Kommunstyrelsen
Yttrande (MP, V)
2020-01-13

Yttrande angående anslutning till nya
borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for
Climate & Energy 2030 targets
Yttrande
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och Göteborg stad har sedan lång tid
tillbaka arbetat för att minska stadens klimatpåverkan. Uppföljningen av
nuvarande borgmästaravtal visar tyvärr att vi inte genomfört tillräckliga
åtgärder. Det innebär att detta nya åtagande blir ännu viktigare.
Klimatfrågan är global. Därför är det helt nödvändigt att aktivt driva på
klimatomställningen tillsammans med andra städer, så att den globala
uppvärmningen kan dämpas och vi kan nå målen i Parisavtalet. Vi
rödgrönrosa ser därmed positivt på att stadens fortsatt ingår i detta
sammanhang och det är bra att även klimatanpassningsfrågorna inkluderas i
det nya Borgmästaravtalet.
Det behövs nu ett högre tempo både när det gäller klimatåtgärder och
klimatanpassning. Borgmästaravtalet är ett ställningstagande för högre
prioritering av klimatfrågan, vilket förutom fortsatt samarbete med andra,
förutsätter att resurser för klimatåtgärder och klimatanpassning avsätts i
stadens kommande budgetar.
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Ärende nr 2.1.10

Kommunstyrelsen 15 januari 2020

Yrkande (D) 10 januari 2020

Dnr 0560/19

Yrkande ang Anslutning till Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets, Nya Borgmästaravtalet
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:
-

Göteborgs Stad ansluter inte till Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030
och det nya borgmästaravtalet.

Yrkandet
Medverkan i olika nätverk bör begränsas i syfte att förvaltningarna ske fokusera på sitt
grunduppdrag och på konkreta, effektiva och mätbara åtgärder istället för
symbolhandlingar.
I detta fall konstaterar flera av förvaltningarna att arbete i linje med det åtagande som
åtföljer en anslutning redan görs. Vidare framgår i tjänsteutlåtandet att avtalet ligger i linje
med redan aktuella program och planer, varför ett deltagande inte leder till något mer än
en ökad administrativ börda.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2020-01-15
Ärende 2.1.10

Yrkande – Anslutning till Covenant of Mayors
for Climate & Energy 2030 targets, Nya
Borgmästaravtalet
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1) Göteborgs Stad avstår från att ansluta sig till Covenant of Mayors for climate &
Energy 2030 targets.
2) Staden ändrar i stadens miljöprogram enligt bilaga 1

Yrkandet

SD arbetar systematiskt och analytiskt med miljö- och energifrågor. Vi förstår skillnaden
mellan begreppen förnybara energikällor och koldioxidfria energikällor, vilket vi tydligt
beskriver i ett tidigare yrkande angående Göteborgs Miljöprogram (bilaga 1).
Vidare anser vi att de planer som Göteborg har för översvämningsrisker är alltför
omfattande och kostsamma, vilket vi beskriver i ett annat yrkande (bilaga 2).
Vi vet att Göteborgs stads bolag Göteborgs Energi och Renova tillsammans ligger på
topp 10 när det gäller koldioxidutsläpp i Sverige 1. Tillsammans släpper dessa två
Göteborgsföretag ut 0,44 miljoner ton kolekvivalenter per år.
SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de
största källorna först. Vidare kan man bara jobba utifrån de områden där staden äger
frågorna. SD vill fasa ut samtliga kraftvärmeverk i Göteborg och införa koldioxidfri
energiproduktion. Att bygga kraftvärmeverk som eldas med biomassa löser inga problem
med koldioxidutsläpp, däremot cementerar det fast problemet med koldioxidutsläpp för
kanske 50 år framåt i tiden.
Göteborg har redan en uppsjö av klimat- och miljöprogram, att ansluta sig till Covenant
of Mayors förändrar ingenting. Det som krävs är skarpa förslag.
SD har skarpa och genomtänkta förslag som är effektiva mot koldioxidutsläpp.

Bilagor:
1) SD Yrkande om Göteborgs Miljöprogram
2) SD Yrkande Översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Yrkande
2019-11-01
Ärende 2.2.5

Yrkande – Redovisning av uppdrag att justera
och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram
– övergripande struktur
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen

Den övergripande strukturen ersätts med följande struktur som på ett bättre sätt fångar
upp problemen med koldioxidutsläpp vid förbränning.
Mål

Göteborg stärker
den biologiska
mångfalden

Göteborg stad har inga
koldioxidutsläpp från
transporter och
energiproduktion

Göteborgs Stad har
hälsosamma livsmiljöer

Områden/

*Ekosystem

Delmål

* Ett jordbruk som
bevarar den biologiska
mångfalden (ingen
energiskogsodling, ett
öppet landskap med
betande djur för mjölk
och köttproduktion, En
varierad giftfri
produktion av grödor.)

