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Svar på remiss - Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 

2021-2030 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Miljöförvaltningen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Föreslaget program fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart 

Göteborg och anger tre övergripande miljömål; Göteborg har en hög biologisk 

mångfald; Göteborgs klimatavtryck är nära noll; Göteborgarna har en hälsosam 

livsmiljö. Dessa kompletteras med delmål, indikatorer, strategier och nya arbetssätt: 

Stadsbyggnadskontoret anser att programmet är ambitiöst, med en genomarbetad struktur 

och överlag ett bra upplägg för hur arbetet ska bedrivas i staden. Stadsbyggnadskontoret 

ser positivt på förslaget om strategier och håller med om att nya arbetssätt krävs. Det 

finns dock en hel del otydligheter kvar.  

Mål och delmål är tuffa men det är också vad som krävs om Göteborg som stad ska leva 

upp till budgetens intentioner om ”ledande i omställningen till ett mer hållbart samhälle.” 

Kontoret har dock många synpunkter på rimlighet och nivåer för indikatorer och 

målvärde, tex rörande god ekologisk status i alla vattendrag och ljudmiljöer på 

förskolegårdar.  

Att genomföra programmet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för kontoret. 

Främst i form av arbetstid för de extra insatser som behövs för att uppnå mål och delmål, 

och införandet och arbete med miljöledningssystem och arbete med strategier och 

samordningsansvar. Vilket inte ryms i befintlig budget.  

Programmet innehåller inga åtgärder eller handlingsplan. Erfarenheter från tidigare 

miljöprogram har visat att en snabbare omställning kräver en gemensamt beslutad och 

förvaltningsövergripande handlingsplan där åtgärder är värderade och prioriterade samt 

gemensamt resurssatta och beslutade.  

Kontoret har många kommentarer, vilka redovisas detaljerat enligt mall i bilaga 3 och 4. 

Mycket arbete kvarstår och kontoret ser fram emot fortsatta dialoger med 

miljöförvaltningen kring målvärde, indikatorer, samordningsansvar, uppföljning, mm.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-04 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 0371/20 

 

Handläggare 

Anna Svensson 

Telefon: 031 368 18 48 

E-post: anna.svensson@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att genomföra programmet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för kontoret. 

Främst i form av arbetstid för de extra insatser som behövs för att uppnå mål och delmål, 

och införandet och arbete med miljöledningssystem. Samt det arbete och i viss mån nya 

arbetssätt som krävs för att ta sig an strategierna, vilket inte ryms i dagens budget.  

För att klara de delmål och kriterier som föreslås kommer åtgärder att krävas. Dessa är 

inte framtagna, det är en del av det fortsatta arbetet, inklusive kostnadsbedömning av 

åtgärderna. Oavsett vilka åtgärder som föreslås kommer dessa att kräva ekonomiska 

resurser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

I stadens budget för 2020 fastlås att Vår tids största globala utmaning är klimathotet och 

människans stora avtryck i miljön. Vi vill att Göteborg ska vara ledande i omställningen 

till ett mer hållbart samhälle. Vilket ligger helt linje med Sveriges klimatpolitiska 

ramverk.  

Sveriges riksdag antog under 2017 med bred majoritet ett klimatpolitiskt ramverk med 

mål till 2030, 2040 och 2045 för de utsläpp av växthusgaser som sker inom landets 

gränser. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är i 

stora drag känt vilka åtgärder som behövs för att nå målen, men befintlig styrning är 

otillräcklig och behöver skärpas och kompletteras. Efter 2045 ska Sverige ha negativa 

utsläpp och förutsättningar för dessa behöver skapas nu.   

Underlaget till det klimatpolitiska ramverket anger bland annat att med en snabb takt i 

omställningen – med hållbar ekonomisk tillväxt, bibehållen konkurrenskraft och god 

välfärd – blir Sverige ett föregångsland som andra länder vill ta efter. Effektivare och mer 

konkurrenskraftiga lösningar utvecklas i snabb takt och Sverige är världsledande på en 

rad områden. Det svenska näringslivet har redan visat att det finns en vilja, ambition och 

möjlighet att investera och ställa om verksamheten. (Ur Naturvårdsverkets underlag till 

klimatpolitisk handlingsplan).  

