpåverkan bedömer måltidsverksamheterna
att löftet inte behöver innebära ökade kostnader. Det finns dock siffror som visar att
servering av vegetarisk mat kan leda till ett ökat matsvinn vilket behöver tas hänsyn till
och förebyggas.
Resterande klimatlöten som miljö- och klimatnämnden föreslår ska antas har staden redan
en plan eller en ambition att genomföra.

Bedömning ur ekologisk dimension

De åtgärder som klimatlöftena innebär bedöms bidra till uppfyllelse av stadens klimatmål
i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram samt mål avseende matsvinn i Göteborgs
Stads avfallsplan 2021–2030.

Bedömning ur social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bilagor
1.

Klimat 2030 - Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens handlingar
om kommunernas klimatlöften.

2.

Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-10-19 § 235

3.

Göteborgs Stads svar på inbjudan till Kommunernas klimatlöften 2022

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in Göteborgs
Stad att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften som är en del av genomförandet av
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Kommunstyrelsen har att ta ställning till vilka
klimatlöften som Göteborgs Stad ska anta. Vilka löften som respektive kommun vill
genomföra ska beslutas och meddelas Västra Götalandsregionen senast den 1 december
2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunernas klimatlöften
Göteborgs Stad har blivit inbjuden att delta i Kommunernas klimatlöften 2022 inom
Klimat 2030 av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen. Klimat 2030 – Västra
Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och
länsstyrelsen i Västra Götalands län. Göteborgs Stad deltar i Klimat 2030 och har därmed
ställt sig bakom och åtagit sig att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin
ska vara fossiloberoende år 2030. Staden har gjort ett övergripande åtagande inom Klimat
2030 utifrån stadens tidigare miljömål Begränsad klimatpåverkan och strategierna i
dåvarande Klimatstrategiskt program för Göteborg. Dessa har nu ersatts av Göteborgs
Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030. De består av 20 konkreta
åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor
utsläppsminskning. Att anta klimatlöftena är en del av kommunernas förväntade
övergripande åtaganden som led i att genomföra Klimat 2030. Kommunstyrelsen tar
beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. De löften som antas inför
2022 ska genomföras under 2022 och Klimat 2030 stöttar kommunerna i genomförandet.
För respektive löfte finns följande svarsalternativ.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Satsningen Kommunernas klimatlöften startade inför 2021. Göteborgs Stad har antagit 12
löften som ska genomföras 2021 samt har uppgett att staden redan gör och kommer
fortsätta arbetet med fem löften 2021. De löften staden har antagit är åtgärder som staden
redan genomför.
Merparten av löftena inför 2022 har samma titel som årets, men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. De
av årets löften som fler än 40 kommuner redan gjort eller genomför under 2021 har tagits
bort och ersatts med nya löften för att uppmuntra kommunerna att ta nya steg.
Beredning av ärendet
Inbjudan har remitterats till miljö- och klimatnämnden för beredning av ärendet med en
bedömning av samtliga klimatlöften och förslag på vilka löften som staden ska anta.
Miljö- och klimatnämnden beslutade i ärendet 2021-10-19 § 235 och har inkommit med
svar.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Kommunernas klimatlöften 2022 - miljö- och klimatnämndens bedömning och
förslag på svar
Kommunernas klimatlöften 2022 består av följande åtgärder, se detaljerade beskrivningar
av åtgärderna i bilagan. Löften markerade med (ny) är ett nytt klimatlöfte för 2022 och
löften markerade med * är klimatlöften som har förändrats något i jämförelse med
klimatlöftena för 2021.

Klimatlöfte:
1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i
nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande
parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer
krav i prioriterade upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra
produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har
mål *
13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga
måltider och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet
genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet (ny)

Svar:
Ja, detta ska vi göra 2022
Detta löfte uppfyller vi
redan
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Nej, detta kan vi inte göra
2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Nej, detta kan vi inte göra
2022
Ja, detta ska vi göra 2022
Ja, detta ska vi göra 2022

