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Yttrande angående – yrkande från MP och V 
angående att öka takten i att klimatanpassa 
Göteborg  
 

Vi socialdemokrater delar yrkandets intention, det är mycket angeläget att klimatsäkra 
Göteborg och öka beredskapen för skyfall och annat extremväder i staden. Vi menar dock 
att det är ett arbete som redan pågår på flera håll och nivåer, dels genom den 
klimatanpassningsplan som stadsledningskontoret arbetar med att färdigställa under 2022. 
Dels genom planering, samordning och genomförande av åtgärder. Bland annat genom 
byggnation av älvkantsskydd och skyfallsanläggningar. Älvkantsskydden, en åtgärd som 
yrkandet specifikt lyfter, är uppdelat i etapper för att möjliggöra en prioriterad och tidsatt 
utbyggnadsordning där den första etappen stod färdig i början av året.  

Den andra åtgärden som yrkandet specifikt lyfter är de yttre skyddsportar i Göta älv, som 
enligt förstudien som gjordes 2014, kommer att kosta minst 10 miljarder kronor. En 
kostnad som aktualiserar vikten av fortsatt arbete och dialog för statliga investeringar. 
Kommunerna har förvisso det främsta ansvaret för klimatanpassning lokalt, men behovet 
av samordning och fortsatt dialog för statliga investeringar är stort för att inte behöva 
ställa klimatanpassningsåtgärder mot välfärd i framtida kommunala budgetar.   

Vi menar att Göteborgs stad arbetar med frågan så långt den kommunala rådigheten 
tillåter. Det som krävs för att öka takten i klimatanpassningsarbetet är dels ytterligare 
samverkan mellan nationell, regional och kommunal nivå, dels mellan privata och 
offentliga aktörer. Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter just vikten av 
nationell styrning och samordning i sin första rapport och betonar att det krävs breda 
överenskommelser som möjliggör långsiktig planering och beslut.  
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Yttrande angående – yrkande om att öka 
takten i att klimatanpassa Göteborg  
Yttrandet 
I ”budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunstyrelsen” går att läsa följande:  

”Stadsledningskontoret har sedan 2018 i uppdrag att arbeta med samordning av stadens 
förvaltnings- och bolagsövergripande klimatanpassningssäkring. Under 2022 ska den 
klimatanpassningsplan som kontoret inte lyckades prioritera under 2021 tas fram. I övrigt 
är fokus att fortsätta arbetet med dialog om statlig finansiering och att hantera stadens 
översvämningsrisker orsakade av extrema väder och höjda havsnivåer.  

Inom stadens hantering av översvämningsrisker ansvarar stadsledningskontoret för 
samordning och övergripande planering för genomförande av högvattenskydd genom 
portföljorganisationen för högvattenskydd. Portföljorganisationen hanterar förutsättningar 
som finansieringsmodeller, utbyggnadsplanering och organisation för genomförande av 
högvattenskydd med mål att vara klart till senast år 2040. Vidare arbetar kontoret med 
kunskapsuppbyggnad genom utbildning som GR (Göteborgs Regionen) arrangerar, 
påverkansarbete för statlig finansiering och lagstöd samt utvecklar nätverk på kommunal, 
regional, nationell och internationell nivå med syftet att skapa förutsättningar för arbetet 
med klimatanpassning”.  

Mot ovan görs bedömning att Staden redan arbetar med frågan och vi avser därför avslå 
yrkandet.  
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2022-03-02 

Yrkande om att öka takten i att klimatanpassa Göteborg 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa hur takten i att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder i Göteborg kan påskyndas avsevärt. 

Yrkande 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC har nyligen gett ut 
ytterligare en rapport med ett mycket tydligt budskap. Vi står inför ett klimathot med 
fler och värre översvämningar, torka som kommer att påverka miljarder människor.  
IPCC uppskattar att mellan 3,3 och 3,6 miljarder människor är mycket sårbara för de 
klimatförändringar vi ser framför oss. De nämner också att den pågående trenden 
med urbanisering ger en god möjlighet att främja klimatrobust utveckling, vilket 
förstärker vikten av Göteborgs roll som förebild som klimatmedveten stad. 
Rapporten upprepar att beslut och handlingar inom det närmaste årtiondet är 
avgörande. 

Dramatiska effekter av ett förändrat klimat har redan nu blivit tydliga globalt och 
lokalt. Göteborg är en stad vid vattnet som ligger i ett av Sveriges mest sårbara 
områden för översvämningar, erosion, ras och skred. Det kommer att behövas en 
mängd åtgärder för att skydda Göteborg. I stadens budget finns uppdrag om att ta 
fram en klimatanpassningsplan. Det är bra men arbetet behöver påskyndas. FN:s 
klimatpanel varnar just för konsekvenserna av passivitet. Därför vill vi rödgrönrosa 
nu se att arbetet med att ta fram en tydlig klimatanpassningsplan påskyndas och 
förstärks och att staden parallellt med det strategiska arbetet ökar takten i 
genomförande av åtgärder såsom till exempel älvkantskydd och planering för portar 
mot havet. Klimatanpassning av Göteborg kommer att kosta pengar, men att inte 
genomföra klimatanpassningsåtgärder kommer att bli betydligt dyrare. De 
miljöproblem som vi varit med och skapat ska inte lämnas till kommande 
generationer att lösa. 
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