Liknande uttalanden och ambitioner finns i de flesta länder runt om i världen. Det är 

ingen tvekan om att miljö- och klimatfrågorna är en av vår tids störta utmaningar, globalt 

och lokalt. Där åtgärderna ofta ligger på lokal nivå. Vad staden gör har stort betydelse, 

inte bara för den lokala miljön, utan också för att visa att det går att kombinera en hållbar 

stadsutveckling med tillväxt.  

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och klimatfrågor påverkar människors hälsa och välmående, inte minst barns och 

ungas välmående. Dels i form av miljöpåverkan som sker här och nu tex, luftmiljö och 

ljudmiljö. Där har staden ett stort ansvar att tillgodose bra miljöer för barn och unga. Dels 

genom att klimatfrågan har ett perspektiv som går längre bort i tiden. Framtida 

generationers möjligheter att leva ett gott liv är avhängigt vår förmåga att begränsa 

klimatutsläpp och andra utsläpp till luft och tar vi inte tag i den frågan nu skjuter vi 

problemet på framtiden, till våra barn och unga.  

Samverkan 

Ej aktuellt med facklig partssamverkan.  
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Bilagor 

1. Följebrev 

2. ”Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030” 

3. Svar på miljöförvaltningens frågor (från följebrev) 

4. Detaljerade synpunkter på mål, delmål och strategier (enligt mall)  
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Ärendet  

Miljöförvaltningen har översänt en remiss till stadsbyggnadskontoret gällande förslag till 

”Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030”. Följebrev samt remissversion 

av programmet bifogas i bilaga 1 och 2.  

Byggnadsnämnden har fått ärendet för yttrande och ska inkomma med svar till 

Miljöförvaltningen senast den 30 september 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

I Göteborgs Stads budget för 2019 gavs miljö- och klimatnämnden tillsammans med 

kommunstyrelsen uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ändra programmets namn till Göteborgs Stads 

miljö- och klimatprogram. Programmet har tagits fram av miljöförvaltningen i samverkan 

med stadsledningskontoret och experter i berörda förvaltningar och bolag. 

Förslaget innehåller miljömål med tillhörande delmål och strategier. I enlighet med 

stadens riktlinje för styrande dokument innehåller programmet inga åtgärder 

Förslaget 

Programmet lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är 

stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. Program omfattar Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser 

och gäller från dess antagande till 2030. 

Miljö- och klimatprogrammet har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål 

(Agenda 2030), Sveriges nationella miljömålssystem, Parisavtalet och de utmaningar som 

Göteborg som samhälle och Göteborgs Stad som organisation står inför för att klara 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

I programmet slås fast att Göteborgs Stad ska driva på omställningen till ett ekologiskt 

hållbart samhälle och vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att 

förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem.  

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg 

och tre övergripande miljömål: 

1. Göteborg har en hög biologisk mångfald 

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och 

livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge 

förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster.  

 

2. Göteborgs klimatavtryck är nära noll  

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med minst 7,6 procent 

till 2030 med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Göteborgs Stad ska 

minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och 

styrmedel för att driva på samhällets omställning. 

 

3. Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre 

luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska 
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vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose 

människors behov, nu och i framtiden. 

För varje mål finns ett antal delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet, se 

figur 1. För respektive miljömål och delmål finns indikatorer, där nuläge och målvärde 

anges. Indikatorerna med målvärde konkretiserar vad det är som ska uppnås till angivet 

årtal, se bilaga 2.  

Förutom mål och delmål finns även sju strategier, se figur 1. Strategierna utgör en 

plattform för att hitta och utveckla de nya former av arenor och samverkan som är kritiska 

för att öka takten i genomförandet.  

Till varje delmål finns nyckelaktörer utpekade, de har ett större ansvar att bidra till att 

delmålen nås. Byggnadsnämnden är utpekad som en av flera nyckelaktörer i följande 

delmål:  

• Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena 

utvecklas -  

• Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter 

• Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna 

• Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna 

• Göteborgs Stad säkrar närheten till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster 

För varje strategi finns en samordningsordningsansvarig nämnd eller styrelse utpekad, 

samt medansvariga. Samordningsansvaret innebär att driva och samordna sin strategi 

under övergripande ledning från miljöförvaltningen, t.ex. identifiera hinder och 

utmaningar för framdrift, tvärsektoriella lösningar, säkerställa omvärldsbevakning och 

omsättning av kunskap och erfarenhet. Byggnadsnämnden är föreslagen som 

samordningsansvarig nämnd för följande strategi: 

• Vi planerar för en grön och robust stad 

Samt medansvarig för följande strategier: 

• Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande 

• Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart 

• Vi driver på utvecklingen av hållbara resor och transporter 

I figur1 finns en översiktlig bild av miljö och klimatprogrammets uppbyggnad och 

innehåll samt mål, delmål och strategier. Programmet finns i sin helhet i bilaga 2 

”Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030”. 

Genomförande 

Miljö- och klimatnämnden kommer att driva och samordna arbetet med att genomföra 

programmet utifrån nämndens uppdrag i reglementet att ”driva och samordna stadens 

arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”.   

Programmet förutsätter att alla nämnder och bolag har ett miljöledningssystem som 

fungerar för att systematiskt planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet i 

organisationen.  
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Miljöförvaltningen kommer i samråd med berörda förvaltningar och bolag att samordna 

framtagandet av stadenövergripande åtgärder som behövs för att målen ska nås och 

strategierna genomföras. Vid behov kommer dessa åtgärder att samlas i handlingsplaner. 

Ett programråd bestående av representanter från akademi, näringsliv och civilsamhällets 

organisationer kommer att bildas och utgöra referensgrupp till arbetet med programmet. 

Programrådet kommer att ha en roll i att bedöma och rekommendera åtgärder samt bistå i 

analysen av stadens implementering av programmet.  

Uppföljning och analys av måluppfyllelse kommer att genomföras av miljöförvaltningen 

vartannat år. Miljöförvaltningen kommer att sammanfatta och rapportera resultaten till 

både miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Genom 

stadens löpande arbete med miljöledningssystemet kommer miljöförvaltningen kunna 

följa verksamheternas implementering och arbete med programmet och dess mål. 

För att komplettera uppföljningen av målen kommer en processinriktad uppföljning att 

genomföras för att identifiera både framgångar, svårigheter och möjliga vägar framåt. 

Programmet kommer att utvärderas och eventuellt revideras under giltighetsperioden.  

 

Figur 1. Översiktlig bild av förslag till ”Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030”.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Eftersom remissen skickats i ett relativt tidigt skede i arbetet har kontoret många 

kommentarer och synpunkter gällande både mål, indikatorer, metoder mm. Detta 

redovisas i detaljerad form i bilaga 3 och 4, enligt Miljöförvaltningens mallar. Kontoret 

anser att det är en fördel att tidigt få diskutera en remissversion och ser fram emot fortsatt 

dialog och gemensamt arbete kring framtagande av målvärde, indikatorer, arbetssätt mm.   

Följande synpunkter är av särskilt intresse eller av mer övergripande art.  

Föreslaget program är ett ambitiöst program med en genomarbetad struktur och överlag 

ett bra upplägg för hur arbetet ska bedrivas i staden. Mål och delmål är tuffa men det är 

också vad som krävs om Göteborg som stad ska leva upp till budgetens intentioner om 

”ledande i omställningen till ett mer hållbart samhälle.” Föreliggande program kan skapa 

den grund som behövs för snabbare, effektivare och mer kraftfulla åtgärder.  

