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Reviderat yrkande – Förslag på råd inom 
miljö- och klimatområdet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1) Arbetet med råd inom miljö- och klimatområdet avbryts 
2) Om KS beslutar att Göteborg ändå ska ha ett råd så ska det vara ett 

granskningsråd – miljö och klimat 
 
 

Yrkandet  
 

Det finns redan för många styrande dokument och råd inom Göteborgs stad. SD anser att 
nya råd inte tillför tillräckligt med nytta i förhållande till den kostnad och byråkrati som 
de orsakar. 

 

Skulle KS ändå besluta sig om ett råd vill SD göra följande medskick: 

Det är bra att hushålla med energi. Det är bra om man producerar inhemsk energi istället 
för att importera energi. Det är bra om energiproduktionen är billig för konsumenterna. 
Det är bra om energiproduktionen inte orsakar utsläpp av klimatgaser.  

För att uppnå dessa mål behöver man ständigt förnya och uppdatera sin energiproduktion 
med etablerad solid teknik och bygga anläggningar som inte orsakar klimatgaser. 

För att ett råd ska vara effektivt krävs det att rådet består av forskare inom energiteknik 
och fordonsteknik. Vidare krävs det att man har experter från näringslivet inom 
branscherna energiteknik, energiproduktion samt fordonsteknik. 

Dessa experter förstår hur beprövad och solid teknik kan avvändas för att åstadkomma 
maximal samhällsnytta samtidigt som man optimerar miljönyttan. 

Det finns ny teknik som kan ersätta energiproduktion och transporter som idag orsakar 
onödigt mycket klimatgaser. 

Omställningen måste ske i den takt som är tekniskt och samhällsekonomiskt möjligt, inte 
genom skattehöjningar på energiproduktion och transporter.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Reviderat yrkande  
2020-09-28 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.2.5 
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Yrkande angående förslag på råd inom miljö-
och klimatområdet 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att inrätta ett granskningsråd för klimat och ta 

fram ett förslag till reglemente samt förslag på ledamöter till rådet, i enlighet med 

alternativ A i tjänsteutlåtandet. 

 

2. Rådets sammansättning och arbetsbeskrivning ska tydliggöra att rådets 

granskningsområde innefattar alla mål i Agenda 2030, även mål relaterade till bättre 

arbetsvillkor, ökad jämlikhet och minskad fattigdom. 

 

3. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

 
Yrkandet 
Vi socialdemokrater ställer oss positiva till ett granskningsråd för klimat givet att 

klimatperspektivet kopplas samman med en socioekonomisk helhetsanalys, där alla mål 

inom Agenda 2030 vägs in. Exempelvis är bättre arbetsvillkor och ökad social och 

ekonomisk jämlikhet nödvändiga delar av ett framgångsrikt klimatarbete. Den sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarheten måste gå hand i hand. Detta bör speglas i såväl 

rådets sammansättning som i dess arbetsbeskrivning.  

Kommunstyrelsen 

 
  

  

Yrkande 

2020-09-30 

 

(Socialdemokraterna) 
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Ärende nr   2.2.5    Kommunstyrelsen 30 september       Yrkande (D) 25 september               Dnr 0933/20               
 

Yrkande ang  
Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Arbetet med råd inom miljö- och klimatområdet avbryts 
2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-05-06 § 429 förklaras fullgjort 

 

Yrkandet 
 

Demokraterna avstyrker med emfas inrättandet av ytterligare ett ”lager” inom miljö- och 
klimatområdet. Göteborgs Stad har redan bland annat 

a) miljö- och klimatnämnden med tillhörande fackkompetens inom förvaltningen 
b) Fossilfritt Göteborg – det politiska råd som sorterar direkt under kommunstyrelsen  
c) Den gedigna rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” med 81 åtgärdspunkter varav 

många är genomförda eller på väg att genomföras  
d) En stor mängd styrande dokument som reglerar stadens klimatpåverkande aktiviteter 

Ett parallellt ärende i kommunstyrelsen behandlar BRGs arbete med elektrifieringen på 
fordonssidan. Kommunala bolag som Göteborgs Hamn går före och genomför självmant effektiva 
åtgärder för minskning av sin klimatbelastning.  

Eftersom de politiska partier som initierat ärendet konsekvent motsätter sig de två mest effektiva 
åtgärder som Göteborgs Stad kan göra för för klimatet, måste föreslaget råd endast anses utgöra 
ännu en signalpolitisk handling vars enda bidrag blir en ytterligare administrativ belastning på den 
kommunala verksamheten. 
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Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret överlämnar två alternativa förslag, A och B, till beslut till 
kommunstyrelsen. 

1. Alternativ A: Stadsledningskontoret får i uppdrag att inrätta ett granskningsråd för 
klimat, ta fram ett förslag till reglemente samt förslag på ledamöter till rådet. 

Alternativ B: Stadsledningskontoret får i uppdrag att inrätta ett referensråd för miljö 
och klimat, ta fram ett förslag till reglemente samt förslag på ledamöter till rådet. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-05-06 § 429 att ta fram förslag på hur ett 
programråd kan utformas och inrättas i enlighet med förslaget till nytt miljö- och 
klimatprogram i syfte att Göteborgs Stads samlade politik effektivt leder mot målet 
om nollutsläpp av klimatgaser senast 2045, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-06 § 429 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
ta fram förslag på hur ett Programråd kan utformas och inrättas i enlighet med förslaget 
till nytt Miljö- och klimatprogram i syfte att Göteborgs Stads samlade politik effektivt 
leder mot målet om nollutsläpp av klimatgaser senast 2045. Uppdraget ska återredovisas i 
kommunstyrelsen senast september 2020. 

