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Uppdrag till kommunstyrelsen och miljö- och 
klimatnämnden om att utreda förutsättningar 
för aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder” 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C  
den 15 september 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2021. 

---- 

Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C), Blerta Hoti (S) och Martin Wannholt (D) 
yrkade bifall till yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 15 september 2021. Vidare 
yrkade Martin Wannholt (D) bifall till tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021.  

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till tilläggsyrkande från SD den 8 oktober 2021 och 
avslag på yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 15 september 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att bifalla Emmyly Bönfors m.fl. 
yrkande. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från SD röstade 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

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

Representanterna från M, L, C, KD, D, S, V och MP antecknade följande till protokollet: 
Utredningen återrapporteras under första kvartalet 2022. 

Kommunfullmäktige 
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Karin Pleijel (MP) antecknade följande till protokollet: Vi förutsätter att den fördröjda 
återrapporteringen inte försvårar Göteborgs möjligheter att ansöka om att bli en Plusstad. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag på tilläggsyrkandet från SD. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 september 2021. 

 
 
Göteborg den 13 oktober 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Tilläggsyrkande angående – Yrkande om 
aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder” 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Kommunfullmäktige beslutar om att SD ska ha en representant i den 
fossilfria gruppen för att råda bot på det demokratiska underskottet.  

Yrkandet 
 

För det första ska påpekas att SD inte finns med i den fossilfria gruppen på grund 
av vissa partiers ställningstagande angående hur man ska förhålla sig till vårt 
parti. Ett sådant förhållandesätt har varit rådande under hela mandatperioden. Att 
det finns ett demokratiskt underskott i stadens styrning och en ovilja att lyssna på 
ingenjörer, näringsliv och forskning är mycket allvarligt. Istället för att ta in goda 
idéer ägnar man sig åt exkludering och slutenhet som är till skada för stadens 
invånare, till skada för klimatet och till skada för Göteborgs anseende. 

Gruppens yrkande är en urvattnad kompromiss som saknar konkreta förslag på 
lösningar. Genom floskler och hänvisningar till andra program och planer vill man 
gå med i ytterligare ett projekt. Mera tomma ord och symbolhandlingar som bara 
mynnar ut i ytterligare ett internationellt samarbete och som inte kommer att lösa 
stadens utmaningar. Engagemang i ”plusstäder” skapar bara mer byråkrati och 
innebär massor med onödiga flygresor till all världens länder.   

Göteborg tillsammans med VGR och svenska staten har kompetens och 
finansiella muskler som kan bygga ett hållbart samhälle.   

 
SD har en vision om framtidens energiförsörjning i Sverige. Vi har en vision 
om ren luft och rena vatten. Vi har en vision om ett öppet jordbrukslandskap 
och ett skogsbruk som är hållbart och tillåter ett rikt djur- och växtliv.  
 
För att uppnå denna vision måste man ha en strategi.  
Man måste veta vart man vill.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
2021-10-08 
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SD har genom förslag på nya ägardirektiv för Göteborgs Energi, egna förslag på 
cykelplaner och grön stadsbyggnad samt förslag på solcellsvänlig kvartersstruktur 
visat vägen till ett framtida Göteborg utan klimatgaser.  

Göteborg står inför stora utmaningar när det gäller utsläpp av klimatgaser. En stor 
det av utsläppen kommer från raffinaderierna, Ryaverken och Renovas 
avfallsanläggningar. Dessa anläggningar förser stadens med el och fjärrvärme. I 
framtiden måste vi hitta andra lösningar såsom kärnkraftsel, värmepumpar, 
solceller, geovärme, vätgasproduktion mha elektrolys mm för att på sikt få en 
fjärrvärme och en elproduktion utan klimatgaser.  

Stadens nuvarande energiförsörjning rimmar mycket illa med IPCC-rapporter, 
samt stadens ambition om att minska sina utsläpp av klimatgaser.  

Staden och Göteborg Energi gör stora vinster på fjärrvärmen och sin elproduktion, 
som till stor del är baserad på fossila bränslen. SD anser att staden prioriterar vinst 
framför en smart och hållbar energiproduktion baserad på solkraft, kärnkraft och 
vattenkraft. Det är olyckligt. 

Den långsiktiga lösningen för Göteborgs och Sveriges ökade elbehov är att 
återstarta avstängda kärnkraftverk, bygga minikärnkraftverk och satsa på 4:e 
generationens kärnkraft. Det är det enda sättet om man vill få ner 
koldioxidutsläppen.  

Det krävs en omställning för att fasa ut dagens fordon som drivs med fossila 
bränslen. Det kommer att dröja decennier innan hela fordonsparken är utbytt till 
elbilar.   
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Yrkande om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder” 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

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

2. Utredningen ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2021. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande Politiska arbetsgruppen 
för ett fossilfritt Göteborg 
2021-09-15  

(S, D, M, V, L, MP, C)  
särskilt yttrande KD 
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