*Koldioxidfri
energiproduktion (Kärnkraft,
vattenkraft, solkraft,
geotermisk energi, vindkraft,
vågkraft, elproduktion från
tidvatten och havsströmmar)

*Luftkvalitet (Ingen trängselskatt
för elbilar, koldioxidfri
kollektivtrafik, avvecklingsplan
för raffinaderierna,
sopförbränningen och
kraftvärmeverken)

* Effektiv Energianvändning
(Värmepumpar,
värmeväxlare,
vätgasproduktion via
elektrolys, värmelagring i
berg)

*Vattenkvalitet (Inga bad i giftigt
och hälsoskadligt vatten i älven,
inga bad på förorenad varvs och
industrimark)

*Koldioxidfria transporter
med stadens fordon (Inga
förbränningsmotorer)

* Ekosystemtjänster (Naturens
nyttor för människan)

*Göteborg Stad köper
endast mat från svenska
bönder som bevarar
den biologiska
mångfalden
* Påverkan från
farliga ämnen

* Kemikalier/Giftfri miljö

* Alla nybyggda bostäder
och lokaler bör vara
självförsörjande vad gäller
uppvärmning/kylning när de
tekniska förutsättningarna
finns. (Solceller,
värmepumpar och
energilagring)

Strategier
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Yrkandet
Det viktigaste är att ersätta begreppet ”förnybar energiproduktion” med ”koldioxidfri
energiproduktion.”
Gör man inte detta så har man inte förstått problemets natur, och det hjälper inte om man
så gör 1000 planer. Koldioxid är en växthusgas som påverkar klimatet.
Går man över till storskalig odling av biobränslen så innebär det en katastrof för det
öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Bygger man dessutom kraftvärmeverk
som eldas med dessa biobränslen kommer man att producera lika mycket koldioxid som
de fossila bränslena gör idag.
Det är nödvändigt att hitta koldioxidfria energikällor för att förse fjärrvärmenätet med
varmvatten. Exempel på detta är: kärnkraft, vattenkraft, solkraft, geotermisk energi,
vindkraft, vågkraft och elproduktion från tidvatten och havsströmmar.
Genom att lagra värme och energi så skulle man kunna klara en ojämn efterfrågan på el
och fjärrvärme. Tekniker för detta finns redan eller är under utveckling. Exempelvis:
värmepumpar, värmeväxlare, vätgasproduktion via elektrolys och värmelagring i berg
eller byggnader.
För att uppnå målet med koldioxidfri energiproduktion måste man omvärdera hela
strategin med fjärrvärme. Tyvärr har Göteborgs Stad och Göteborgs Energi byggt upp en
suboptimerad fjärrvärme som bygger på spillvärme och förbränning som skapar
koldioxidutsläpp.
Givetvis behöver man hantera de sopor som staden producerar även i framtiden men vi
måste återvinna mer om vi ska uppnå målet med cirkulär ekonomi.
Givetvis kommer förbränningsmotorer och raffinaderier finnas kvar även i framtiden om
än i mindre skala eftersom andelen elbilar ständigt ökar.
De delar som staden kan påverka är vilken typ av fordon vi köper in. Vi kan även påverka
vilka typer kraftverk som vi investerar i. Vidare kan vi påverka vilka
uppvärmningssystem vi bygger in i de offentliga lokaler och bostäder som vi uppför.
Därför behöver vi mer visionära mål i Göteborgs Stads miljöprogram.
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Kommunstyrelsen

Bilaga 2

Yrkande
2019-03-22

Yrkande angående – Antagande av
översiktsplan för Göteborg, tillägg för
översvämningsrisker
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Återremittera ärendet till byggnadsnämnden med uppdrag att utgå från RCP 2,8 istället
för RCP 8,5 (Enligt bild 5 i bilagan).
Staden årligen tar del av havsmiljöinstitutets mätningar av medelhavsnivån på relevanta
ställen i Göta älv.
Staden uppdaterar planen för klimatanpassningsåtgärder var femte år baserat på uppmätt
medelhavsnivå på relevanta ställen i Göta älv.

Yrkandet

Det enda vi vet säkert är att vi har haft en landhöjning i Sverige de senaste 10 000 åren.
Man kan konstatera att landhöjningen kommer att fortsätta i samma takt i hundratals år.
Detta faktum framkommer i diagrammet från SMHI (Figur 6 i bilagan).
Det enda vi inte vet är hur mycket havet kommer att stiga. Det finns ett antal
beräkningsmodeller för hur mycket havet beräknas att stiga. Göteborgs Stad har valt att
välja en modell som räknar med en kraftig havsnivåhöjning (RCP 8,5)
När man väljer att planera för en så kraftig havsnivå, kommer det kräva investeringar på
30 miljarder kronor.
SD anser att ett sådant antagande varken är ansvarsfullt, seriöst eller vetenskapligt belagt.
Utgår från man från en beräkningsmodell med begränsad havsnivåhöjning (RCP 2,8) så
kommer havsnivåhöjningen tas ut av landhöjningen.
SD anser att så länge man inte över tid kan konstatera en faktisk havsnivåhöjning, så ska
man inte påbörja några kostsamma klimatanpassningsåtgärder. Därför föreslår SD att
Göteborgs stad tillsvidare utgår från RCP 2,8.
Vår utgångspunkt är att man bör utgå från mätningar av medelhavsnivå på relevanta
ställen i Göta älv och var femte år revidera planen utifrån den faktiska nivån.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-12-16
Diarienummer 0560/19

Handläggare
Anna Cognell
Telefon: 031-368 03 90
E-post: anna.cognell@stadshuset.goteborg.se

Anslutning till Covenant of Mayors for Climate
& Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Göteborgs Stad ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for
Climate & Energy 2030 targets.
2. Inriktningen för Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, det nya
Borgmästaravtalet, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, antas.
3. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med avtalet
inklusive att följa upp och rapportera i enlighet avtalets krav.