Stadsledningskontoret har gjort en genomlysning av olika möjliga typer av råd, genom att 
se på hur andra organisationer har utformat motsvarande råd, och också utifrån hur 
stadens befintliga råd är utformade. Ett råd kan antingen ha syftet att stödja staden i att nå 
stadens beslutade klimatmål eller i att nå samtliga mål i stadens miljö- och 
klimatprogram. Rådet kan ha en granskande roll eller vara en referensgrupp som bidrar 
med expertkunskaper till stadens strategiska arbete genom olika former av samverkan. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att ett externt råd för frågor inom miljö- och 
klimatområdet kommer att vara värdefullt oavsett vilken modell som väljs. Det är 
komplexa frågor som behöver lösas i samverkan med många aktörer. Val av inriktning 
och ansvarsområde ger olika för och nackdelar. Kontoret presenterar två huvudförslag till 
lösning; granskningsråd för klimat och referensråd för miljö- och klimatprogrammet. Ett 
granskningsråd bör endast bestå av experter från akademin och ett referensråd kan 
innehålla en bredare representation och även inkludera politiska representanter.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-07 
Diarienummer 0933/20 
 

Handläggare  
Sara Pettersson 
Telefon: 031-368 00 55 
E-post: sara.pettersson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beroende på utformning och antal ledamöter kommer arvoderingen av rådet bli olika stor. 
Utifrån hur andra liknande råd ser ut så är en bedömning att det rör sig om mellan 250-
500 tkr per år i arvodering och mindre omkostnader. Bedömningen baseras på att 
akademin helt eller delvis gör uppdraget utan krav på arvode. 

Utöver arvodering så behövs administration av rådet, vilket bedöms utgöra cirka 30-50 
procent av en heltidstjänst placerad på stadsledningskontoret eller miljöförvaltningen plus 
ianspråktagande av stödresurser som t.ex. inom kommunikation. Bedömningen är att ett 
referensråd kopplat till hela miljö och klimatprogrammet kräver mer stöd än ett 
granskningsråd för klimat. 

I de olika huvudalternativen som stadsledningskontoret lyfter läggs administrationen av råden 
hos stadsledningskontoret eller miljöförvaltningen även om båda förvaltningarna måste bidra. 
Uppdraget om utredning av råd kom tidsmässigt efter verksamhetsnomineringarna och är inte 
med i förutsättningarna för budget för 2021. Om kommunstyrelsen beslutar att 
stadsledningskontoret ska ansvara för rådet bedömer kontoret att ett råd i den omfattningen 
som beskrivs i utredningen får prioriteras inom kontorets befintliga resurser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Rådet syftar till att stödja staden till högre måluppfyllnad inom den ekologiska 
dimensionen, antingen med fokus på klimatmålet eller med fokus på samtliga mål i 
stadens förslag till nytt miljö- och klimatprogram.  

Bedömning ur social dimension 
Högre måluppfyllnad av de mål som föreslås inom staden miljö- och klimatprogram har 
flera positiva effekter även på den sociala dimensionen. Det är dock viktigt att rådets 
arbete även tar in den sociala dimensionen för att belysa och undvika eventuella 
målkonflikter.  

Rådet föreslås samverka med unga för att särskilt få in deras perspektiv.  

 

Bilaga 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-06 § 429 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-06 § 429 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
ta fram förslag på hur ett Programråd kan utformas och inrättas i enlighet med förslaget 
till nytt Miljö- och klimatprogram i syfte att Göteborgs stads samlade politik effektivt 
leder mot målet om nollutsläpp av klimatgaser senast 2045. Uppdraget ska återredovisas i 
kommunstyrelsen senast september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt yrkande från S, D, V och MP med tillägg enligt yrkande från S, M, V, L, MP och C 
hänvisas till det nationella klimatpolitiska rådet som är ett oberoende tvärvetenskapligt 
expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp 
år 2045.”På liknande sätt bör även kommunens samlade politik granskas på lokal nivå. Det 
lokala miljö- och klimatrådets uppgift är att granska och komma med åtgärdsförslag för ett 
snabbare genomförande av effektiva klimatåtgärder. Rådet kan bestå av representanter både 
från högskola och universitet, föreningar och näringslivet. Genom att låta oberoende experter 
med kompetens inom olika ämnesområden granska, blir stadens politiska beslut mer synliga 
och transparenta.” Yrkandet lyfter även fram Lund som ett exempel samt hänvisar till 
förslaget som finns med i remissversionen av stadens nya miljö- och klimatprogram och att 
detta ska inkludera sammansättning, finansiering och hur ledamöter ska utses. Målet är att 
”stadens klimatarbete ska leda mot netto noll utsläpp av klimatgaser, och att rådet kan inleda 
sitt arbete redan innan miljö-och klimatprogrammet är antaget.”  

I remissversionen till nytt miljö- och klimatprogram finns det förslag på att ta fram ett 
programråd med externa parter som ska utgöra referensgrupp till arbete med programmet. 
Programrådet föreslås ha en roll i att bedöma och rekommendera åtgärder samt bistå i 
analysen av stadens implementering av programmet. Rådet föreslås bland annat ge 
rekommendationer och förslag till fortsatt arbete.” 