Stadens arbete med respektive åtgärd och miljö- och klimatnämndens bedömning
beskrivs under rubriken Förvaltningens bedömning i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande,
bilaga 2.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ett löfte bedömer miljö- och klimatnämnden att Göteborgs Stad redan uppfyller: 2. Vi
klimatväxlar tjänsteresor.
Två löften bedömer miljö- och klimatnämnden inte ska genomföras 2022. För ett av dessa
löften: 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy bedömde nämnden förra
året att staden inte uppfyllde kriterierna fullt ut, men till stor del, och därför kunde ange
att löftet redan uppfylldes. Sedan dess har ett förtydligande kommit från Klimat 2030 som
innebär att nämnden nu bedömer att staden inte kan anta löftet utifrån nuvarande
parkeringspolicy. Det andra löftet som nämnden bedömer inte ska genomföras är löfte:
18. Vi har en koldioxidbudget. 2020 beslutade kommunfullmäktige att avslå förslaget i ett
tilläggsyrkande till en motion om att införa individuella klimatbudgetar på förvaltningsoch bolagsnivå i Göteborgs Stad.
Resterande 17 klimatlöten föreslår miljö- och klimatnämnden att staden ska anta. Femton
av dessa bedömer nämnden att staden redan har en plan eller en ambition att genomföra.
För övriga två gör nämnden bedömningen att de inte kommer att genomföras inom
ursprungligt planerad ordinarie verksamhet - men föreslås, i samråd med löftesansvariga
bolag respektive förvaltningar, antas: löfte 10. Vi använder cirkulära möbler och löfte 13.
Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål.
Se Ekonomiska dimensionen.
Miljö- och klimatnämndens förslag till svar avseende varje löfte redovisas och
sammanfattas i Kommunernas klimatlöftens svarsformulär, se bilaga 3. Nämnden föreslår
att kommunstyrelsen antar löften i enlighet med nämndens svarsformulär.
Miljö- och klimatnämndens övriga synpunkter
Liksom gällande årets klimatlöften saknar miljö- och klimatnämnden mer genomgripande
systemförändrande åtgärder bland klimatlöftena. Sådana löften skulle kunna fungera
pådrivande för stadens klimatarbete, och regionen och länsstyrelsen skulle kunna ta en
tydlig ledande och stödjande roll för kommunerna i detta arbete. Miljö- och
klimatnämnden ser det regionala utvecklingsarbetet med kraftsamlingarna för
elektrifiering och cirkulära affärsmodeller som mer systemförändrande och långsiktigt
som en viktig del i klimatomställningen för att nå Klimat 2030:s mål.

Göteborgs Stad har ett nytt miljö- och klimatprogram för 2021–2030. Många av
klimatlöftena kan kopplas till programmets mål och strategier. Nämnden ser gärna att
Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen blir aktiva samarbetsparter i arbetet med
exempelvis programmets strategier, där fokus ligger på att öka takten i genomförandet
och där också adressera hinder och utmaningar vad gäller styrmedel, styrning och ledning
och resursallokering. Här är regionala aktörer centrala att också involvera för att nå större
synergieffekter. Staden kommer genom programmet kunna bli en motor för klimatarbetet
i regionen med nya arbetssätt som Klimat 2030 kan dra nytta av.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till svaret till Kommunernas klimatlöften 2022
och gör ingen annan bedömning än miljö- och klimatnämnden. Stadsledningskontoret
bedömning är att svarsformuläret ska besvaras i enlighet med miljö- och klimatnämndens
förslag.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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7 juni 2021
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften

Trots ett år med coronapandemin så har vi tillsammans växlat upp klimatarbetet.
Vilken bedrift! Vid lanseringen av Kommunernas klimatlöften förra året presenterade
kommunerna sammanlagt 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Resultatet
när dessa klimatlöften genomförs är en minskning med en halv procent av länets totala
utsläpp, inklusive industriutsläppen. Det kan låta lite men är en stor utsläppsminskning
för en enskild satsning under ett år. Genomförandet av klimatlöftena är nu i full gång och
Klimat 2030 erbjuder stöd längs vägen.
Engagemanget för denna satsning har varit stort i kommunerna och en utvärdering visar
att ni kommuner vill att satsningen förlängs. Vi välkomnar detta för att kunna nå vårt
gemensamma mål att bli en fossiloberoende region år 2030.
Nu erbjuds er kommun att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. Listan
består fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några
klimatlöften som merparten kommuner redan hunnit genomföra har justerats eller
ersatts av nya klimatlöften för att vi tillsammans ska ta nästa steg. Bifogat detta brev finns
fördjupad information och formulär för svar senast 1 december.
Vi hoppas få en ny chans att bjuda in till Vara konserthus eftersom lanseringen förra året
blev digital. Kommunstyrelsens ordförande bjuds därför in för att eftermiddagen den 15
december 2021, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, presentera er
kommuns klimatlöften. Då planerar vi att också fira de klimatlöften som genomförts i år.

Anders Danielsson				
Landshövding Västra Götaland		

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner,
företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och
bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Inför 2022

1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)

Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

*

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. 			
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.

1. Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar
exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla
nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar
som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra
personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya
avtal. Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och
tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,
städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det
innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas.
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter
och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över
tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var
klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad
engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra
än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/
färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller
återtagssystem.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen
inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och
används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre
olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom
samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats
i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med
menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt
mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen
startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst
50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla
nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att
kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som
lämpar sig för återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en
politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning
i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.
Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom
grön obligation. Det innebär att kommunen gör minst en investering
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet. Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om
klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

Beskrivning av Kommunernas
klimatlöften inför 2022
Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något
storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se.
När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:
•

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni
ska komma i mål med en åtgärd under 2022

•

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det.

•

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns
klimatarbete hittills.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs
under nästa år.
Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt.
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska
något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.
Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men
ni har hela året på er för genomförandet.

Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa
bokförs då till 2022.

Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.
De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021.
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor
Väst.

Läs mer och kontakt

Läs mer på www.klimat2030/klimatloften.
Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se)
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se).

Miljö- och klimatnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-10-19

§ 235 Dnr 2021-12768
Yttrande till kommunstyrelsen över beredning av Västra
Götalandsregionens och Länsstyrelsens inbjudan till
Göteborgs Stad att delta i Kommunernas klimatlöften 2022,
SLK 0875/21
Beslut

1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande över Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens inbjudan till Göteborgs
Stad att delta i Kommunernas klimatlöften 2022, till kommunstyrelsen.
2. Miljö- och klimatnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta löften i enlighet med
tjänsteutlåtandet och dess bilaga.

