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Interpellation av Gertrud Ingelman (V) till 
kommunstyrelsens ordförande angående den 
senaste klimatrapporten från FN-organet IPCC 
 

Den senaste delrapporten Den Naturvetenskapliga grunden från FN-organet IPCC den 9/8 
2021 visar att omfattningen av klimatförändringarna är kraftigare än vad som sannolikt 
observerats sedan flera årtusenden tillbaka. Om det någonsin funnits en tvekan om att 
mänsklig verksamhet påverkar klimatet och leder till extrema väderhändelser slår 
rapporten nu fast detta som ett faktum och att riskerna ökat. Vi har nu mycket kort tid på 
oss för att effekterna av klimatförändringarna ska kunna vara hanterbara för 
mänskligheten. FN:s generalsekreterare kallar rapporten ”röd flagg för mänskligheten”.  

Klimatförändringarna kräver modiga och kraftfulla beslut på alla nivåer av politiskt 
beslutsfattande: lokalt, nationellt och internationellt. Strukturella omställningar krävs av 
industrin och av transportsystemet där nya jobb också kan skapas när verksamheter ställer 
om. Våra konsumtionsmönster behöver förändras där de som släpper ut mest också 
behöver minska sina utsläpp mest så att omställningen har ett rättviseperspektiv. 

Rapporten visar att havsnivåhöjning och extrema väderhändelser som skyfall ökar 
betydligt snabbare än vad som tidigare antagits och konsekvenserna för Göteborg innebär 
därför betydligt större risk för översvämningar. Detta gör att stadsplaneringen påverkas 
och att även tidigare planer kan behöva uppdateras och omprövas.   

Vissa beslut i klimatvänlig riktning har tagits i Göteborg under senare år, exempelvis 
kring pilotprojekt för fossilfritt byggande, mer av samutnyttjande av verksamhetslokaler, 
skärpt regelverk kring tjänsteresor, mer laddstolpar för elfordon och minskade 
klimatavtryck från transporter kring inköp. Men klimatet kräver att vi måste göra mycket 
mer. I vår rödgrönrosa budget för 2021 avsätter vi som enda partikonstellation 50 
miljoner kronor för att genomföra åtgärderna i utredningen Fossilfritt Göteborg – vad 
krävs? Vi har bland annat också föreslagit att Göteborg omgående ska utlysa 
klimatnödläge för att prioritera upp klimatarbetet, att klimatpolitiken i Göteborg granskas 
av oberoende experter och att stadens verksamheter ska anta verksamhetsspecifika 
koldioxidbudgetar. Tyvärr har våra förslag röstats ner av en majoritet i 
göteborgspolitiken. Flera förslag och beslut har också gått i motsatt riktning. Exempelvis 
riskerar en utökning av gratisparkering och att bygga Skeppsbrogaraget till att biltrafiken 
ökar. Vi i Vänsterpartiet har varit emot förslagen eftersom de går på tvärs emot stadens 
miljö- och klimatmål som tydligt uttrycker att en omfattande minskning av biltrafiken 
krävs för att nå målen. Den subvention av månadskorten för hållbart resande som vi i 
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tidigare styre genomförde har nuvarande högerstyre skrotat, vilket chockhöjt priserna i 
kollektivtrafiken.        

Under 2021 har vi också kunnat observera mer av extrema väderhändelser med svåra 
skogsbränder, värmerekord, skyfall och svåra översvämningar, globalt och i Sverige. 
Göteborg ligger i det område i Sverige som enligt en rapport från bland annat 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riskerar att drabbas värst av effekterna av 
ett förändrat klimat i form av havsnivåhöjningar, översvämningar, erosion, ras och skred. 
Det är därför ofrånkomligt och allt mer tidskritiskt att vi kommer att behöva rusta 
Göteborg utifrån ett dramatiskt förändrat klimat och att även antagna planer kan behöva 
omprövas eller uppdateras.     

Med anledning av detta vill jag att kommunstyrelsens ordförande Axel 
Josefson (M) besvarar följande: 
 
1. Vilka omedelbara åtgärder anser du är viktigast för att minska de fossila utsläppen i 

Göteborg med anledning av den senaste IPCC-rapporten? 
2. Är du mot bakgrund av IPCC-rapporten beredd att ompröva ditt tidigare 

ställningstagande och utlysa ett klimatnödläge i Göteborg?  
3. Vilka klimatanpassningar anser du behöver prioriteras med hänsyn till eskalerande 

extrema väderfenomen och utifrån Göteborgs geografiska placering i landet? Är du 
mot bakgrund av detta beredd att ompröva ditt ställningstagande för ett underjordiskt 
garage vid Skeppsbron? 

 

Gertrud Ingelman (V) 


	Handling 2021 nr 178
	Interpellation av Gertrud Ingelman (V) till kommunstyrelsens ordförande angående den senaste klimatrapporten från FN-organet IPCC
	Med anledning av detta vill jag att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) besvarar följande:


