
Bilaga 3 
Svar på Miljöförvaltningens frågor 

 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 

  

   

Bilaga 3 - Svar på Miljöförvaltningens frågor (från följebrev) 

 

1. Ger miljö- och klimatprogrammet den styrning och vägledning som ni 

behöver för att kunna göra ett bra miljöarbete? 

Det finns en bra ambition i programmet, mål och delmål generellt är bra och det är ett bra 

grepp att prioritera det förvaltningsövergripande arbetet i enlighet med strategierna. Just 

styrningen och vägledningen är dock är lite otydligt.  

 

Det känns som om mycket fortfarande är oklart kring hur arbetet ska bedrivas och vem som 

ansvarar för vad. Det saknas utförligare beskrivningar av hur arbetet ska gå till vad gäller 

exempelvis samordningsansvaret för strategierna innebär, åtgärdsarbetet som omfattar andra 

åtgärder än de som ligger under strategierna och uppföljning av och ansvar för indikatorerna.  

 

Det saknas mycket kring ansvarsfördelning och processer, uppföljning, indikatorernas 

utveckling och sedan åtgärder och resurser, samt hur miljöledningssystemet ska fungera.  

Att tydliggöra hur styrningen av arbetet via miljöledningssystemet kommer att se ut i det 

fortsatta arbetet är mycket viktigt. 

 

Eftersom det är ett program saknas åtgärder och därmed blir det också frågetecken kring hur 

arbetet med resurstilldelning är tänkt att fungera. Utan gemensamt beslutade åtgärder, och som 

är resurssatta, kommer programmet i sig självt inte innebära några större skillnader i insatser än 

idag. Det kommer behövas fortsatt arbete med konkreta åtgärder, effekter, prioriteringar, 

kostnadsuppskattningar osv för att få framdrift i det praktiska arbetet efter programmet och den 

vägen framåt är oklar när man läser programmet men kanske kan klargöras i det fortsatta 

arbetet. 

 

2. Vilka övergripande synpunkter har ni på miljö- och klimatprogrammets 

innehåll och struktur? 

Vi kan konstatera att det gamla miljömålssystemet inte fungerade när det gällde måluppfyllelse 

och det var nödvändigt att ta fram ett nytt. Den nya modellen med ansvar på flera olika sätt (för 

både mål och strategier) kanske kan fungera även om det kan bli ovana roller för många.  

 

Systemet och strukturen på programmet är lite otydlig. Det finns ingen tydlig koppling mellan 

strategierna och mål/indikatorer, det behöver utvecklas. 

 

För snabb framdrift i miljöarbetet krävs konkreta, bra och effektiva åtgärder, inom varje 

enskild förvaltning men även förvaltningsövergripande på olika sätt.  

Programmet anger att identifiering och prioritering kring dessa åtgärder ska ske inom 

nämndernas ordinarie verksamhetsplanering. Som stöd i arbetet med framtagande, 

genomförande och uppföljning av åtgärder ska miljöledningssystem införas på alla 

förvaltningar och bolag.  

 



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2 (7) 

   

   

Erfarenheten av miljöarbete på olika förvaltningar är att det är få åtgärder som är knutna till 

och beroende av insatser från enbart en förvaltning och ett ansvarsområde. Dvs även de mer 

specifika åtgärderna berör flera parter inom staden. Det i sin tur innebär att en förvaltning kan 

tycka att ett åtgärdsområde eller en åtgärd är prioriterad medan en annan förvaltning gör en 

annan bedömning/prioritering utifrån sitt ansvarsområde och grunduppdrag. Hur detta arbete 

ska hanteras diskuteras inte i programmet och behöver därför hanteras i det fortsatta arbetet. 

Det är viktigt att arbeta med en tydlig styrning, prioritering och resurssättning i åtgärdsarbetet. 

Det kommer att behövas en gemensam handlingsplan eller liknande som tas fram och beslutas 

förvaltningsövergripande och som gäller för alla. Syftet med det nya programmet är ökad takt i 

miljöarbetet och det kommer inte ske enbart genom nya arbetssätt i strategiarbetena, det behövs 

en gemensam grund att stå på. Nya arbetssätt är bra men har en startsträcka innan de får effekt 

och det är viktigt att vi arbetar med åtgärder under tiden.  

 

Det är olyckligt att arbetet (omfattning, implementering, genomförande, tidplan, mm) med 

miljöledningssystem inte framgår av detta program. Det är svårt att få en bild av hur det ska 

fungera, dels på förvaltningsnivå och som helhet i staden och som grund för uppföljning.  

 

Samtidigt tycker vi att Programmet har en mycket bra ambition i de strategiområden som 

utpekas med syfte att utveckla samverkan, gemensamt lärande och ta fram nya lösningar osv. 

Det är bra att detta är med och det är viktigt att tydliggöra vikten av denna typ av arbete.  

Fackförvaltningar har sina kärnfrågor som de ofta måste prioritera, risken är att man fortsätter 

så även om man satts som ansvarig för en bred och spretig strategi. Särskilt som det kommer 

att krävas mer resurser och nya sätt att jobba. För att få framdrift är det viktigt satsa på de 

åtgärder som ger bäst effekt och säkra att resurser finns för genomförandet.  

Strategierna kan delvis leda till det, dock behöver man i det fortsatta arbetet med programmet 

lägga energi på att tydliggöra roller, resursbehov och arbetssätt inom ramen för strategierna. Så 

som det nu är upplagt riskerar arbetet att bli beroende av den enskilda förvaltningens 

prioriteringar och framdriften i olika strategiområden. Vidare är miljöförvaltningens roll i 

strategiarbetet oklar, är de samordnare mellan strategierna eller kontrollant av arbetet?  

 

Det saknas generellt ett samlat och utvecklat resonemang om ekosystemtjänster. Bilden nu är 

att man gjort det lite enkelt för sig genom att dels anta att biologiska mångfalden och därmed 

målen under naturen ger grunden för att skapa ekosystemtjänster och att vi sen ska arbeta med 

att nyttja och värdera dem inom övriga områden. Det vore önskvärt att i detta program, liksom 

i ÖP, uttala att vi ska bevara, utveckla och skapa nya ekosystemtjänster som svarar mot de 

utmaningar som staden står inför, exempelvis omhändertagande av skyfall och dagvatten, 

ökande temperaturer osv.  

 

I programmet saknas resonemang kring jordbruksmarken och dess ekosystemtjänster såsom 

matproduktion, jobb och sysselsättning, rekreation, robusthet, buffringen av vattenflöden, 

koldioxidbindningen, de lokalproducerade produkterna som vi lättare kan kontrollera, etc.  

 

Det fortsatta arbetet behöver se över gränsdragning och samordning mellan detta program och 

översiktsplanearbetet, inte minst hantering av inneboende konflikter (exempelvis utsläpp av 

växthusgaser och de strikta målen för luftkvalitet och buller, se detaljerade synpunkter). 

Vi kan konstatera att det finns vissa tveksamheter mellan de mål som nu sätts och de effekter 

de kan få på stadsplaneringen. Tätare dialog behövs mellan SBK och MF i det fortsatta arbetet 
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av både ÖP och detta program. (Arbetet som nu har startat via delprojekt inom Go Innovation 

tror vi kan vara en bra arena för dessa diskussioner.) 

 

Med föreslaget program lämnas det upplägg som det nationella miljömålssystemet har, vilket 

kan ge merjobb i vissa avseenden. De nationella målen kommer fortfarande att gälla på 

regional och nationell nivå vilket exempelvis gör att ÖP, detaljplaner och MKB:er kommer att 

behöva stämmas av mot både nationella och stadens miljömål. Detta kan säkert gälla flera av 

stadens arbetsområden. Troligen överväger fördelarna med det nya systemet detta men det tål 

att påpekas att det kommer att bli mer arbete för utvärdering mot mål. Kanske vore det bra med 

en avstämning mot de nationella målen för att se hur väl dessa stämmer med varandra, vilka 

som inte arbetas med osv? 

 

Programmet fokuserar på stadens egen verksamhet och det finns en bra bild över stadens olika 

typer av rådighet. Denna återkommer dock inte i beskrivningar av mål och indikatorer. Målen 

är helt olika avseende rådighet och det vore bra att beskriva det i dokumentet. (Exempel: Andel 

måltider finansierade av staden har vi full rådighet över, medan utsläpp av luftföroreningar har 

vi inte full rådighet över). Ett förslag är att man i det fortsatta arbetet kompletterar med en 

rådighetsbedömning som utgår från den talande bilden i inledningen så att det är tydligt hur vi 

kan påverka måluppfyllelsen. 

 

3. Vilka detaljerade synpunkter har ni på miljömål, delmål och strategier? Som 

stöd kan ni använda mallen i bilaga 2.  

Detaljerade synpunkter, resonemang, förslag mm finns i bilaga 4.  

 

Mål, delmål och indikatorer 

Målen och delmålen är generellt bra. Det finns lite att arbeta vidare med avseende 

formuleringar och förklaringar men vi förutsätter att det sker i det fortsatta arbetet. 

 

När det gäller indikatorerna vill vi lyfta en fråga kring rimligheten i vissa av dem. Exempelvis 

indikatormålet att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus 2030. Även om lagstiftningen 

säger detta redan till 2027 så ter det sig som mycket svårt att klara utan mycket stora 

investeringar om man ser till vilka åtgärder som då behöver genomföras (se KoV utredning). 

Hur har indikatorer och målvärden tagits fram? Har det gjorts någon form av rimlighetsanalys 

för dessa? En del indikatorer kommer att bli väldigt svårt, nästan omöjligt, att nå. Det handlar 

också om hur man ser på målarbete. Ska målvärden vara möjliga att uppnå eller målvärden att 

sträva till?  

 

Det finns mycket att diskutera kring den frågan. Vissa indikatorer är enklare, andra svårare att 

uppnå. Ett förslag är att synliggöra detta på något sätt. Vi är gärna med i en fortsatt dialog om 

indikatorer och målvärden.  

 

Det är också många indikatorer som kräver utveckling och skulle må bra av en fördjupad 

diskussion mellan förvaltningarna. Att ta fram nya utvärderingsmetoder kommer att kräva tid 

och resurser, i del flesta fall från flera olika förvaltningar. Det är därför viktigt att ta höjd för ett 

sådant arbete i fortsättningen. En viktig fråga är vem som äger frågan om indikatorerna och 
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vem som ansvarar för vilken indikator när det gäller såväl utveckling som uppföljning. Har 

miljöförvaltningen ansvar för alla indikatorer eller är det fördelat på olika förvaltningar?  

 

Strategier 

Tanken bakom strategierna är bra och det är bra att tydliggöra att det krävs 

förvaltningsövergripande arbete samt utveckling av nya lösningar och arbetssätt. Det finns 

dock tveksamheter kring vad strategiarbetena egentligen omfattar och hur det i slutändan ska 

leda till faktiska åtgärder.  

 

Det finns mycket arbete kvar att göra kring strategierna. Ingående förvaltningar behöver i det 

fortsatta arbetet få möjlighet att prata ihop sig kring inriktningar, innehåll, åtgärder osv.  

 

Det finns också en oklarhet kring mandat osv när man i de olika ”strategigrupperna” är oense 

om lösningar, enskilda knäckfrågor eller ambitionsnivå. Samordningsansvaret föreslås till en 

nämnd/bolag, men innebär det att det är den nämnden som är slutligt beslutande? Kommer det 

att finnas någon styrgrupp eller liknade där sådana frågor kan lyftas. Fortsatt dialog kring 

beslutsstrukturen behöver ske.  

 

I beskrivningen av strategierna anges att den övergripande utmaningen för att nå programmets 

mål är att genomföra åtgärder som åstadkommer förändringar. Sen beskrivs strategierna och att 

de är en plattform för att driva och samordna arbetet med åtgärder inom staden, utveckla nya 

lösningar osv. Beskrivningen av arbetet är dock inte särskilt åtgärdsinriktat utan beskriver mer 

att vi behöver arbeta tillsammans och exempel på vad strategin kan innebära.  

En fundering är att kalla det åtgärdsområden istället. Inom dessa arbetas det strategiskt och 

förvaltningsövergripande för att ta fram konkreta åtgärder och arbetssätt som ska leda till att 

målen kan nås. På det sättet är den övergripande åtgärden tydlig för de som ska besluta om 

programmet.  

 

4. Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att programmet ska leda 

till handling? 

Att snabbt identifiera och resurssätta åtgärder och börja arbeta med dem. Det är också viktigt 

att politiken i sitt beslut om programmet är medvetna om vilka resurser som kommer krävas för 

att genomföra det.  

 

Avgörande för genomförandet är den politiska prioriteringen och resurstilldelningen. Men 

också att få till en struktur på arbetet framåt som handlar om att premiera åtgärder med hög 

effekt och prioritera faktiskt åtgärdsarbete framför uppföljning. Det måste tas fram ett bra 

beslutsunderlag för politikerna där kostnader, effekt, måluppfyllelse, rådighet, både inom och 

utom stadens organisation, blir tydligt.  

 

Tydligare krav på berörda förvaltningar och tydligare ambitionsnivåer behövs.  

 

Viktigt att det sätts "pengar" på ekologiska värden för att kunna vägas mot andra värden och 

kunna prioriteras. Viktigt att vi räknar på samhällsekonomin vid planering och inte bara 
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exploateringsekonomin. Vi måste kunna visa på vilka värden som skapas eller försvinner när vi 

gör olika val.  

 

En viktig faktor är också att man förstår sin egen del i helheten. Det behöver byggas upp ett 

system som visar på förvaltningarnas egna åtgärders del och vikt i det stora samlade arbetet. 

 

5. Samordningsansvariga och medansvariga pekas ut för strategierna. Saknar 

ni något i rollbeskrivningen som är avgörande för att kraftsamla för 

genomförande i Göteborgs Stad? 

Det behöver framgå tydligare hur arbetet med strategierna ska gå till, vad det innebär och vilka 

förväntningar som finns på samordningsansvariga och vilka resurser detta innebär. Tydligare 

beskrivning av Nyckelaktörernas mandat och ansvar.  

 

Samordningsansvaret behöver arbetas vidare med i det fortsatta arbetet, dvs vad det innebär 

och vad som förväntas av de förvaltningar som pekas ut. Idéen är bra men vi tror det kommer 

att krävas ganska mycket arbete. Ansvaret kan vara omfattande då det handlar om att samordna 

andra förvaltningar, hålla ihop ett arbete som sträcker sig utanför våra ordinarie 

ansvarsområden men också omvärldsbevakning osv. I samrådsmötena nu i remissrundan har 

det också framställts att det kommer behövas åtgärder kopplade till strategierna vilket innebär 

att samordnaren också kommer ansvara för framtagandet av dessa. Samordningen blir mer en 

form av processledning för arbetet vilket kommer att kräva resurser, som vi idag inte har. Det 

kommer sannolikt handla om personalresurser men också ekonomiska medel för 

konsultinsatser mm då mycket av åtgärderna som eftersöks är nya lösningar. Vi behöver vara 

tydliga till beslutsfattarna att detta ansvar kräver extra medel, och då är det extra viktigt att det 

finns en tydlig och genomarbetad beskrivning av upplägget.  

 

6. Vilka åtgärder ser ni att er nämnd/styrelse kommer att genomföra fram till 

2030 för att bidra till att målen i programmet ska nås? Observera att de 

åtgärder ni anger inte är bindande. Ange vilka miljömål eller delmål 

åtgärderna syftar till att nå och dela upp dem i följande tre kategorier:   

Då åtgärderna ännu ej är preciserade är det lätt hänt att tolka indikatorerna som åtgärder. 

 

Svårt att uttala sig om detta då programmet i sig inte innehåller några egentliga åtgärder annat 

än strategiska arbetsområden inom vilka åtgärder behöver tas fram och genomföras. Vilka 

dessa åtgärder blir är i dagsläget svårt att se. Vilka åtgärder som genomförs beror nog mer på 

vilka resurser som finns för att genomföra dem.  

 

Inom ram: Åtgärder som kan göras inom nuvarande ekonomisk ram utan att det får 

några betydande konsekvenser för verksamheten. Till exempel åtgärder som kan 

genomföras utan att resursbehoven ökar, åtgärder som redan är beslutade eller åtgärder 

som kommer att genomföras även om förslaget till miljö- och klimatprogram inte skulle 

beslutas. 
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Vi arbetar vidare med att bilda reservat, inom ram. Vi arbetar vidare med att ta fram 

detaljplaner och program som vanligt, där vi följer de bestämmelser och styrdokument som 

berör.  

 

Översiktsplanen och dess genomförande, planer och program. Framtagande av strategier, 

handledningar mm inom ramen för hantering av miljöfrågor i översiktsplanen. Detta är ett 

ständigt pågående arbete som har stor betydelse för måluppfyllelsen.  

 

Inom ram med konsekvenser: Åtgärder som kan göras inom nuvarande ekonomisk ram 

men som kräver omprioritering inom verksamheten. Beskriv vilka konsekvenser det 

skulle ge för verksamheten. Vad är det som skulle prioriteras bort?  

När/om vi börjar bilda även naturminnen och biotopskyddsområden tas resurserna från 

reservatsarbetet. (Åtminstone som det ser ut nu innan motionen om att skydda ålgräsängar som 

biotopskyddsområden är färdigbehandlad av kommunfullmäktige.) Vi arbetar redan på att ta 

med även biotopskyddsområdena till priolistan (som handlar om i vilken ordning vi ska skydda 

olika naturområden), och planerar att stämma av detta med byggnadsnämnden under hösten. 

 

Framtagande av nya arbetssätt, värderingsmodeller för ekosystemtjänster osv. Vi tvingas av 

resursskäl att prioritera mellan dessa redan idag och ser att programmet kan komma att öka 

behovet av miljöarbete på kontoret vilket kommer att leda till att prioriteringar inom 

miljöområdet kommer att bli aktuella om inte ytterligare resurser tillsätts. 

 

Föreslaget samordningsansvar blir svårt om inte ytterligare resurser avsätts. Ska vi göra det är 

det risken att resurser tas från annat miljörelaterat arbete, tex möjligheten att ta fram 

fördjupningar, riktlinjer mm till ÖP. Det finns ju också en risk att vi kommer behöva prioritera 

mellan arbetena i miljö- och klimatprogrammet.  

 

Utökad ram: Åtgärder som ni ser att nämnden/styrelsen kommer behöva göra och som 

inte ryms inom nuvarande ekonomisk ram. Ange uppskattad kostnad för dessa. Som stöd 

kan ni använda mallen i bilaga 3.   

Om vi får mer resurser skulle vi kunna arbeta med naturminnen, biotopskyddsområden och 

reservat samtidigt. 

 

Framtagande av tematiska tillägg och liknande för att samordna och samla exempelvis 

vattenfrågan. Men även arbetet med samordningsansvar för strategierna, såsom det beskrivs är 

ett stort åtagande som kräver resurser både i form av personal och annat.  
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7. Vilka behov och exempel på åtgärder som måste genomföras i samarbete 

mellan olika förvaltningar och bolag kan ni se, (utöver de åtgärder er egen 

nämnd eller styrelse behöver genomföra, se fråga 6)? Vilka utmaningar finns 

idag för att få till ett sådant samarbete? 

Vi är beroende av olika förvaltningar när vi tar fram områdesskydd, detaljplaner och program. 

Park- och naturförvaltningen är bara ett exempel. Om de inte får resurser för att delta i våra 

processer och medel till investering och drift så går vi inte i takt. 

 

I princip alla åtgärder som vi arbetar med måste genomföras i samarbete med andra 

förvaltningar och det gäller nog ganska generellt inom miljö- och klimatarbetet. Vattenfrågan 

är ett tydligt sådant exempel. Vi behöver hitta sätt att samverka i frågan om skyfall och 

dagvatten i planeringen och markanvändningen. Det gäller för allt arbete med 

klimatanpassning, alla förvaltningar gör sin bit men ingen tar ansvar för helheten.  

 