I rapporten Fossilfritt Göteborgs – Vad krävs? fanns ett förslag om att inrätta ett internt 
klimatråd, ”med uppgift att övervaka och tillse att stadens klimatstrategiska åtaganden 
följs.” Uppgifter som föreslogs för rådet var att granska investeringsbeslut, budgetar och 
verksamheter. Klimatrådet kan till exempel bestå av tjänstepersoner med kunskap inom 
klimat, energi, ekonomi, beteendevetenskap etc. 

Övriga råd i staden 
Staden har för närvarande fler centrala råd för olika frågor till exempel trygghetsråd, 
HBTQ-råd, sverigefinska-rådet, rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsråd och råd 
för den nationella minoriteten romer. Dessa har olika inriktningar och uppdrag och de 
flesta av råden har ett reglemente som anger syfte, uppgifter, sammansättning och 
arbetsformer. De flesta råd har politisk representation.  

I maj i år beslutade kommunfullmäktige om att inrätta ett trygghetsråd med syftet att vara 
”kommunstyrelsens samrådsorgan med relevanta aktörer inom det trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbetet. Rådet ska vara ett forum för ömsesidigt lärande och 
syftar till att stärka det politiska ansvaret i dessa frågor på strategisk nivå.”  

En del råd i staden samordnas från nämnder till exempel förvaltningen inköp och 
upphandling som ansvarar Upphandlingsrådet. Där finns representanter för näringsliv, 
företagare, brukare av kommunala tjänster, social ekonomi och akademi om utgör 
samarbetspart till Inköp och upphandling samt övriga inköpsenheter i Göteborgs Stad. 
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Rådet har till syfte är att främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling och 
stärka banden mellan Göteborgs Stad, näringslivet och andra aktörer. 

Under 2011-2015 har staden även haft ett råd för integration och samhällsgemenskap. Det 
var ett fristående råd med uppgiften att utifrån rådets samlade kunskaper och erfarenheter 
lämna förslag över hur staden kan arbeta för ett Göteborg som är öppet och integrerat och 
som stärker samhällsgemenskapen. Rådets arbete avrapporterades till kommunstyrelsen 
under 2015 och i samband med detta gjordes en utvärdering. En av slutsatserna i 
utvärderingen var att rådets uppdrag varit för brett och komplext och att en avgränsning 
hade underlättat. Man konstaterade också att uppdraget hade behövt struktureras mer i 
såväl processer som roll och ansvarsfördelning samt vikten av att tidigt värdera 
omfattning av det stöd som behövs.  

Omvärldsbevakning 
Flera städer och regioner har råd för olika ändamål. Nedan presenteras ett antal exempel 
på råd som har inriktning miljö, klimat och Agenda 2030.  

Lund 
Lunds kommun bildade 2018 ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med 
tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april 
överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete. I 
samband med det finns det tillfälle för kommunstyrelsen att ställa frågor och få svar från 
rådet. Rådet har också haft en föreläsningsserie för stadens anställda.  

• Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och 
innovativt lokalt klimatarbete. 

• Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds 
universitet/SLU i klimatfrågan. 

• Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete 

Kommunens syfte med rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten för 
att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete som även kan komma att leda till 
klimatinnovationer och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska 
bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor. 

Rådet består av åtta representanter från flera olika institutioner så som Centrum för Miljö- 
och klimatforskning, Statsvetenskapliga institutionen och Nationalekonomiska 
institutionen. Dessa utsågs av kommunstyrelsen med stöd av kommunkontoret. 
Mandatperioden är två år och ledamöterna kan sitta i max tre perioder det vill säga sex år. 
Universitetet har varit positiva till att delta då de ser det som oftast kallas ”den tredje 
uppgiften” det vill säga att dela med sig av sin kunskap. Rådets ordförande och vice 
ordförande är arvoderade med en fast summa varje år. Rådet har som helhet budget på 
185 tkr per år. Rådet regleras genom en riktlinje.  

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/hallbara_lund/klimat-miljo-och-
hallbarhet/klimatradet/ 

Västra Götalandsregionen 
Klimatråd Västra Götaland är en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om” och ska samla det regionala ledarskapet för klimatomställningen. 

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/hallbara_lund/klimat-miljo-och-hallbarhet/klimatradet/
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/hallbara_lund/klimat-miljo-och-hallbarhet/klimatradet/
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I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi 
och intresseorganisationer. Syftet är att rådet ska utgöra en samlande kraft och en stark 
gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell 
nivå. 

Rådet består av 15 ledamöter, med representanter från till exempel Nudie, Preem, 
Naturskyddsföreningen, Chalmers, Göteborgs Universitet, Volvo, Vårgårda kommun och 
Västsvenska handelskammaren. Göteborgs stad representeras av stadsbyggnadsdirektören 
och tidigare var ett kommunalråd representant. Mandatperioden är två år. 

Rådet träffas 3-4 gånger per år och de har producerat ett antal gemensamma 
debattartiklar. De utgör inget stöd för Västra Götalands eget klimatarbete utan ska vara 
ledare, bidra till att riva hinder och vara inspiratörer för regionens alla aktörer.  

https://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/ 

Stockholm 
Stockholms stad har ett råd för Agenda 2030. Rådet ska stödja och ge råd till Stockholms 
stad i deras arbete med att nå hållbarhetsmålen. Rådet inrättades 2019 efter att det 
beslutades i stadens budget för 2019-2021. 

Rådet ska till exempel: 

• följa och ge råd hur staden tar ansvar och verkar för att intentionerna i Agenda 2030-
arbetet utvecklas 

• stödja stadens verksamheter att nå målet att vara ledande i genomförandet av agendan 
• vara remissinstans i strategiska och stadsövergripande ärenden. 

Rådet består av 17 ledamöter varav nio förtroendevalda och åtta särskilt sakkunniga från 
civilsamhället, näringsliv och akademi. De utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. 
Tillsammans ska rådet representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden 
relaterade till Agenda 2030. Kommunstyrelsen utser ordförande bland de förtroendevalda 
ledamöterna. Rådet utser vice ordförande bland de sakkunniga ledamöterna. 

En beredningsgrupp som utses av kommunstyrelsen, med två representanter från 
majoriteten och två från oppositionen, föreslår vilka av de nominerade sakkunniga som 
ska väljas som ledamöter och kommunstyrelsen fattar beslut om vilka de blir. Ordförande 
för rådet är Gustaf Fridolin. De sakkunniga utsågs genom en öppen nomineringsprocess 
och de fick in 200–300 nomineringar. Valberedningen utgjordes av en mindre grupp 
politiker. Ledamöterna sitter på 1–2 år. Arvode utgår per möte för ledamöter samt en fast 
årlig ersättning för ordförande.  

Rådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Agenda förbereds med stöd av 
stadsledningskontoret för att synkroniseras med stadens övriga processer och ärenden. 
Stadsledningskontorets sekretariatsfunktion är i övrigt administrativt stöd för rådet.  

I Kommunal författningssamling för Stockholm finns en Instruktion för 
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030.  

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-
demokrati/kommunstyrelsen/utskott-och-rad/ 

  

https://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/kommunstyrelsen/utskott-och-rad/
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/kommunstyrelsen/utskott-och-rad/
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Staten 
Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den 
bygger på. De ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället. 

Klimatpolitiska rådet är den del av det klimatpolitiska ramverk som antogs i riksdagen 
2017. Rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. De 
utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen 
och regeringen har beslutat.  

Det innebär enligt instruktionen att de ska: ”Utvärdera om inriktningen inom olika 
relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen. 
Belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv. 
Identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs för att nå klimatmålen. 
Analysera hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och 
långsiktigt. De ska även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller som 
klimatpolitiken bygger på. De ska dessutom bidra till en ökad samhällsdebatt om 
klimatpolitiken.” 

Det klimatpolitiska rådet regleras genom Förordning (2017:1268) med instruktion för 
Klimatpolitiska rådet. 

2017 utsåg regeringen rådets första åtta ledamöter, varav en ordförande och en vice 
ordförande. Samtliga utsågs för en period på tre år. Därefter ska rådets ledamöter själva 
lämna förslag om vilka som ska efterträda dem, som ett sätt att stärka rådets oberoende. 
Rådets ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, 
klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 

Just nu är Ingrid Bonde ordförande och Johan Kuylenstierna vice ordförande. 
Ledamöterna i övrigt kommer från bland annat från KTH, Chalmers, Lunds universitet 
och Luleås tekniska universitet. Senast den sista mars varje år lämnar rådet en rapport till 
regeringen som innehåller en bedömning och rekommendationer. 

https://www.klimatpolitiskaradet.se/uppdrag/ 

Överväganden 
Baserat på omvärldsbevakningen och de inriktningar som uttrycks i yrkandet så finns det 
olika alternativa utformningar och syften med ett råd inom miljö- och klimatområdet. Ett 
råd kan antingen ha syftet att stödja staden med måluppfyllelse av samtliga mål inom 
miljö- och klimatprogrammet eller fokusera på klimatmålet. Ett råd kan ha uppdraget att 
stödja stadens arbete genom att utifrån granska arbetet och på så sätt ge ett oberoende 
utlåtande. Alternativt så är det en referensgrupp som samverkar och samarbetar med 
staden och ger på så sätt stöd. Det förstnämnda kräver en större grad av oberoende. De 
olika alternativen beskrivs nedan och presenteras även i en matris.  

Granskningsråd eller referensråd 
Rådets syfte och roll blir avgörande för hur det sedan ska sättas samman och vilka 
arbetsuppgifter rådet bör ha.  

I yrkandet lyfts det fram att rådet kan bestå av representanter både från högskola och 
universitet, föreningar och näringslivet. I remissversionen till stadens miljö- och 
klimatprogram föreslås att rådet ska bestående av representanter från akademi, näringsliv 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:1268
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:1268
https://www.klimatpolitiskaradet.se/uppdrag/
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och civilsamhällets organisationer. I yrkandet lyfts även granskning av den lokala 
politiken fram.  

Ett råd med uppdrag att granska stadens verksamhet behöver anses vara oberoende. 
Näringslivet och civilsamhället kan inte ha en granskande roll i denna mening och därför 
bör ett granskande råd endast bestå av experter från akademi. Om rådet ska vara en 
referensgrupp som får en mer rådgivande roll kan man dock även inkludera civilsamhället 
och näringslivet.   

När det gäller akademi så finns det fördelar med att i huvudsak fokusera på de lokala 
lärosätena Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs Universitet för att fördjupa detta 
samarbete. Här finns en avsiktsförklaring som tecknades i april 2020 mellan dessa parter 
och Göteborgs stad. Både i yrkandet och i omvärldsbevakningen lyfts det 
tvärvetenskapliga fram och det är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till oavsett 
granskande eller rådgivande roll.  

Ett referensråd som inkluderar näringslivet och civilsamhället kan ha lokala/regionala 
representanter eller ha ledamöter från hela Sverige. Förslaget till nytt miljö- och 
klimatprogram har påverkan på många sektorer av samhället och många branscher. Ett 
råd med representanter från näringsliv och civilsamhälle bör därför spegla denna bredd 
för att staden ska få ökad kunskap från flera olika perspektiv. Näringslivets medverkan 
bör därför spegla både små och stora företag och även flera olika branscher. 
Representanter från civilsamhället behöver också spegla en mångfald men med fokus på 
organisationer med kunskaper inom relevanta ämnen. Då det är komplicerade sakfrågor 
är det bra om även representanter från näringslivet och civilsamhället är sakkunniga inom 
ämnet. På så sätt kan de bidra med sakkunskap utöver att representera sin bransch, företag 
eller organisation.   

Klimat eller hela Miljö- och klimatprogrammet 
Ett råd kan antingen hantera klimatmålet eller samtliga mål i stadens miljö- och 
klimatprogram. Klimatfrågan är bred och komplex och kan som enskild fråga vara 
tillräckligt stor för ett råd att hantera. Vägledningen som staden får från ett sådant råd har 
bättre förutsättningar för att bli skarpa och specifika med ett mer avgränsat 
ansvarsområde. Ett råd som hanterar hela det föreslagna miljö- och klimatprogrammet 
kan dock väga in en större komplexitet och potentiellt sett undvika fler målkonflikter. 
Alla tre mål täcker dock många discipliner och här måste bredd kontra djup övervägas.  

Stadens klimatarbete sträcker sig över många olika verksamheter så för att få en 
granskning som tar hänsyn till denna helhet så bör rådets ledamöter representera en rad 
olika discipliner så som statsvetenskap, ekonomi, energi, arkitektur, mobilitet och 
konsumtion. Med en tvärvetenskaplig kunskap kan de bidra till klimatfrågan på 
samhällsnivå genom att ta hänsyn till mer aspekter, komma med förslag som är väl 
avvägda och bättre identifiera och bidra till minskade målkonflikter. Ett råd som 
omfamnar hela det nya miljö- och klimatprogrammet behöver även kompletteras med 
experter inom fler sakområden då det även inkluderar mål inom till exempel biologisk 
mångfald, luft och vatten.   
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Fyra varianter av råd 
 Granskningsråd Referensråd 

Klimatmålen Granskningsråd – klimat 

• Bidra till att nå stadens klimatmål 
genom att granska den lokala 
politiken och stadens strategiska 
arbete inom området.  

• Sammanställer årligen sina 
resultat i en rapport till 
kommunstyrelsen där rådet 
utifrån sin granskning, ger 
vägledning till hur staden fortsatt 
bör arbeta strategiskt med 
klimatfrågor.  

• Forskare och experter från 
Chalmers och GU. 
Tvärvetenskaplig 
sammansättning med bred 
kunskap att kunna bidra till 
klimatfrågan på samhällsnivå. 

Referensråd – klimat 

• Bidra till att nå klimatmålet i 
stadens miljö- och 
klimatprogram genom att ge 
råd till stadens strategiska 
klimatarbete. 

• Ge stöd till stadens strategiska 
arbete genom olika former av 
samverkan och 
kunskapsöverföring till 
exempel vid möten, genom 
skrivelser och seminarium 

• Sakkunniga från näringslivet, 
civilsamhället och akademi 
med bred kunskap att kunna 
bidra till klimatfrågan på 
samhällsnivå samt eventuellt 
politiker.  
 

Miljö- och 
klimatprogrammet 

Granskningsråd – miljö och klimat  

• Bidra till att nå stadens miljö- 
och klimatmål genom att granska 
den lokala politiken och stadens 
strategiska arbete för att nå målen 
i programmet.  

• Sammanställer årligen sina 
resultat i en rapport till 
kommunstyrelsen där rådet 
utifrån sin granskning, ger 
vägledning till hur staden fortsatt 
bör arbeta strategiskt med miljö- 
och klimatfrågor.  

• Forskare och experter från 
Chalmers och GU. 
Tvärvetenskaplig 
sammansättning med bred 
kunskap att kunna bidra till 
samtliga sakfrågor inom miljö- 
och klimatprogrammet på 
samhällsnivå. 

Referensråd - miljö och klimat  

• Bidra till att nå samtliga mål i 
stadens miljö- och 
klimatprogram genom att ge råd 
till stadens strategiska arbete för 
att nå målen i programmet.  

• Ge stöd till stadens strategiska 
arbete genom olika former av 
samverkan och 
kunskapsöverföring till exempel 
vid möten, genom skrivelser 
och seminarium. 

• Sakkunniga från näringslivet, 
civilsamhället och akademi med 
bred kunskap att kunna bidra till 
samtliga sakfrågor inom miljö- 
och klimatprogrammet på 
samhällsnivå samt eventuellt 
politiker. 
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Process för val av ledamöter 
Omvärldsbevakningen visar på mellan 8–19 ledamöter för olika råd och det beror på 
rådets syfte och inriktning. Lunds klimatråd har åtta ledamöter medan Stockholms 
Agenda 2030-råd har 17 ledamöter. Antalet ledamöter blir en avvägning mellan att få in 
tillräckligt mycket kunskap och bred representation men ändå en hanterbar grupp. En 
anledning till att hålla nere antalet ledamöter är att det skapar större möjlighet till djupare 
diskussioner och ett effektivare arbetssätt men ett bredare uppdrag kräver fler deltagare. 
Ett råd som bara fokuserar på klimatområdet bedöms därmed kunna vara mindre än ett 
råd som ska omhänderta hela miljö- och klimatprogrammet.  