Mål och delmål är bra, kontoret har dock en hel del synpunkter på målvärde och 

indikatorer, beträffande både rimlighet och nivåer. Ett exempel är delmål 2 för Natur 

”Göteborgsstad arbetar för renare sjöar och vattendrag”. Till detta hör indikatorn 

”Andel vattenförekomster med god status för näringsämnen, koppar och zink ska var 100 

% för samtliga parametrar och samtliga vattenförekomster”. Målet är bra men föreslagen 

indikator är problematisk. Det kommer att krävas både stora ekonomiska resurser och 

markanspråk för att lyckas och kontoret ifrågasätter rimligheten i indikatorn.  

Liknande problematik återfinns på fler ställen, t.ex. under delmål som handlar om god 

ljudmiljö. Till detta hör indikatorn Andel förskolegårdar med en ekvivalent ljudnivå (Leq) 

>50 dBA på de delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 

Rent praktiskt är det mycket få platser i de centrala delarna av staden som har ljudnivåer 

under 50 dBA. Det är bra att ha höga ambitioner eftersom barn är extra känsliga men som 

det är formulerat kan det få negativa konsekvenser för var vi kan placera förskolor och 

hur dess verksamhet kan bedrivas. Här anser kontoret att en bredare dialog mellan olika 

involverade förvaltningar måste ske.  

Kontoret vill även lyfta fram den problematik som finns kring målvärde och indikatorer 

kopplat till kommunens rådighet. Det finns en begränsad rådighet över 

myndighetsutövningen inom bygglov och detaljplanering då vi måste följa statliga regler, 

inklusive EU-rätt. I förslaget föreslås t.ex en skärpning av riktlinjer för god ljudmiljö 

jämför med nationella krav.  

Fler synpunkter på målvärde och indikatorer finns i bilagorna 3–4.  

Programmet innehåller inga åtgärder (i enlighet med stadens mall för program), vilket 

kontoret anser är en brist. Erfarenheter från tidigare miljöprogram visar att 

förvaltningsövergripande åtgärder är svårare att få till om det inte är gemensamt beslutade 

och prioriterade. Åtgärder som passar en förvaltning ett år passar inte en annan 

förvaltning det året och vice versa. Om vi vill öka takten i miljö- och klimatarbetet 

behöves en gemensam handlingsplan där åtgärder är värderade och prioriterade samt 

gemensamt resurssatta och beslutade i budgeten.  

För att klara mål och delmål och en snabbare omställning föreslår programmet bland 

annat nya arbetssätt, såsom strategiarbetet. Vad detta arbete i praktiken innebär är dock 

vagt formulerat. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget och håller med om att 
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nya arbetssätt krävs. Ska det göra skillnad bedömer vi att det krävs en ganska stor 

arbetsinsats från kontoret, som inte ryms inom dagens budgetram. Det är också otydligt 

vad samordningsansvaret innebär och vilken roll miljöförvaltningen har, samt hur 

styrning av strategigrupperna ska ske. Kontoret ser fram emot fortsatta dialoger kring 

arbetet med strategierna. Särskilt strategin Vi planerar för en grön och robust stad som i 

vissa stycken liknar arbetet som sker inom översiktsplanens genomförande.  

En bärande del i programmet är att alla nämnder och bolag har ett miljöledningssystem 

och via detta sker årlig uppföljning av miljöarbetet samt kontinuerlig förbättring. 

Stadsbyggnadskontoret är medvetet om att arbete med stadenövergripande 

miljöledningssystem pågår. I miljö- och klimatprogrammet framgår dock inte hur ett 

miljöledningssystem kommer att påverka miljöarbetet i staden. Att bygga upp ett 

fungerande miljöledningssystem tar både tid och resurser. Kontoret anser att 

miljöledningssystem kan vara en bra struktur för uppföljning internt inom kontoret men 

har svårt att se hur det hjälper till i det förvaltningsövergripande arbete som krävs för att 

nå mål och delmål.  

Det är oklart hur uppföljning av programmet ska gå till, vem som ansvarar för olika delar 

och vilka metoder som ska användas. I flera fall med indikatorerna saknas metoder för 

uppföljning. Det är viktigt att skapa ett smidigt indikatorsystem med så få nya 

administrativa poster och utvärderingar som möjligt. Fokus bör ligga på åtgärdsarbetet.  
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