Sammanfattning

Göteborgs Stad har att ta ställning till om staden ska ansluta sig till det nya
Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets med
tillhörande inriktningsdokument. Avtalet efterträder det utgående Covenant of Mayors,
Borgmästaravtalet, som staden signerade 2008, vilket löper ut efter 2020.
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet,
innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha låga
koldioxidutsläpp och det omfattar även klimatanpassning. Det ligger ambitionsmässigt i
linje med överenskommelsen Global Covenant of Mayors som staden anslöt sig till 2015.
Stadsledningskontoret bedömer att en fortsatt anslutning inte innebär åtagande om några
åtgärder som staden inte redan gjort eller redan planerar att göra. Med utgångspunkt från
synpunkter i nämndernas och bolagsstyrelsernas remissvar är stadsledningskontorets
samlade bedömning att Göteborgs Stad bör underteckna Covenant of Mayors for Climate
& Energy 2030 targets och anta inriktningen som anges i bilaga 3 till detta
tjänstelutlåtande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsledningskontorets bedömning är att aktuell signering är att betrakta som en fortsatt
anslutning och att arbetet som undertecknandet innebär kan utföras inom nämndernas
befintliga budgetramar.
Kretslopp och vattennämnden konstaterar att flera av frågorna som avtalet handlar om är
en naturlig del av det miljöarbete som redan är förvaltningens uppdrag och att signering
inte kommer att innebära ytterligare belastning på förvaltningen. Byggnadsnämnden
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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ställer sig positiv till signering med förutsättningen att det som ska uppfyllas i avtalet i
huvudsak kan göras inom ramen för stadsbyggnadskontorets arbete. Enligt miljö- och
klimatnämndens yttrande saknar miljöförvaltningen i nuläget tillsvidareanställd
kompetens inom energi- och klimatområdet för att hantera de åtaganden en signering
innebär. Enligt nämnden behöver förvaltningen förstärka inom det området även med
anledning av andra arbetsuppgifter. Enligt miljö- och klimatnämnden sker en sådan
förstärkning antingen genom omprioritering av befintliga resurser eller
resursförstärkning.
För genomförande av åtgärder i åtgärdsplaner gällande översvämningsrisker och
skyfallshantering finns i nuläget endast delvis ekonomisk täckning för genomförande.
Arbete med att få ekonomiska förutsättningar att genomföra åtgärder pågår för att möta
nuvarande och kommande klimatförändringar med en mer klimatanpassad
stadsutveckling.

Bedömning ur ekologisk dimension

Anslutning till Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets stödjer stadens
lokala miljökvalitetsmål på klimatområdet och ligger linje med klimatstrategiskt program
för Göteborg. Ambitionerna i avtalet är även i linje med uppdraget att ta fram ett nytt
miljö- och klimatprogram.

Bedömning ur social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bilagor
1.

Nämnder och bolagsstyrelsers samlade synpunkter

2.

Information om Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets

3.

Göteborgs Stads inriktning för Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets
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Ärendet

Göteborgs Stad har att ta ställning till om staden ska ansluta sig till det nya
Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets med
tillhörande inriktning som anges i bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänstelutlåtande.

Beskrivning av ärendet

Nedan beskrivs det europeiska Covenant of Mayor (Borgmästaravtalet) som Göteborgs
Stad har signerat och den globala överenskommelsen Global Covenant of Mayors for
Energy and Climate som staden har anslutit sig till samt Covenant of Mayors for Climate
& Energy 2030 targets (Nya Borgmästaravtalet) som ersätter det föregående.
Avtalen och överenskommelse
Covenant of Mayors - Borgmästaravtalet
Covenant of Mayors är ett initiativ för kommuner inom Europa och det finns likvärdiga
regionala initiativ runtom i världen. Kommunstyrelsen fattade den 3 september 2008
beslut om signering av Covenant of Mayors ”Borgmästaravtalet”. Det lanserades av
europeiska kommissionen. Detta ursprungliga Borgmästaravtal innehåller mål fram till
2020 och är alltså snart inaktuellt. Städer som signerade avtalet åtog sig att senast 2020
minska CO2-utsläppen med 20 procent genom att öka energieffektiviteten med
20 procent och genom att förnybara energikällor står för 20 procent av energimixen.
Förändringen av koldioxidutsläpp till år 2020 är relaterade till nivån år 1990 och beräknas
på ett enhetligt sätt enligt instruktioner från sekretariatet för Borgmästaravtalet. Miljöoch klimatnämnden har ansvaret för uppföljning av Borgmästaravtalet.

Målen för det ursprungliga Borgmästaravtalet var att senast 2020 minska CO2-utsläppen
med 20 procent jämfört med 1990. I Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017,
som är den senaste publicerade miljömålsuppföljningen, framgår det att
koldioxidutsläppen från icke-handlade sektorn sjunkit med 16 procent sedan 1990. Totalt
sett har koldioxidutsläppen inom kommunens gränser minskat med 7 procent. Oavsett
vilka systemgränser man räknar med (icke-handlande eller total) så är prognosen inte god
vad gäller att nå målen till 2020.
I EU-anslutna länder är det totalt 7 383 organisationer i 28 länder som har signerat det
ursprungliga Borgmästaravtalet.
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets - Nya Borgmästaravtalet
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet,
innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha låga
koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen inom 2° C jämfört med de förindustriella nivåerna – detta i linje med det
internationella klimatavtal som nåddes vid klimatmötet i Paris 2015 (COP 21). Det nya
avtalet omfattar även klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och förberedda
för de negativa följderna av klimatförändringarna samt att alla människor ska ha tillgång
till tillförlitlig och hållbar energi till ett rimligt pris. Covenant of Mayors är ett initiativ
för kommuner inom Europa och det finns likvärdiga regionala initiativ runtom i världen.

Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i
våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990, framför allt genom
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förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Städer ska
öka sin klimattålighet genom att anpassa sig efter klimatförändringarnas följder.
Genom att signera åtar sig också Göteborgs Stad fortsatt att rapportera växthusgasutsläpp
och ta fram en Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).
Anslutningen ger möjlighet att jämföra med andra städer. Att dela kunskap och resultat
med andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU ingår också.
Alla nya åtaganden för Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets har
Göteborgs Stad redan åtagit sig i och med anslutningen till Global Covenat of Mayors, se
nedan. Om Göteborgs Stad väljer att inte signera det nya avtalet går vi också per
automatik ur Global Covenant of Mayor.
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 har en styrelse med sju borgmästare, för
närvarande med representanter från städerna och regionerna Tampere, Paris, Heidelberg,
Sevilla, Stockholm, Provinsen Barcelona och Nordvästkroatiens energikontor.
Anslutning till det Nya Borgmästaravtalet sker successivt och hittills har 15 svenska
städer signerat det nya avtalet.
Avtalet finns beskrivet i bilaga 3.
Global Covenant of Mayors for Energy and Climate
Det finns även en överenskommelse på global nivå, Global Covenant of Mayor for
Climate and Energy. De tre nätverken för städer C40, ICLEI och UCGL lanserade med
stöd av FN, Compact of Mayors vid FN:s klimatmöte i New York den 23 december 2014.
Deltagandet innebär ett åtagande att nå utsläppsminskningar av växthusgaser. Städer som
ansluter sig ska visa att de har mål för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser
samt planer för klimatanpassning. Kommunfullmäktige fattade den 10 september 2015
beslut om Göteborgs Stads anslutning till Compact of Mayors som sedan har bytt namn
till Global Covenant of Mayor for Climate and Energy.

Detta globala avtal är ett sätt att samla alla regionala medlemmar, till exempel vårt
europeiska Covenant of Mayors. Deltagande i Covenant of Mayors innebär numera ett
automatiskt deltagande i Global Covenat of Mayors. Global Covenat of Mayors kan ses
som en paraplyorganisation som samlar de regionala nätverken. Global Covenat of
Mayors och det nya Covenant of Mayors har samma åtaganden och kravställningar på
sina medlemmar.
Miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att samordna det arbete som krävs av staden
genom anslutningen, inklusive rapportering.
Åtagande för staden krav på rapportering, organisation, ansvar och uppföljning
i staden – Nya Borgmästaravtalet
Covenant of Mayors for Climate & Energy innebär att alla parter ska arbeta i tre steg för
att klara avtalets mål, förberedelse och genomgång av utsläppsläget, framtagande av
strategiska mål och planering samt genomförande, övervakning och rapportering.

Genom att signera det nya avtalet så åtar sig Göteborgs Stad att rapportera
växthusgasutsläpp i kommunen till avtalets plattform, ta fram en åtgärdsplan för hållbart
klimat och hållbar energi, ta fram en risk- och sårbarhetsbedömning i samband med
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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klimatförändringar i kommunen och att ta fram en plan för anpassning till
klimatförändringar.
Av innehållet i nuvarande avtal om klimatanpassning arbetar Göteborgs stad främst med
översvämningsrisker inklusive skyfall samt att säkra dricksvattnet.
Borgmästaravtalets intentioner med klimatanpassning är ett arbete som pågår i staden.
Stadsledningskontoret avser att under 2020 arbeta med vilken typ av styrdokument inom
klimatanpassning som är mest ändamålsenliga för staden. För framtagande av en
klimatanpassningsplan krävs igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.
Synpunkter från nämnder och bolag
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden, miljö- och
klimatnämnden, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs Energi AB. Samtliga har
inkommit med svar.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden svarar att med tanke på allvaret i klimatfrågan och hittills otillräckliga
åtgärder för att nå utsläppsmålen är alla försök till handling och agerande positiva.