Omvärldsbevakningen och stadens egna erfarenheter av råd visar att det finns olika sätt 
att utse ledamöter. Beroende på rådets sammansättning och syfte kan processen se olika 
ut. De råd som redan idag finns i staden utses oftast genom beslut i kommunstyrelsen. 
Förslagen till ledamöter arbetas fram på olika sätt i de olika råden. En valberedning kan 
antingen vara politisk eller bestå av tjänstepersoner. Exempelvis tar stadsledningskontoret 
fram kriterier för ledamöter till HBTQ-rådet i samråd med hbtq-Göteborg och ledamöter 
nomineras sedan av stadsdirektören. 

För att skapa tydlighet och för att få kontinuitet är det viktigt att ledamöter sitter för en 
specifik mandatperiod till exempel två år men med möjlighet till förlängning. Det ska 
även tydligt regleras hur och när en ledamot avgår. Om rådet ska vara helt fristående så 
kan processen se ut likt det nationella rådet där det första rådet utses av kommunstyrelsen 
men att rådet sedan utser sina ersättare. Alternativt kan staden ha en process likt den för 
Stockholms Agenda 2030-råd där staden hade en öppen nomineringsprocess likt ett 
anställningsförfarande.  

Referensråd är möjligt att forma med eller utan politisk representation i rådet.  

Arbetsformer och finansiering 
Ansvaret för rådet kan knytas till kommunstyrelsen eller till miljö- och klimatnämnden 
som har ansvaret att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen 
av hållbar utveckling. Om rådet kopplas till miljö- och klimatnämnden behöver rådets 
resultat ändå komma kommunstyrelsen till del kopplat till övrig styrning och ledning av 
staden.  

För att skapa tydlighet i arbetet för ledamöterna är det viktigt att rådet syfte och mandat 
klarläggs för både rådets deltagare och för dess mottagare. Det måste även pekas ut vilka 
områden rådet kan ha inflytande över men också vad de inte har inflytande över. Detta 
anges i det regemente som tas fram för rådet. 

Omvärldsbevakningen och erfarenheter från stadens egna råd visar att råd vanligtvis 
sammanträder mellan cirka tre till åtta gånger per år. Utöver det kan det finnas behov av 
arbetsmöten. Agendan för sammanträden bör tas fram i samråd med stadens 
tjänstepersonsorganisation för att synkroniseras med ordinarie verksamhet och 
övergripande årshjul.  

Rådet behöver oavsett uppdrag och inriktning ta hänsyn även till den sociala dimensionen 
i sitt arbete och ska särskilt beakta barn och ungas perspektiv. Ungdomsfullmäktige kan 
vara en viktig aktör för rådets arbete och där finns god representation från alla stadsdelar 
och åldrar.  
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Omvärldsbevakningen och stadens egna erfarenheter av råd visar att det finns olika 
modeller och olika behov för ersättning av ledamöter. Ersättning brukar utgå för nedlagd 
tid för minst ordförande och vice ordförande och eventuellt för ledamöter. Det kan till 
exempel vara en fast årlig ersättning eller en för redovisade timmar. Exemplet från Lund 
visar att det endast är ordförande och vice ordförande som är arvoderade. I Stockholm får 
ordförande och vice ordförande en fast ersättning och övriga ledamöter för nedlagd tid 
vid möten. 

Rådet behöver administrativt stöd från stadens tjänstepersoner. Här ingår arbetsuppgifter 
som samordning, ta fram underlag, vara kontaktperson, skriva protokoll, distribuera 
kallelser, sätta samman en dagordning. För att skapa förutsättningar för ett gott resultat så 
bör det finnas en resurs om cirka 30-50 procent plus att det kommer att tas i anspråk 
stödresurser inom t.ex. kommunikation. De centrala råd som finns i Göteborgs Stad 
administreras av ofta av tjänstepersoner på stadsledningskontoret men specifika råd 
administreras av berörd förvaltning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att ett externt råd för frågor inom miljö- och 
klimatområdet kommer att vara värdefullt oavsett den modell som väljs. Det är komplexa 
frågor som behöver lösas i samverkan med många aktörer. Val av inriktning och 
ansvarsområde ger olika för och nackdelar. Kontoret presenterar två huvudförslag till 
lösning; granskningsråd för klimat och referensråd för miljö- och klimatprogrammet. Av 
de fyra förslag som beskrivs i matrisen ovan så bedömer stadsledningskontoret att två av 
alternativen har fördelar gentemot de övriga, även om de andra också är fullt 
genomförbara. Nedan beskrivs först de två förordade alternativen, och sedan alternativa 
lösningar.  

Förslag till ett granskningsråd för klimat 
Syftet med ett granskningsråd för klimat är att bidra till att nå stadens klimatmål genom 
att granska den lokala politiken och stadens strategiska arbete för att nå sina mål inom 
området.  

I remissversionen av miljö- och klimatprogrammet är klimatmålet Göteborgs 
klimatavtryck är nära noll år 2030. Göteborgs lokala mål kommer bidra till det nationella 
målet om nollutsläpp 2045 samt de europeiska och internationella målsättningar som 
finns för klimat.  

Rådet ska stödja Göteborgs stad i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och 
innovativt lokalt klimatarbete. Det ska också verka för ett fördjupat samarbete mellan 
Göteborgs stad och Chalmers och GU i klimatfrågan. 

Granskningen bör, utöver analys, innehålla konkreta förslag på hur kommunen bör 
fokusera sitt fortsatta arbete för att nå högre måluppfyllelse. Förslag på fortsatt arbete ska 
ligga inom stadens direkta eller indirekta handlingsutrymme.  

Arbetsuppgifter 
Huvudsaklig uppgift för ett granskningsråd för klimat är att årligen presentera en rapport 
som granskar och analyserar stadens klimatarbete samt ger råd om hur staden bör 
fokusera det fortsatta arbetet för ökad måluppfyllelse. Det är viktigt att rådet stödjer sin 
granskning och förslag på aktuell forskning. Rapporten bör synkroniseras med stadens 
uppföljning och kopplas till miljöledningssystemets rapporteringscykel. I samband med 
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överlämnandet av rapporten så ska det finnas möjlighet för kommunstyrelsen att ställa 
frågor och ha en dialog med rådets ledamöter. Förslag, råd och vägledning bör vara 
konsekvensbeskrivna ur ekologisk, social och ekonomisk dimension.  

Sammansättning och arbetssätt 
Ett granskningsråd för klimat bör endast bestå av ledamöter från akademi och förslagsvis 
8–10 ledamöter. 

Ledamöterna består av ungefär lika många representanter från vardera Chalmers tekniska 
högskola och Göteborgs Universitet. Ledamöterna ska vara tvärvetenskapligt och 
representera flera olika discipliner inom klimatområdet kopplat till stadens mandat och 
påverkan på samhället. Rådets presidium ska ha representanter från båda lärosäten. 

Förslag på ordförande samt ledamöter tas fram av stadsdirektören i samverkan med 
rektorerna på respektive lärosäte genom den samarbetsform som finns mellan parterna 
enligt de kriterier som beskrivs i detta underlag. Rådet kan sedan ha i uppdrag att utse 
sina efterföljare likt det nationella klimatpolitiska rådet. 

Rådet sammanträder utifrån behov men minst fyra gånger per år. Däremellan kan delar av 
rådet behöva träffas i arbetsmöten eller fokusgrupper.  

Rådets ordförande kan kalla förvaltningschefer för berörd förvaltning, eller den 
tjänsteperson denne utser, att delta i rådets överläggning. Andra experter och sakkunniga 
får kallas eller höras som stöd i rådets arbete.  

Rådet ska vara väl informerade om stadens årshjul kopplat till budget och 
miljöledningssystem samt planerade större ärenden och processer men de beslutar om sin 
egen agenda och eventuella teman.  

Finansiering och administration  
En fast ersättning utgår till ordförande och vice ordförande.  

De centrala råd som finns i Göteborgs Stad administreras av tjänstepersoner på 
stadsledningskontoret. Förslagsvis så görs det även för ett granskningsråd för klimat. Det 
behövs dock en samverkan med miljöförvaltningen och det kommer kräva personella 
resurser även därifrån.  

Förslag till ett referensråd för miljö- och klimatprogrammet 

Syfte 
Syftet med ett referensråd för miljö- och klimatprogrammet är att stödja staden i sitt 
arbete för att nå ökad måluppfyllelse av samtliga mål i miljö- och klimatprogrammet. 
Rådet ska stödja staden i genomförandet av programmet och ge förslag på hur kommunen 
kan fokusera sitt fortsatta arbete för att nå högre måluppfyllelse. Förslag till åtgärder ska 
ligga inom stadens direkta eller indirekta handlingsutrymme. Det blir ett stöd för staden i 
att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt miljö- och klimatarbete. 
Rådet ska även verka för ett fördjupat samarbete mellan samhällets olika aktörer inom 
miljö- och klimatfrågan. 

Arbetsuppgifter 
Referensrådet ska ha en roll i att stödja det strategiska miljöarbetet genom att till exempel 
bedöma och rekommendera åtgärder samt bistå i analysen av stadens implementering av 
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programmet. Rådet ska även ge rekommendationer relaterat till uppföljningen och förslag 
till fortsatt arbete.  

Rådets kunskap och erfarenheter kan överföras till stadens politiker och tjänstepersoner 
på flera olika sätt till exempel genom olika former av möten eller kortare yttranden och 
remissutlåtanden. Det bör finnas regelbundna tillfällen då rådet träffar politiska 
företrädare om dessa inte ingår i rådet. 

Dagordning sätts på en årlig basis och synkroniseras med stadens agenda och årshjul. Det 
ska utgå från det arbete som pågår i stadens verksamhet utifrån miljö- och 
klimatprogrammet men också med input från vad de sakkunniga ser för behov utifrån 
deras perspektiv. För att få ett djup i vägledningen från rådet så kan det vara lämpligt att 
på årsbasis fokusera på olika teman. Teman kan vara sakfrågor så som mobilitet, vatten 
och energi eller tvärsgående processer så som styrning och ledning, finansiering och 
medborgarinflytande.  

