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Tilläggsyrkande angående – utvärdering av 
politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Utvärderingen av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg antecknas.  

I kommunfullmäktige: 

2. Den politiska arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg avvecklas. 

Yrkandet 
2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 
särskild politisk arbetsgrupp som ska ha det övergripande ansvaret att bereda och i bred 
enighet föreslå prioriteringar och åtgärder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
för att staden ska ha klimatutsläpp nära noll senast år 2030. Arbetsgruppen bestod av sex 
representanter som utses av partigrupperna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

I november 2020 gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbetsgruppen för ett fossilfritt 
Göteborg skulle utvärderas senast den 1 juli 2021. Detta har nu skett och i samband med 
att kommunfullmäktige beslutat om att inrätta ett lokalt klimatråd ska nu 
Fossilfrittgruppen under kommunstyrelsen avvecklas. Klimatrådet kommer att tillföra en 
viktig funktion för att säkerställa verkställigheten av miljö- och klimatprogrammet.  

Fossilfrittgruppens arbete har bidragit till yrkanden som en majoritet av kommunstyrelsen 
kunnat ställa sig bakom och som kan innebära minskade utsläpp i Göteborg. Delar av de 
åtgärder som finns i Fossilfrittrapporten har arbetats in eller påbörjats inom ramen för 
stadens miljö- och klimatarbete. Det kommande politiska beredningsarbetet i miljö- och 
klimatfrågan bör dock fortsatta inom ramen för ordinarie processer i kommunstyrelsen 
och i nämnderna. I staden finns numera ett klimatledningssystem och ett miljö- och 
klimatprogram där det ordinarie arbetet ingår på ett tydligare sätt. Frågor av större 
karaktär inom klimatområdet bör komma alla till del genom dragningar i 
kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande 
 
22 februari 2022  

(M, L, C, S, D) 
(KD)  
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2022-02-18 

Tilläggsyrkande utvärdering av Fossilfrittgruppens 
arbete 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med miljö- och 
klimatnämnden ta fram förslag på utformning av en särskild funktion 
inom kommunstyrelsen, för att driva på klimatomställningen. 

Yrkande 
Utvärderingen visar att det delvis råder delade meningar om hur väl fossilfrittgruppens 
arbete fungerat. De finns dock enighet kring att gruppens arbete bidragit till en större 
samsyn, ökad kunskap och till att nya förslag kunnat beslutas inom klimatområdet. I 
alliansens budget för 2022 finns uppdrag om att ersätta Fossilfrittgruppen och vid beslut 
om att inrätta ett externt klimatråd påbörjades en diskussion kring gruppens framtid. Där 
kom partierna överens om att gruppen skulle avvecklas i samband med att utvärderingen 
av gruppen behandlades av kommunstyrelsen. Det innebär att fortsatt arbete för 
Fossilfrittgruppen i dess nuvarande form och uppdrag inte är möjlig. Vi rödgrönrosa 
hade gärna fortsatt arbetet med att hitta samsyn kring fler förslag för att påskynda 
klimatomställning, men ser att förutsättningarna för detta inte finns då alliansens 
företrädare så tydligt vill avsluta samarbetet. 

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. I klimatomställningen kommer det att krävas 
många ytterligare politiska beslut. I utvärderingen framgår att det finns ett behov av att 
kommunstyrelsen är uppdaterad på vad som händer både inom staden och i vår omvärld 
inom klimatområdet. Vi anser inte att det räcker att hålla kommunstyrelsen informerad. 
Det behöver också finnas en förmåga att fatta politiska beslut som ska hålla över lång 
tid. Vi ser därför att det krävs ett tydligt politiskt ansvar på högsta nivå för att driva på 
klimatomställningen. Det är också av vikt att visa handlingskraft i samband med stadens 
ansökan om att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Staden har ett nytt miljö- och 
klimatprogram sedan 2021 och på miljöförvaltningen finns också en särskild 
klimatomställningsfunktion för att samla stadens högsta tjänstepersoner i komplexa 
frågor för att skynda på omställningen. Vi ser att det behövs motsvarande funktion på 
politisk nivå.  