Åtaganden i avtalet är i linje med vad staden redan har beslutat om i olika styrdokument
och innebär i sig ingen ökad ambitionsnivå. Byggnadsnämnden gör bedömning att det
som står i avtalet gällande klimatanpassning går att uppfylla i vissa delar med befintliga
planer och program. Däremot finns områden som kan behöva utvecklas kring
genomförande samt rapportering och uppföljning i särskild form. Av det som lyfts i
avtalet arbetar stadsbyggnadskontoret mest konkret med klimatanpassning för skyfall och
översvämning. I det arbetet finns både nulägesanalys och åtgärder och kontoret arbetar
aktivt tillsammans med andra förvaltningar i staden.
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till signering med förutsättningen att det som ska
uppfyllas i avtalet i huvudsak kan göras inom ramen för det den ändå gör. Nyttan med
avtalet beror helt på hur staden väljer att använda det. Nämnden ser en möjlighet att med
hjälp av avtalet höja ambitionsnivån i stadens klimatanpassningsarbete. Nämnden
använde sig av Borgmästaravtalet i arbetet med EU-projektet Step-Up.
Kretslopp och vattennämnden
Kretslopp och vattennämnden anser generellt att det är bra att dessa frågor
uppmärksammas och att det skapas möjligheter att kunna inspireras av andra städer och
genomföra benchmarking. Nämnden konstaterar att flera av frågorna som avtalet handlar
om är en naturlig del av miljöarbetet som förvaltningen är en del av varför denna
signering inte kommer att belasta förvaltningens arbete utan snarare bidra till att fokuset
på dessa frågor ökar och uppmärksammas. Delar av avtalet handlar om
klimatanpassningsåtgärder där nämndens arbete med att säkra dricksvattnet och
skyfallsfrågor är viktiga för staden och att avtalet på så sätt ansluter väl till stadens
utmaningar.
Miljö- och klimatnämnden
Miljö- och klimatnämndens bedömning är att en signering av avtalet ligger väl i linje med
redan aktuella program, planer och uppdrag, som exempelvis revideringen av miljö- och
klimatprogrammet och utveckling av miljömålsuppföljningen. Nämnden konstaterar att
signering av avtalet innebär rapportering som kräver kompetens och resurser.
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Miljö- och klimatnämnden rekommenderar att Göteborgs Stad ska ansluta sig till det nya
Borgmästaravtalet då det ligger i linje med stadens mål och uppdrag. Det ger värdefull
omvärldsbevakning, möjligheter till jämförelse med andra städer och inspiration till hur
andra städer har arbetat.
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker Göteborgs Stads anslutning till Covenant of
Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet.

Bolaget konstaterar att en fortsatt anslutning till Borgmästaravtalet innebär att staden
förbinder sig att arbeta för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och
öka sin klimattålighet genom klimatanpassning. Genom Borgmästaravtalet bedöms
därmed frågan om minskade klimatutsläpp och klimatanpassning få ännu mer fokus såväl
i staden nationellt och internationellt vilket främjar utvecklingen mot minskad
klimatpåverkan och en bättre miljö.
Bolaget bedömer att fortsatt signering av Borgmästaravtalet resurs- och arbetsmässigt är
att betrakta som en fortsatt anslutning och att redan befintlig uppföljning, rapportering
och stadens styrande dokument ligger i linje med åtaganden i Borgmästaravtalet.
I slutet av 2018 undertecknade samtliga bolag i Framtidenkoncernen Sveriges
Allmännyttas (tidigare SABOs) så kallade klimatinitiativ med syfte att minska
energianvändningen och utsläpp av växthusgaser. Förvaltnings AB Framtidens
bedömning är därmed att bolagen i koncernen redan idag har mål och åtgärder som ligger
i linje med den vision, färdplan och åtaganden som Borgmästaravtalet innebär.
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB tillstyrker en anslutning till det nya Borgmästaravtalet. Avtalets
vision är i linje med klimatavtalet som antogs i Paris 2015 och med nationella klimatmål,
vilket i sin tur är i linje med stadens och bolagets miljö- och klimatambitioner. Bolaget
ser positivt på att avtalet även inkluderar klimatanpassning för mer motståndskraftiga
städer.

Göteborg Energi AB anser att en anslutning till avtalet skickar en viktig och tydlig signal
om att Göteborgs Stad är en aktiv medspelare i klimatomställningen och ser en fördel i de
möjligheter till utbyte och jämförelse med andra städer som avtalet ger.