Sammansättning och Arbetssätt 
Ett referensråd för miljö- och klimatprogrammet med ett bredare uppdrag behöver bestå 
av en något större grupp, cirka 15 personer. Förslagsvis får akademin cirka 6 platser, 
näringslivet och civilsamhället cirka 6 platser och politiker cirka tre ledamöter. 
Ledamöterna ska ha fördjupade kunskaper inom sina respektive områden. 

Stadsledningskontoret arbetar fram ett förslag till icke-politiska ledamöter utifrån de 
kriterier som tas upp i detta underlag som sedan kommunstyrelsen beslutar. Ledamöter 
kan utses devis genom öppen nominering. Business Region Gothenburg, BRG, kan vara 
en samverkanspart för att finna lämpliga ledamöter från näringslivet och ledamöter från 
civilsamhället kan tas fram i samverkan med kansliet GotUnited. Politiska representanter 
utses av kommunstyrelsen. Rådets ordförande är förslagsvis en representant från staden 
och en vice ordförande från någon av de externa parterna. 

Rådets ordförande kan kalla förvaltningschefer för berörd förvaltning, eller den 
tjänsteperson denne utser, att delta i rådets överläggning. Andra experter och sakkunniga 
får kallas eller höras som stöd i rådets arbete.  

Finansiering och administration 
Ersättning utgår per timme för alla deltagare i linje med övriga råd i staden.   

Förslagsvis så administreras ett referensråd för miljö- och klimatprogrammet i huvudsak 
av miljöförvaltningen. Det behövs dock en samverkan med stadsledningskontoret även i 
denna variant av råd.  

Alternativa lösningar 
Så som matrisen ovan visar så går det att kombinera råd på flera olika sätt men ett 
utpräglat granskningsråd bör inte ha ordinarie medlemmar från näringslivet och 
civilsamhället.  

Ett alternativ till ovanstående är att ett granskningsråd från akademien som ansvarar för 
hela miljö- och klimatprogrammet. Det blir ett stort område att granska men det ger ett 
stöd för stadens hela miljö- och klimatarbete. Rådet kan då tydligare knytas till stadens 
miljö- och klimatprogram där det finns synergier mellan de olika målen. En lösning kan 
då vara att vart tredje år fokusera på endera av de föreslagna miljömålen för naturen, 
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klimatet och människan. Rådet kan i så fall kompletteras med adjungerade experter för att 
få in spetskompetens men ändå hålla nere antalet ledamöter samt en kontinuitet.  

Generella förutsättningar oavsett typ av råd och fortsatt arbete 
Rådet bör ha syftet att i första hand stödja stadens lokala mål. Dessa mål kommer sedan 
bidra till nationella mål och internationella överenskommelser.  

Mandatperioden föreslås vara två år med möjlighet till minst en förlängning för att få 
kontinuitet i rådets fasta ledamöter.  

Oavsett form så bör rådets huvudrapporteringar och förslag synkroniseras övriga 
relevanta delar av stadens processer kopplat till budget, uppföljning mm.  

Rådets arbete föreslås följas upp efter 3–4 år. Uppföljningen ska göras av 
stadsledningskontoret i samverkan med miljöförvaltningen och återrapporteras till 
kommunsstyrelen senast 2024.  

Vid nominering av ledamöter ska hänsyn tas till jämställdhet och sammansättningen ska 
sträva efter mångfald. Kriterier arbetas in i reglemente i enlighet med detta underlag. 
Rådet ska samverka med barn och unga för att få in deras perspektiv, till exempel genom 
samverkan med ungdomsfullmäktige. Det är också viktigt att rådet även tar in den sociala 
dimensionen för att belysa och undvika eventuella målkonflikter.  

Stadsledningskontoret bör få i uppdrag att ta fram ett reglemente för ett råd i enlighet med 
den inriktning som kommunstyrelsen beslutar och i samband med det ta fram ett förslag 
till ledamöter för beslut i kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret bedömer att 
beredningen tar minst tre månader efter beslut i kommunstyrelsen och längre om 
nomineringsprocessen ska vara öppen.  

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Godkännande till att skicka förslag till 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030 på remiss 
§ 429, 0409/19 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, V och MP med tillägg enligt yrkande från S, M, V, L, MP och C: 

1. Kommunstyrelsen godkänner att miljö- och klimatnämnden skickar ut Göteborgs 
Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 på remiss. Remisslistan kompletteras 
med LO, TCO och SACO som remissinstanser. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett Programråd kan 
utformas och inrättas i enlighet med förslaget till nytt Miljö- och klimatprogram i 
syfte att Göteborgs Stads samlade politik effektivt leder mot målet om nollutsläpp av 
klimatgaser senast 2045. 

3. Uppdraget ska återredovisas i kommunstyrelsen senast september 2020. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 april 2020, § 381. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020. 
Yrkande från S, D, V och MP den 3 maj 2020. 
Tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 6 maj 2020. 
Yrkande från SD den 14 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 14 april 2020. 

Daniel Bernmar (V) och Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från 
S, D, V och MP den 3 maj 2020 och tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C 
den 6 maj 2020 samt avslag på yrkande från SD den 14 april 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP och C den 6 maj 2020 samt avslag på yrkande från 
S, D, V och MP den 3 maj 2020 och yrkande från SD den 14 april 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på stadsledningskontorets förslag, yrkande från 
S, D, V och MP samt yrkande från SD och finner att yrkandet från S, D, V och MP 
bifallits. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla tilläggsyrkandet från S, M, V, L, MP och C. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden  
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 
2020-06-08 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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