Handlingar

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07 med bilaga.
Tilläggsyrkande från MP och V daterat 2021-10-19.

Yrkanden

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till
tilläggsyrkandet från MP och V.
Helena Norin (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från MP och V.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på avslag till tilläggsyrkandet från MP och V mot bifall
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet från MP och V.
Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för avslag till tilläggsyrkandet från MP och V,
”Nej” för bifall till tilläggsyrkandet från MP och V.
Följande röstar ja: Mattias Kindstrand (M), Roshan Yigit (S), Peter Danielsson (D), Ellen
Österberg (L), Kochar Wallad Begi (S), Ulrika Asztély Nilsson (D), Pedram Shirin
Bolaghi (SD) och Emmyly Bönfors (C).
Följande röstar nej: Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP) och Lena Hammarström (V).
Miljö- och klimatnämnden beslutar med 8 röster mot 3 att avslå tilläggsyrkandet från MP
och V.
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Miljö- och klimatnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Reservation

Helena Norin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2021-10-22

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Alander

Ordförande
Emmyly Bönfors (C)

Justerande
Helena Norin (MP)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-10-22.

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll

2 (2)

Miljö- och klimatnämnden

Tilläggsyrkande
Datum 2021-10-19

(MP, V)

Tilläggsyrkande angående: Yttrande till kommunstyrelsen
över Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens
inbjudan till Göteborgs Stad att delta i Kommunernas
klimatlöften 2022, SLK 0875/21
Förslag till beslut
1. Miljö-och klimatnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta även löfte nr 18 i
enlighet med detta yrkande.
Yrkandet
Staden har, i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, ett politiskt antaget
mål om en årlig utsläppsminskning med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck.
Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år
och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.
För att nå detta är det vår bestämda uppfattning att en koldioxidbudget skulle vara ett
värdefullt verktyg för att kunna sätta ramarna för det som ska uppnås i nämnder och
bolag.
En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket koldioxidutsläppen behöver minska
för att klara ett visst temperaturmål. Uppsala universitet har tagit fram en modell som
flertalet kommuner och regioner med koldioxidbudgetar använder. Med utgångspunkt i
IPCCs beräkningar av det globala utsläppsutrymmet för att klara Parisavtalets 2-graders
mål kan man bryta ner vad det innebär för en kommun. En koldioxidbudget visar hur
mycket utsläppen måste minska varje år. Om vi väntar så ackumuleras utsläppen i
atmosfären. Beräkningen från Uppsala universitet brukar landa i att en kommun behöver
minska sina utsläpp med cirka 16 % per år. Om man minskar med mindre så blir det
kommande behovet av årlig minskning större. En koldioxidbudget sätter ett tak för
utsläppen i ton koldioxid som en ekonomisk budget sätter ett tak i antal kronor. Men en
koldioxidbudget visar det totala utsläppsutrymmet vi har att fördela för alla kommande
år.
Vi vill att staden antar en koldioxidbudget som komplement till målen i miljö- och
klimatprogrammet. Då använder vi en vedertagen metodik som medger jämförelser med
andra kommuner som också antagit koldioxidbudgetar.
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Miljöförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-10-07
Diarienummer 2021-12768

Handläggare
Linda Svensson
Telefon: 031-368 37 89
E-post: linda.svensson@miljo.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över Västra
Götalandsregionens och länsstyrelsens
inbjudan till Göteborgs Stad att delta i
Kommunernas klimatlöften 2022, SLK 0875/21
Förslag till beslut
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande över Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens inbjudan till Göteborgs
Stad att delta i Kommunernas klimatlöften 2022, till kommunstyrelsen.
2. Miljö- och klimatnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta löften i enlighet med
tjänsteutlåtandet och dess bilaga.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över Västra
Götalandsregionens och länsstyrelsens inbjudan till Göteborgs Stad att delta i
Kommunernas klimatlöften 2022. Kommunernas klimatlöften är en del av kommunernas
förväntade åtaganden som led i att genomföra Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
som Göteborgs Stad deltar i. Löftena består av 20 konkreta åtgärder.
Förvaltningen föreslår att 17 av Kommunernas klimatlöften 2022 ska antas. Vi bedömer
att åtta av de löftena kommer genomföras enligt befintlig plan samt att staden redan har
ambitionen att genomföra ytterligare sex av löftena. Ett av löftena föreslår förvaltningen
att kommunstyrelsen ska anta under vissa förutsättningar. Två av löftena föreslår
förvaltningen att kommunstyrelsen ska anta trots att vi bedömer att de inte kommer
genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Här redovisas de ekonomiska konsekvenser som väntas av de löften förvaltningen
föreslår ska antas och som inte är planerade i dagsläget.
Att öka användandet av cirkulära möbler bedöms framför allt innebära kostnader för att
utveckla Göteborgs Stads interna återbruksverksamhet Tage. Verksamheten kan utvecklas
genom transporter, lager-/cirkulationsyta, verkstad för enklare reparationer samt
inventeringssystem för bättre kontroll av möbelflödet. Andra insatser som bedöms
behöva genomföras är kommunikationsinsatser och pilottester och framtagande av enkelt
och användarvänligt stöd vid till exempel flyttar. En ökad användning av cirkulära möbler
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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bedöms på sikt inte behöva innebära några merkostnader jämfört med att köpa nya
möbler.
Att minska klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet bedöms inte behöva
innebära ökade kostnader, utan menyerna kan anpassas med livsmedel som har lägre
klimatpåverkan. Det finns dock siffror som visar att servering av vegetarisk mat kan leda
till ett ökat matsvinn. Detta behöver tas hänsyn till och förebyggas.
Berörda förvaltningar och bolag behöver avsätta resurser för genomförandet av löftena
under nästa år.