Stadsledningskontorets bedömning

Med utgångspunkt från synpunkter i nämndernas och bolagsstyrelsernas remissvar är
stadsledningskontorets samlade bedömning att Göteborgs Stad bör signera Covenant of
Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet.
Stadsledningskontoret bedömer att en anslutning till Covenant of Mayors for Climate &
Energy 2030 targets, ligger i linje med stadens arbete med det befintliga klimatstrategiska
programmet och arbetet med ett nytt miljö- och klimatprogram. Genom att signera det
nya avtalet signalerar staden tillsammans med andra städer i världen att Göteborg tar
miljöfrågan på allvar och aktivt arbetar för att göra staden klimatneutral och mer
motståndskraftig mot kommande klimatförändringar. Anslutningen ger även en möjlighet
till jämförelse med andra städer.
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Stadsledningskontorets bedömning är att en signering av det nya Bormästaravtalet resursoch arbetsmässigt i stort är att betrakta som en fortsatt anslutning. Kontoret utgår från att
redan förväntad uppföljning och rapportering samt befintliga och planerade program och
planer avseende förebyggande klimatpåverkande arbete, ligger i linje med avtalet.
Avseende avtalets åtagande om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat
bedömer kontoret att det ligger i linje med uppdraget att i samband med revideringen av
miljöprogrammet revidera stadens klimatstrategiska program som inkluderar energiplan.
Av innehållet som lyfts i avtalet om klimatanpassning arbetar Göteborgs stad främst med
översvämningsrisker inklusive skyfall samt att säkra dricksvattnet. Avtalet innehåller
klimatanpassning i form av åtaganden om risk- och sårbarhetsbedömning samt
anpassningsplan för klimatförändringar. Stadsledningskontoret avser att under 2020
arbeta med vilken typ av styrdokument inom klimatanpassning som är mest
ändamålsenliga för staden. För framtagande av en klimatanpassningsplan krävs
igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.
Stadsledningkontorets bedömer att en forstatta anslutning inte innebär åtagande om några
åtgärder som staden inte redan gjort eller redan planerar att göra.
Miljö- och klimatnämnden föreslås få fortsatt ansvar för att samordna, följa upp och
rapportera i enlighet med avtalets krav.

Magnús Sigfússon
Direktör Stadsutveckling

Eva Hessman
Stadsdirektör
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Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Svar på remiss - Stadens anslutning till
Covenant of Mayors for climate & energy 2030
targets (nya Borgmästaravtalet)
§ 590, 0531/19
Beslut
I byggnadsnämnden

1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kommunstyrelsen som yttrande över
remissen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-25, med bilagor.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Martin Wannholt (D) och Jan Jörnmark (D) deltar ej i beslutet.

Justering
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.
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[Byggnadsnämnden]

Dag för justering
2019-10-22

Vid protokollet
Sekreterare

________________________
Stina Petersson Moberg

Ordförande

Justerare

________________________

_______________________

Hampus Magnusson (M)

Johan Zandin (V)
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Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-09-25
Byggnadsnämnden 2019-10-22
Diarienummer 0531/19

Handläggare
Anna Svensson
Telefon: 031-368 18 48
E-post: anna.svensson@sbk.goteborg.se

Svar på remiss - Stadens anslutning till
Covenant of Mayors for climate & energy 2030
targets (nya Borgmästaravtalet)
Förslag till beslut
1. Tjänsteutlåtandet godkänns
2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kommunstyrelsen som yttrande över
remissen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stad ska signera Covenant
of Mayors for Climate & Energy 2030 targets (det nya Borgmästaravtalet) önskar
stadsledningskontoret inhämta information och synpunkter från bland annat
Byggnadsnämnden. Avtalet innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna
städer ska sänka koldioxidutsläpp med minst 40 procent till år 2030 (i förhållande till
1990) samt arbeta aktivt med klimatanpassning.
Kontorets synpunkter:
Åtaganden i avtalet är i linje med vad staden redan har beslutat om i olika styrdokument
och innebär i sig ingen ökad ambitionsnivå. Däremot kräver avtalet en viss arbetsgång
samt rapportering och uppföljning i särskild form.
Huruvida avtalet innebär merarbete eller ej beror på hur aktivt man väljer att jobba med
avtalet och vilken ambitionsnivå staden väljer. Kontoret gör bedömning att det som står
avtalet gällande klimatanpassning går att uppfylla i vissa delar med befintliga planer och
program. Däremot finns områden som kan behöva utvecklas, framförallt punkt tre ovan
kring genomförande och återrapportering.
Kontoret ställer sig positiva till signering med förutsättningen att det som ska uppfyllas i
avtalet i huvudsak kan göras inom ramen för det vi ändå gör. Nyttan med avtalet beror
helt på hur staden väljer att använda det. Kontoret ser här en möjlighet att med hjälp av
avtalet höja ambitionsnivån i stadens klimatanpassningsarbete.
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Ekonomiska konsekvenser
Stadsbyggnadskontoret delar stadsledningskontorets bedömning att redan befintlig
uppföljning samt befintliga och planerade program och planer ligger i linje med
åtaganden i Borgmästaravtalet. Kontoret vill särskilt påpeka att extra resurser för att
genomföra åtgärder, utöver det som redan planeras, inte finns i nuläget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Avtalet uttrycker en ambition att snabbare nå utsläppsminskningar och
klimatanpassningar av städer. Avtalets ambitioner går helt i linje med stadens
klimatstrategiska program.

Omvärldsperspektivet
I EU-anslutna länder är det totalt 7 383 organisationer i 28 länder som har signerat det
ursprungliga Borgmästaravtalet, en anslutning till det nya Borgmästaravtalet med mål
fram till 2030 sker successivt. 56 städer i Sverige har undertecknat det ursprungliga
Borgmästaravtalet och hittills har 8 av dessa hunnit underteckna det nya med mål fram till
2030.
Det finns även ett avtal på global nivå, Global Covenant of Mayor for Climate and
Energy. De tre nätverken för städer C40, ICLEI och UCGL lanserade med stöd av FN,
Compact of Mayors vid FN:s klimatmöte i New York den 23 december 2014.
Kommunfullmäktige fattade beslut om anslutning 2015-09-10 (Dnr: 0592/15) till
Compact of Mayors. Avtalet har sedan bytt namn till Global Covenant of Mayor for
Climate and Energy. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén
undertecknade intentionen 2015-09-14. Miljö- och klimatnämnden samordnar även det
som följer av detta åtagande.

Bilagor
1. ”Borgmästaravtalet för klimat och energi”
2. ”Q&As for cities”
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Ärendet
Stadsledningskontoret har översänt en remiss till Stadsbyggnadskontoret gällande nytt
”Borgmästaravtal för klimat och energi” (Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets). Avtalet samt Q&A bifogas i bilaga 1 och 2.
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stad ska signera Covenant
of Mayors for Climate & Energy 2030 targets (det nya Borgmästaravtalet) önskar
stadsledningskontoret inhämta information och synpunkter. Byggnadsnämnden har fått
ärendet för yttrande och ska inkomma med svar till Kommunstyrelsen senast den 30
oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Det ursprungliga Borgmästaravtalet som staden har signerat (beslut kommunstyrelsen
2008), löper snart ut. Nu finns ett nytt avtal som staden har att ta ställning till.
Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030
targets) innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha låga
koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen inom 2° C jämfört med de förindustriella nivåerna – detta i linje med det
internationella klimatavtal som nåddes vid klimatmötet i Paris 2015 (COP 21).
Det nya avtalet omfattar även klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och
förberedda för de negativa följderna av klimatförändringarna samt att alla människor ska
ha tillgång till tillförlitlig och hållbar energi till ett rimligt pris.
Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i
våra städer med minst 40 procent till år 2030 (i förhållande till 1990), framför allt genom
förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Städer ska
öka sin klimattålighet genom att anpassa sig efter klimatförändringarnas följder.
Avtalet innebär att alla parter ska arbeta i tre steg för att klara avtalets mål:
1. Förberedelse och genomgång av utsläppsläget
2. Framtagande av strategiska mål och planering
3. Genomförande, övervakning och rapportering
Anslutningen ger möjlighet till jämförelse med andra städer. Att dela kunskap och
resultat med andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU ingår också. I
avtalet anges även att det krävs ambitiösa och långsiktiga mål. Enligt avtalet är det även
angeläget med samordning mellan åtgärder.
Genom avtalet riktas olika uppmaningar till regionala och nationella myndigheter samt
europeiska institutioner.
Avtalet finns beskrivet i sin helhet i bilaga 1 ”Borgmästaravtalet för klimat och energi”.

Stadsbyggnadskontorets bedömning
Med tanke på allvaret i klimatfrågan och hittills otillräckliga åtgärder för att nå
utsläppsmålen är alla försök till handling och agerande positiva.
Åtaganden i avtalet är i linje med vad staden redan har beslutat om i olika styrdokument
och innebär i sig ingen ökad ambitionsnivå. Däremot kräver avtalet rapportering och
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uppföljning i särskild form. Fördelen är att det blir enkelt att jämföra städer emellan och
den totala bilden av städernas utsläpp. Nackdelen är att det kan krävas rapportering i
format staden inte stöder eller använder.
I avtalet framgår inte vad som förväntas i form av samarbete, kunskapsutbyte och
samordning. Kontoret gör en del av detta redan idag och kommer att fortsätta med det.
Förutom det arbete som gjordes inom ramen för Step Up har kontoret inte arbetet med
eller använt sig av Bormästaravtalet och har därför inga synpunkter på hur staden har
dragit nytta av tidigare arbete.
Av det som lyfts i avtalet arbetar stadsbyggnadskontoret mest konkret med
klimatanpassning för skyfall och översvämning. I det arbetet finns både nulägesanalys
och åtgärder och kontoret arbetar aktivt tillsammans med andra förvaltningar i staden.
Huruvida avtalet innebär merarbete eller ej beror på hur aktivt man väljer att jobba med
avtalet och vilken ambitionsnivå staden väljer. Kontoret gör bedömning att det som står
avtalet gällande klimatanpassning går att uppfylla i vissa delar med befintliga planer och
program. Däremot finns områden som kan behöva utvecklas, framförallt punkt tre ovan
kring genomförande och återrapportering.
Kontoret ställer sig positiva till signering med förutsättningen att det som ska uppfyllas i
avtalet i huvudsak kan göras inom ramen för det vi ändå gör. Nyttan med avtalet beror
helt på hur staden väljer att använda det. Kontoret ser här en möjlighet att med hjälp av
avtalet höja ambitionsnivån i stadens klimatanpassningsarbete.