En sådan politisk funktion skulle kunna vara ett uppdrag till ett organ som redan finns 
under kommunstyrelsen såsom till exempel kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett annat 
alternativ är att inrätta en ny beredningsgrupp eller utskott med full fokus på 
klimatomställningen på liknande sätt som personalberedningen fokuserar på 
personalfrågor. För att nå våra miljömål krävs samarbete över hela staden, så även över 
partigränser. 
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Yttrande angående – Utvärdering av politisk 
arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
 

Sverigedemokraterna hade 5 yrkanden då ärendet var uppe i KS 2019-02-27 

Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att förse fjärrvärmenätet 
med koldioxidfri energi. 

Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av en stad utan 
raffinaderi som kan förse staden med fjärrvärme. 

Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av en stad utan 
sopförbränning som kan förse staden med fjärrvärme. 

Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att försörja stadens 
fjärrvärmenät med överskottsvärme från Ringhals kärnkraftverk. 

Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att försörja stadens 
fjärrvärmenät med energi kopplat till solkraft kombinerat med energilagring via batterier, 
bränsleceller eller jordvärme.  

Vidare hade Sverigedemokraterna 4 yrkanden då Rosenlundsverkets avveckling 
behandlades på KS 2022-02-09. 

1) Rosenlundsverket avvecklas senast första halvan av 2030-talet. 
2) Införa storskalig vätgasproduktion i staden med hjälp av elektrolys. 
3) Göteborgs fjärrvärmenät i framtiden försörjs med spillvärme från vätgasproduktion 

istället för spillvärme från raffinaderierna. 
4) Etablera små modulära reaktorer i Göteborg i samma takt som raffinaderierna 

avvecklas och efterfrågan på el ökar. 
 

Eftersom kommunstyrelsen inte tyckte det var lämpligt att SD skulle ha någon 
representant i arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg, så har Göteborg gått miste 
om ett tillfälle att höja kvaliteten på miljö- och klimatarbetet. När nu 
arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg läggs ner så finns det anledning för 
kommunstyrelsen att reflektera över nyttan med arbetsgruppen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2022-02-18 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.2 
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Utvärdering av politisk arbetsgrupp för 
fossilfritt Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Utvärderingen av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg antecknas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 19, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inrätta en särskild politisk arbetsgrupp som ska ha det övergripande ansvaret att bereda 
och i bred enighet föreslå prioriteringar och åtgärder till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för att staden skyndsamt ska komma ner till de utsläppsnivåer som 
krävs för att nå 1,5-gradersmålet. Arbetsgruppen ska bestå av sex representanter som 
utses av partigrupperna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I samband med att stadsledningskontoret redovisade uppdraget om att ta fram ett förslag 
till råd inom miljö- och klimatområdet så beslutade kommunstyrelsen att den politiska 
arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg ska utvärderas. Detta har nu skett och 
arbetsgruppens utvärdering är bilagt till detta tjänsteutlåtande. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2022 att Fossilfrigruppen 
under kommunstyrelsen ska avvecklas. Kommunfullmäktige beslutade också 2021-12-09 
att inrätta ett lokalt klimatråd. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-03-28 §19 
2. Arbetsgruppens utvärdering  

 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-26 
Diarienummer 0685/19 
 

Handläggare  
Sara Pettersson 
Telefon: 031-368 00 55 
E-post: sara.pettersson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 20-11-11 § 923 att arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg 
utvärderas senast 2021-07-01. Arbetsgruppens utvärdering redovisas i detta ärende.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 19, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inrätta en särskild politisk arbetsgrupp som ska ha det övergripande ansvaret att bereda 
och i bred enighet föreslå prioriteringar och åtgärder till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för att staden skyndsamt ska komma ner till de utsläppsnivåer som 
krävs för att nå 1,5-gradersmålet. Arbetsgruppen ska bestå av sex representanter som 
utses av partigrupperna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I samband med att stadsledningskontoret redovisade uppdraget om att ta fram ett förslag 
till råd inom miljö- och klimatområdet så beslutade kommunstyrelsen att den politiska 
arbetsgruppen för fossilfritt Göteborg ska utvärderas. Detta har nu skett och 
arbetsgruppens utvärdering är bilagt till detta tjänsteutlåtande. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2022 att Fossilfrigruppen 
under kommunstyrelsen ska avvecklas. Kommunfullmäktige beslutade också 2021-12-09 
att inrätta ett lokalt klimatråd. 

Fossilfrittgruppens samlade bedömning 
Fossilfrittgruppens samlade bedömning är att gruppens arbete bidragit till nya yrkanden 
inom miljö- och klimatområdet som troligen annars inte hade kommit till i en form som 
en majoritet i kommunstyrelsen kunnat ställa sig bakom. En majoritet i Fossilfrittgruppen 
bedömer att yrkandena sammantaget kan komma att innebära minskade utsläpp i 
Göteborg. Det råder delade meningar om gruppen har arbetat effektivt utifrån givna 
förutsättningar. I utvärderingen har det i ett antal svar lyfts olika fördröjande faktorer för 
ett effektivt arbete, bland annat det faktum att inte alla partier från den styrande 
koalitionen funnits representerade, vilket har inneburit längre processer i 
yrkandehanteringen. 

Gruppens bedömning är att delar av de åtgärder som finns i Fossilfrittrapporten har 
arbetats in eller påbörjats inom ramen för stadens miljö- och klimatarbete. Gruppen anser 
att det kommande politiska beredningsarbetet i miljö- och klimatfrågan bör fortsätta inom 
ramen för ordinarie processer i kommunstyrelsen och i nämnderna. Utvecklingen för att 
få till ett fossilfritt samhälle är snabb och angelägen och Göteborg ska ha klimatutsläpp 
nära noll senast år 2030. Därför anser gruppen att kommunstyrelsen framöver behöver en 
tät uppdatering om vad som händer inom klimatområdet. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli 
fossilfritt 

§ 19, 1463/18 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från S, M, V, MP, C, KD och 
FI: 

1. Miljö- och klimatnämndens uppdrag som gavs i budget 2017, att genomföra en 
utredning av vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt 
inom ramen för 1,5-gradersmålet, förklaras fullgjort. 

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska 
program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av 
miljöprogrammet. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en särskild politisk arbetsgrupp som ska ha 
det övergripande ansvaret att bereda och i bred enighet föreslå prioriteringar och 
åtgärder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att staden skyndsamt ska 
komma ner till de utsläppsnivåer som krävs för att nå 1,5-gradersmålet. 
Arbetsgruppen ska bestå av sex representanter som utses av partigrupperna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Handlingar 
2019 nr 46. 
Yrkande från S, M, V, L, MP, C, KD och FI den 26 mars 2019.  

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Emmyly Bönfors (C), Toni Orsulic (M), Björn 
Tidland (SD) och Peter Danielsson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från MP 
och V i kommunstyrelsen. 

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Emmyly Bönfors (C) och Toni Orsulic (M) yrkar 
bifall till tilläggsyrkandet från S, M, V, L, MP, C, KD och FI. 

Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från S, M, V, L, MP, C, KD samt FI och finner att det bifallits. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-03-28



 

 

Kommunfullmäktige 
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Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från Karin Pleijel och Gertrud Ingelman och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkandet från 
Karin Pleijel och Gertrud Ingelman”. 

Omröstningen utfaller med 19 Ja mot 45 Nej. 17 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av Bilaga 9. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från Björn Tidland och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet för 
Björn Tidland”. 

Omröstningen utfaller med 60 Ja mot 7 Nej. 14 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av Bilaga 10. 

Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och klimatnämnden 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 
2019-04-12 

Vid protokollet 

Sekreterare 
Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Naod Habtemichael   

 

Justerande 
Bettan Andersson 
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