Bedömning ur ekologisk dimension
De aspekter miljöförvaltningen funnit utifrån den ekologiska dimensionen beskrivs under
rubriken Förvaltningens bedömning.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån denna dimension av de
löften förvaltningen föreslår ska antas och som inte är planerade i dagsläget.

Bilaga
Kommunernas klimatlöften svarsformulär inför 2022
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Ärendet
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över Västra
Götalandsregionens och länsstyrelsens inbjudan till Göteborgs Stad att delta i
Kommunernas klimatlöften 2022 senast den 21 oktober 2021. Miljöförvaltningen har
begärt och fått förlängd remisstid till den 22 oktober 2021.
Kommunernas klimatlöften 2022 består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har
rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Stadsledningskontoret
önskar en bedömning av samtliga klimatlöften och förslag på vilka löften som staden ska
anta.
Miljöförvaltningen har bedömt åtgärderna i remissen och tagit fram förslag till yttrande
som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Beskrivning av ärendet
Göteborgs Stad har blivit inbjuden att delta i Kommunernas klimatlöften 2022 inom
Klimat 2030 av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen. Klimat 2030 – Västra
Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och
länsstyrelsen i Västra Götalands län. Göteborgs Stad deltar i Klimat 2030 och har därmed
ställt sig bakom och åtagit sig att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin
ska vara fossiloberoende år 2030. Staden har gjort ett övergripande åtagande inom Klimat
2030 utifrån stadens tidigare miljömål Begränsad klimatpåverkan och strategierna i
dåvarande Klimatstrategiskt program för Göteborg. Dessa har nu ersatts av Göteborgs
Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.
Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030. De består av 20 konkreta
åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor
utsläppsminskning. Att anta klimatlöftena är en del av kommunernas förväntade
övergripande åtaganden som led i att genomföra Klimat 2030. Kommunstyrelsen tar
beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. De löften som antas inför
2022 ska genomföras under 2022 och Klimat 2030 stöttar kommunerna i genomförandet.
För respektive löfte finns följande svarsalternativ.
A. Ja, detta ska vi göra 2022.
B. Detta löfte uppfyller vi redan.
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.
Satsningen Kommunernas klimatlöften startade inför 2021. Göteborgs Stad har antagit 12
löften som ska genomföras 2021 samt har uppgett att staden redan gör och kommer
fortsätta arbetet med fem löften 2021. De löften staden har antagit är åtgärder som staden
redan genomför.
Merparten av löftena inför 2022 har samma titel som årets, men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. De
av årets löften som fler än 40 kommuner redan gjort eller genomför under 2021 har tagits
bort och ersatts med nya löften för att uppmuntra kommunerna att ta nya steg.
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Kommunernas klimatlöften 2022
Kommunernas klimatlöften 2022 består av följande åtgärder, se detaljerade beskrivningar
av åtgärderna i bilagan. Löften markerade med (ny) är ett nytt klimatlöfte för 2022 och
löften markerade med * är klimatlöften som har förändrats något i jämförelse med
klimatlöftena för 2021.

1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att 17 av Kommunernas klimatlöften 2022 ska antas. Vi gör
bedömningen att åtta av de löftena kommer genomföras 2022 enligt befintlig plan samt
att staden redan har ambitionen att genomföra sex av löftena 2022. Ett löfte, att nya
personbilar är klimatbonusbilar, har Göteborgs Stad arbetat med i många år och har nu
tydliga intentioner i och med att kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stads
fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023. Staden kommer fortsätta arbeta med åtgärden
under 2022 och förvaltningen gör utifrån detta bedömningen att vi kan anta löftet. Ett
löfte, att ha en laddplan för kommunen, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska
anta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om det uppdrag om
laddinfrastrukturutbyggnad som kommunstyrelsen föreslår att BRG ska få kopplat till
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande

4 (10)

Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021-2030. Två av löftena gör förvaltningen
bedömningen inte kommer genomföras inom ordinarie verksamhet, men föreslår ska
antas och därmed genomföras 2022. Det är löftena:
• 10. Vi använder cirkulära möbler
• 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Utöver dessa löften bedömer förvaltningen att Göteborgs Stad redan uppfyller ett löfte
som alltså inte kräver insatser 2022. För två löften bedömer förvaltningen att de inte kan
eller bör genomföras 2022. För ett av dessa löften, att använda en klimatstyrande
parkeringsplan/policy, bedömde förvaltningen förra året att staden inte uppfyllde
kriterierna fullt ut, men till stor del, och därför kunde ange att löftet redan uppfylldes.
Sedan dess har ett förtydligande kommit från Klimat 2030 som innebär att vi nu bedömer
att staden inte kan anta löftet utifrån nuvarande parkeringspolicy.
Förvaltningens svar avseende varje löfte redovisas nedan och sammanfattas i
svarsformuläret, se bilaga.
Liksom gällande årets klimatlöften saknar förvaltningen mer genomgripande
systemförändrande åtgärder bland klimatlöftena. Sådana löften skulle kunna fungera
pådrivande för stadens klimatarbete, och regionen och länsstyrelsen skulle kunna ta en
tydlig ledande och stödjande roll för kommunerna i detta arbete. Vi ser det regionala
utvecklingsarbetet med kraftsamlingarna för elektrifiering och cirkulära affärsmodeller
som är mer systemförändrande och långsiktigt som en viktig del i klimatomställningen
för att nå Klimat 2030:s mål.
Göteborgs Stad har ett nytt miljö- och klimatprogram för 2021-2030. Många av
klimatlöftena kan kopplas till programmets mål och strategier. Vi ser gärna att Västra
Götalandsregionen och länsstyrelsen blir aktiva samarbetsparter i arbetet med exempelvis
programmets strategier, där fokus ligger på att öka takten i genomförandet och där också
adressera hinder och utmaningar vad gäller styrmedel, styrning och ledning och
resursallokering. Här är regionala aktörer centrala att också involvera för att nå större
synergieffekter. Staden kommer genom programmet kunna bli en motor för klimatarbetet
i regionen med nya arbetssätt som Klimat 2030 kan dra nytta av.
Nedan redovisas förvaltningens förslag till svar avseende varje löfte och stadens arbete
med respektive åtgärd beskrivs.
1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Business Region Göteborg AB:s (BRG) nuvarande elektrifieringsuppdrag täcker in delar
av löftet. De delar där staden kan och bör öka insatserna utifrån löftet är kartläggning av
laddmöjligheter och -behov, prioritering av hållbart resande och samnyttjande av
parkering. Även ansvarsfrågan kan tydliggöras. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 20212030 inväntar, när detta tjänsteutlåtande skrivs, beslut i kommunfullmäktige. I
kommunstyrelsens förslag till beslut ingår att BRG får i uppdrag, med eventuellt övriga
berörda nämner och bolag, att se till att frågan kring utbyggnaden av laddinfrastruktur i
Göteborg ses över och analyseras ytterligare och att det till följande års elektrifieringsplan
ska finnas förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till avseende en övergripande
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strategi och målsättning om hur stor andel av parkeringsplatserna i Göteborg som ska ha
laddmöjligheter till år 2030 inklusive nedbrutna delmål.
BRG bedömer att löftet att ta fram en laddplan för kommunen kan uppnås genom det
föreslagna uppdraget från kommunstyrelsen. Miljöförvaltningen föreslår därför, i samråd
med BRG, att staden ska anta löftet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
om detta uppdrag.
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Förslag till svar: B. Detta löfte uppfyller vi redan.

Staden har ett system för klimatväxling av tjänsteresor i enlighet med beskrivningen.
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri
senast 2023. Staden har, genom Göteborgs Stads Leasing AB, dessutom ett pågående
arbete med att uppdatera de styrande dokumenten kring miljöfordon, vilka troligtvis
kommer tas upp för beslut under hösten. Följande krav föreslås i de nya styrande
dokumenten: ”Personbilar som Göteborgs Stad köper in eller ingår leasingavtal om ska
vara miljöbilar. Göteborgs Stad använder den definition av miljöbilar som beskrivs i 5§
förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar eller kommande förordningar som
ersätter densamma. I första hand ska fordon som drivs enbart av el (batteri eller
bränslecell/vätgas) väljas. I andra hand ska gasfordon väljas. I tredje hand ska andra
miljöbilar väljas.” Staden har alltså redan ambitionen att arbeta med att våra nya
personbilar är klimatbonusbilar de kommande åren och miljöförvaltningen föreslår att
löftet ska antas.
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden ställer alltid transport- och fordonskrav på ramavtal för transporttjänster och för
tjänster och varor som kategoriseras som transportintensiva. Detta kommer enligt plan att
göras även 2022. I dagsläget omfattas ett trettiotal ramavtal. Transportintensiva ramavtal
ska vara fossilfria 2030.
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden, genom trafikkontoret, deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och har gjort
det sedan starten år 2010. Detta kommer enligt plan att göras även 2022.
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Förslag till svar: C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Staden har en parkeringspolicy i enlighet med beskrivningen förutom på en punkt; att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus uppfyller staden inte
utifrån den höjning av avgiften för boendeparkering som kommunfullmäktige beslutade
om 2018. Förra året bedömde förvaltningen att staden kunde ange att löftet redan
uppfylldes eftersom kriterierna uppfylldes till stor del. Sedan dess har ett förtydligande
kommit från Klimat 2030 som innebär att vi nu bedömer att staden inte kan anta löftet
utifrån nuvarande parkeringspolicy.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande

6 (10)

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden ställer klimatrelaterade krav på de ramavtal där det är relevant, exempelvis krav
på material eller energiprestanda. Detta kommer enligt plan att göras även 2022.
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Förvaltningen för inköp och upphandling har ett särskilt uppdrag att se över och byta ut
fossilbaserade engångsprodukter på ramavtal till andra engångsprodukter när nya
produkter finns tillgängliga. Detta kommer enligt plan att göras även 2022.
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden har genomfört åtgärder för att möjliggöra cirkulära arbetskläder och flera åtgärder
pågår. Staden har exempelvis genomfört en enkät om hanteringen av arbetskläder inom
berörda verksamheter, infört arbetskläder som en kategori i Göteborgs Stads interna
återbrukssajt Tage och identifierat goda exempel inom stadens verksamheter. Dessutom
genomförs en marknadsdialog i september 2021 i samarbete med Science Park Borås och
projekten Cirkulär kommun, Textile & Fashion 2030 och CircularHub. Syftet med
dialogen är att kunna ställa cirkulära krav vid kommande upphandlingar av arbetskläder.
Insatser kommer troligtvis göras 2022 inom pågående arbete. Staden har alltså redan
ambitionen att arbeta med att möjliggöra cirkulära arbetskläder 2022 och
miljöförvaltningen, i samråd med berörda förvaltningar och bolag, föreslår att löftet ska
antas.
10. Vi använder cirkulära möbler *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden arbetar med att öka användningen av cirkulära möbler, exempelvis genom
Göteborgs Stads interna återbrukssajt Tage, ramavtal för återbruk av möbler inom kontor
och offentliga miljöer, samt genom att utveckla ett bättre stöd för att öka återbruk vid flytt
av verksamheter. Att använda 20 procent cirkulära möbler 2022 (antingen genom att 20
procent av kostnaden för inköp av möbler är cirkulära eller att 20 procent av antalet
möbler som man inreder med under året är cirkulära), som löftet innebär, är dock ett högt
satt mål för Göteborgs Stad och bedöms inte kunna uppnås genom befintligt arbete. En
stor utmaning under nästa år är att grundskoleförvaltningen planerar en stor upphandling
av möbler. Skola och förskola är verksamheter med särskilt höga kemikaliekrav vilket
försvårar inköp av återbrukade möbler i dessa verksamheter. Göteborgs Stad arbetar dock
aktivt med att hitta sätt att öka de cirkulära möbelflödena även i skola och förskola och
samverkar bland annat med andra städer i frågan. I dagsläget planeras framför allt för
inköp av möbler som är cirkulärt anpassade, exempelvis genom att vara demonterbara.
Genom ytterligare insatser inom området finns möjlighet att arbeta för att löftet ska nås.
Göteborgs Stad ligger i framkant inom möbelområdet och att öka användningen av
cirkulära möbler är viktigt bland annat för att kunna nå våra klimatmål.
Miljöförvaltningen föreslår, i samråd med Göteborgs Stads Leasing och förvaltningen
inköp och upphandling, att staden ska anta och genomföra löftet, och därmed öka takten i
stadens arbete med att öka användningen av cirkulära möbler.
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11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden arbetar med att möjliggöra för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att
köpa och under åren 2017-2021 pågår det nationella programmet Sharing Cities Sweden
där Göteborg ingår. Flera insatser som pågår kommer att fortsätta under nästa år.
Exempelvis kommer Göteborgs Stad fortsatt att vara strategisk samarbetspartner i Smarta
Kartan och i Fixoteket Majorna. Familjebostäder har en befintlig lastcykelpool i Majorna
samt håller på att etablera två nya lastcykelpooler för deras hyresgäster i Majorna. Staden
har alltså redan ambitionen att arbeta med att möjliggöra för medborgarna att låna/hyra
produkter istället för att köpa och miljöförvaltningen, i samråd med berörda förvaltningar
och bolag, föreslår att löftet ska antas.
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Matsvinnet i Göteborgs Stad var 2020 i genomsnitt 16 gram köks- och serveringssvinn
per dag och elev/barn inom skola och förskola samt 16 gram tallrikssvinn per dag och
elev i skolan (mäts inte inom förskolan). Inom äldreomsorgen har matsvinnet inte mätts
regelbundet, men vi vet att matsvinnet är större där än inom skola och förskola. Antalet
serverade måltider inom skola och förskola är dock betydligt fler än inom äldreomsorgen
inom staden. I Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 finns målet att matsvinnet från
kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål.
Målet inkluderar alla typer av svinn. Rutiner för att undvika matsvinn genom
förebyggande åtgärder finns, alternativt kommer att införas, i verksamheterna i arbetet
med avfallsplanen. Genom avfallsplanen kommer dessutom svinnet att mätas för
uppföljning. I förslag till Göteborgs Stads policy för måltider som nyligen har varit ute på
remiss ingår att "måltidsordning, schemaläggning, tillagning och servering ska uppmuntra
till att maten äts upp så att matsvinnet minskar" samt matsvinn ska mätas och följas upp.
Staden har alltså redan ambitionen att arbeta med att mäta och minska matsvinnet i
kommunens verksamheter 2022. Utifrån de siffror över matsvinn vi har i dagsläget gör vi
bedömningen att Göteborgs Stad troligtvis redan ligger i närheten av målet i löftet vilket
är max 45 gram matsvinn per portion i genomsnitt. En viss osäkerhet finns dock eftersom
vi inte vet hur stort matsvinnet inom äldreomsorgen är. Miljöförvaltningen, i samråd med
grundskoleförvaltningen (som samordnar avfallsplanens mål om matsvinn), föreslår att
löftet ska antas.
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Klimatpåverkan från inköpta livsmedel i Göteborgs Stad var 1,9 koldioxidekvivalenter/kg
livsmedel 2019. I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 finns målet att
klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska vara 1,3 kg koldioxidekvivalenter/kg
livsmedel 2030. I arbetet med miljö- och klimatprogrammet kommer klimatpåverkan från
maten att mätas och åtgärder för att minska klimatpåverkan från maten kommer göras. I
förslag till Göteborgs Stads policy för måltider som nyligen har varit ute på remiss ingår
att "de livsmedel som köps in ska produceras, transporteras och tillagas med så liten
miljö- och klimatpåverkan som möjligt" och att måltiderna ska klimatberäknas. Att
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad
alternativt 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel för samtliga inköpta livsmedel år 2022, som
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löftet innebär, är dock troligtvis ett högt satt mål för Göteborgs Stad och bedöms inte
kunna uppnås genom befintligt arbete. Genom ytterligare insatser inom området finns
möjlighet att arbeta för att löftet ska nås.
Att minska klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet är viktigt för att kunna nå
våra klimatmål. Miljöförvaltningen föreslår, i samråd med verksamhetschefer inom
måltid och kökschefer inom staden, att staden ska anta och genomföra löftet, och därmed
öka takten i arbetet.
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 finns ett delmål om att staden ska
minska energianvändningen i bostäder och lokaler. Energieffektiviseringsåtgärder pågår
löpande inom staden och kommer enligt plan att göras även 2022.
15. Vi bygger i trä (ny)
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag arbetar med att minska
klimatpåverkan från byggnation, men ser gärna att klimatkrav styrs teknikneutralt.
Lokalförvaltningen kommer under nästa år att ställa krav på trä i ett byggprojekt för att
testa tekniken, så detta kommer enligt plan att göras 2022.
16. Vi installerar solenergi *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Småskaliga solcellsanläggningar (på fastigheter) uppförs kontinuerligt inom staden. Både
Framtidenkoncernen och Lokalförvaltningen har beslut om att pröva solceller i alla sina
nybyggnadsprojekt och att installera solceller om inte särskilda skäl talar emot. I
remissversionen av Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 finns åtgärden att ”alla
fastighetsägande och byggande styrelser och nämnder ska upprätta en solenergiplan där
möjligheten för utbyggnad av solceller på befintliga byggnader och nyproduktion utreds,
målsätts och planeras” vilken går i linje med löftet. Detta kommer alltså enligt plan att
göras 2022.
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Familjebostäder har ett pågående arbete med återbruk av byggmaterial och har tidigare i
flera projekt inventerat potentialen för återbruk av byggvaror. Dessa projekt byggs nu.
Bolagets arbete med återbruk av byggmaterial kommer att fortsätta och en eller flera
inventeringar kommer troligtvis att göras under nästa år. Flera av stadens förvaltningar
och bolag deltar också i projektet CCbuild, Centrum för cirkulärt byggande, där både
erfarenhetsutbyte, kunskapshöjande aktiviteter och utvecklingsinsatser genomförs. Staden
har också genom Cirkulära Göteborg tagit fram ett stödmaterial för cirkulärt byggande,
med offentlig upphandling som drivkraft och genomfört en förstudie kring potentialen av
en storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030. Inom Gothenburg Climate
Partnership drivs projektet Återbruk Väst som är ett samarbete som ska öka återbruket i
bygg- och fastighetsbranschen. Löftet rimmar även väl med en av de ändringar som
gjordes i plan- och bygglagen 1 augusti 2020, som innebär att kontrollplanen ska
innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande

9 (10)

om hand. Staden har alltså redan ambitionen att arbeta med återbruk av byggmaterial
2022 och miljöförvaltningen föreslår att löftet ska antas.
Att uppfylla detta löfte innebär endast att (minst) en byggnad som har kommande behov
av renovering, lokalanpassning eller demontering behöver inventeras utifrån potentialen
för återbruk av byggvaror, vilket alltså troligtvis kommer göras inom ordinarie arbete
2022. Förvaltningen vill dock lyfta att flera av de förvaltningar och bolag vi varit i
kontakt med gällande löftet anser att takten i arbetet med återbruk av byggmaterial inom
staden behöver öka mer än vad som krävs för att uppfylla löftet. Detta bör bland annat
ingå i arbetet med miljö- och klimatprogrammet.
18. Vi har en koldioxidbudget *
Förslag till svar: C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Staden har, i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, ett politiskt antaget
mål om en årlig utsläppsminskning med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck.
Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år
och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.
Målet är dock inte satt med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget
som är ett kriterium i löftet. 2020 beslutade kommunfullmäktige att avslå förslaget i ett
tilläggsyrkande till en motion om att införa individuella klimatbudgetar på förvaltningsoch bolagsnivå i Göteborgs Stad.
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

Staden ger, genom stadsledningskontoret, ut gröna obligationer inom ramen för miljöoch klimatprogrammet och har gjort det sedan 2013. Detta kommer enligt plan att göras
även 2022. Göteborgs Stads gröna obligationer uppgick per 31 december 2020 till 11,1
miljarder kronor.
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)
Förslag till svar: A. Ja, detta ska vi göra 2022.

För att öka engagemanget i omställningsarbetet genomför staden många olika aktiviteter
riktade till medborgare med koppling till klimatfrågan, och flera av dem innehåller dialog
om klimatåtgärder. Under 2022 kommer infrastrukturen för ett medborgarlabb för
medborgardialog kopplat till klimatomställningen och stadens klimatkontrakt att
utvecklas. Aktiviteter riktade till medborgarna som är kopplat till Fairtrade City Göteborg
kommer intensifieras, GreenhackGBG planerar att arrangera minst ett evenemang med
fokus på medborgarnas engagemang för klimatet och inom projektet Cirkulära
affärsmodeller för gröna näringar kommer medborgarna fortsätta aktiveras i arbetet med
lokalproducerad mat. Staden har alltså redan ambitionen att arbeta aktivt med
medborgarnas engagemang för klimatet 2022 och miljöförvaltningen, i samråd med
förvaltningen för konsument och medborgarservice, föreslår att löftet ska antas.

Anna Ledin

Henriette Söderberg

Direktör

Avdelningschef

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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Svarsformulär inför 2022
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra
Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet
att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.
Klimat 2030 satsar nu extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete
genom Kommunernas klimatlöften.
Svarsformulär
Detta svarsformulär ska användas när ni rapporterar in era klimatlöften för 2022 till
Klimat 2030. Det kan också användas som formulär till det politiska beslut som krävs för
att kommunen ska ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF,
namnge med vilken kommun det gäller.
I år vill vi be er att fylla i e-postadressen till en kontaktperson för de löften ni svarar A
eller B på. Detta hjälper oss att hitta rätt personer för stöttningen i genomförandet samt
underlättar för oss att hitta goda exempel hos er att sprida till andra kommuner.
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till:
klimat2030@vgregion.se
Svarsalternativ A, B och C
A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om
ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022.
B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022,
om ni avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej.
C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.
Ni kan bara välja ett alternativ på varje löfte. Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är
de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället
bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses
som en utvärdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.
På www.klimat2030.se/klimatloften har vi samlat Frågor och svar samt publicerat
”Fördjupade frågor och svar”. Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat 2030
om ni har frågor.
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1. Vi har en laddplan för kommunen.
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras,
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Anne Piegsa, Business Region
Göteborg (Anne.Piegsa@businessregion.se )
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): Malin Östblom, trafikkontoret
(malin.ostblom@trafikkontoret.goteborg.se)

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Jesper Ulander, Göteborgs
Stads Leasing AB (jesper.ulander@gsl.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Samuel Sandholm,
förvaltningen för inköp och upphandling (samuel.sandholm@ink.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Malin Månsson, trafikkontoret
(malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under året.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Samuel Sandholm,
förvaltningen för inköp och upphandling (samuel.sandholm@ink.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s
engångsplastdirektiv.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Samuel Sandholm,
förvaltningen för inköp och upphandling (samuel.sandholm@ink.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden
för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/färger,
använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Samuel Sandholm,
förvaltningen för inköp och upphandling (samuel.sandholm@ink.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

10. Vi använder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Nina Wolf, Göteborgs Stads
Leasing AB (nina.wolf@gsl.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en
initieras under 2022. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen
erhåller platser att reparera eller liknande.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Tove Lund, förvaltningen för
konsument och medborgarservice (tove.lund@kom.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

12. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med
ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Christina Linnerhag,
grundskoleförvaltningen (christina.linnerhag@grundskola.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
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13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har mål.
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg
CO2e/måltid i snitt under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Sofia Faström,
grundskoleförvaltningen (sofia.fastrom@grundskola.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

14. Vi genomför energieffektiviseringar.
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Mikael Edvardsson,
lokalförvaltningen (mikael.edvardsson@lf.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

15. Vi bygger i trä.
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
(elsa.fahlen@lf.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.

Kontaktperson (e-post): Elsa Fahlén, lokalförvaltningen
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

16. Vi installerar solenergi.
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en
anläggning installeras i kommunen.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
(alvar.palm@miljo.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.

Kontaktperson (e-post): Alvar Palm, miljöförvaltningen
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för
återbruk.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Mikael Lunneblad,
Familjebostäder (mikael.lunneblad@familjebostader.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
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18. Vi har en koldioxidbudget.
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en
årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå
Parisavtalet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)
☒ C. Nej, detta kan vi inte göra 2022.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Fredrik Block
stadsledningskontoret (fredrik.block@stadshuset.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa
mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska
återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2022.
Kontaktperson (e-post): Tove Lund, förvaltningen för
konsument och medborgarservice (tove.lund@kom.goteborg.se)
☐ B. Detta löfte uppfyller vi redan.
Kontaktperson (e-post): (skriv här)

Kommun: Göteborgs Stad
Kontaktperson för svarsformuläret: Jennica Kjällstrand
Befattning: Enhetschef, miljöförvaltningen
E-postadress: jennica.kjallstrand@miljo.goteborg.se
Datum: 2021-10-07

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in svarsformuläret till:
klimat2030@vgregion.se
Vi ser fram emot att ta emot era löften!
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