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Kant

Katja Ketola

Stadsbyggnadsdirektör

Chef Strategiska avdelningen
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Kretslopp och vattennämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-10-22

§ 193 0538/19

Yttrande över remiss Stadens anslutning till Covenant of
Mayors for Climate & Energy 2030 targets
Beslut
Enligt förvaltningens förslag:
Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända bifogat yttrande till
stadsledningskontoret som svar på remissen.
Handling
Förvaltningen har 2019-10-11 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.
Justering
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2019-10-22

Vid protokollet
Sekreterare

_______________________
Emilia Dahlstedt
Ordförande

Justerande

_______________________

______________________

Claes Johansson

Jöran Fagerlund
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Kretslopp och vatten

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-10-11
Diarienummer 0538/19

Strategisk samordning
Hans Clausen
Telefon: 031-368 27 39
E-post: hans.clausen@kretsloppochvatten.goteborg.se

Yttrande över remiss Göteborgs Stads anslutning
till Covenant of Mayors for Climate and Energy 2030
targets (det nya Borgmästaravtalet)
Förslag till beslut
1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända bifogat yttrande till
stadsledningskontoret som svar på remissen.
2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade i september 2008 beslut om signering av det av
europeiska kommissionen lanserade Covenant of Mayors, ”Borgmästaravtalet”.
Det ursprungliga Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är alltså
snart inaktuellt. Stadsledningskontoret önskar inhämta information och
synpunkter som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stads ska
signera Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya
Borgmästaravtalet). De förvaltningar och bolag som skall yttra sig förutom
kretslopp och vattennämnden är byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden,
Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden. Stadsledningskontoret
önskar svar senast 30 oktober 2019.
Förvaltningens generella reflektion är att det är bra att dessa frågor
uppmärksammas och att det skapas möjligheter att kunna inspireras av andra
städer och genomföra benchmarking som inte går så lätt att göra utifrån våra egna
mål. Flera av frågorna som avtalet handlar om är i dag en naturlig del av
miljöarbetet som förvaltningen är en del av varför denna signering inte kommer
att belasta förvaltningens arbete utan snarare bidra till att fokuset på dessa frågor
ökar och uppmärksammas. Delar av avtalet handlar om klimatanpassningsåtgärder och där vårt arbete med att säkra dricksvattnet och skyfallsfrågor är
viktiga för staden och att avtalet på så sätt ansluter väl till stadens utmaningar.
Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1.
2.
3.

Yttrande över remiss Borgmästaravtalet
Remiss
Borgmästaravtalet
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Ärendet
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om yttrande över remiss Göteborgs
Stads anslutning till Covenant of Mayors for Climate and Energy 2030 targets.
Kommunfullmäktige står inför att fatta beslut om Göteborgs Stads ska signera
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya
Borgmästaravtalet). Nämnden har blivit utsedd att lämna information och
synpunkter utifrån organisationens uppdrag och verksamhet.
Stadsledningskontoret önskar nämndens yttrande senast 2019-10-30.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade i september 2008 beslut om signering av det av
europeiska kommissionen lanserade Covenant of Mayors, ”Borgmästaravtalet”.
Det ursprungliga Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är alltså
snart inaktuellt. Städer som signerade avtalet åtog sig att senast 2020 minska CO2utsläppen med 20 procent genom att öka energieffektiviteten med 20 procent och
genom att förnybara energikällor står för 20 procent av energimixen.
Förändringen av koldioxidutsläpp till år 2020 är relaterade till nivån år 1990 och
beräknas enligt instruktioner från sekretariatet för Borgmästaravtalet. Miljö- och
klimatnämnden har ansvaret för uppföljning av Borgmästaravtalet med analys och
förslag på åtgärder.
Det ”nya” Borgmästaravtalet ”Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030
targets” innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha
låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den genomsnittliga
globala uppvärmningen inom 2° C jämfört med de förindustriella nivåerna – detta
i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid klimatmötet i Paris
2015 (COP 21).
Stadsledningskontoret önskar inhämta information och synpunkter från
byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden,
Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden.
Åtaganden
Borgmästaravtalet för klimat och energi omfattar en avtalshandling med en
färdplan och ett Frågor & Svar-dokument som beskriver avtalets innehåll och
åtaganden. I avtalet beskrivs åtaganden enligt följande:
•

Vi ska minska utsläppen av koldioxid (och eventuellt andra växthusgaser) i
våra städers och kommuners områden med minst 40 procent till år 2030,
framför allt genom förbättrad energieffektivitet och ökad användning av
förnybara energikällor.
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•

Vi ska öka vår klimattålighet genom att anpassa oss efter
klimatförändringarnas följder.

•

Vi ska dela vår vision, våra resultat, vår erfarenhet och vår kunskap med
andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU. Detta ska ske
genom direkt samarbete och kunskapsutbyte inom ramarna för det globala
borgmästaravtalet.

Frågor som stadsledningskontoret vill att vi besvarar:
• Vilken nytta eller nackdel ser ni med att Göteborgs Stad har signerat
Borgmästaravtalet?
• Hur ser stadens måluppfyllelse ut avseende målen för det ursprungliga
Borgmästaravtalet?
• Hur har staden arbetat med den prognos och plan (SEAP Sustainable Energy
Action Plan) som förväntas?
• Hur skulle er verksamhet påverkas vid eventuell signering. Till exempel i hur
stor mån arbetet som ligger i linje med avtalet redan pågår och vad som skulle
kunna integreras eller behöva utvecklas.
• Stadsledningskontorets bedömning är att en signering av det nya
Bormästaravtalet resurs- och arbetsmässigt är att betrakta som en fortsatt
anslutning. Kontoret utgår från att redan befintlig uppföljning och
rapportering samt befintliga och planerade program och planer ligger i linje
med åtaganden i Borgmästaravtalet, kontoret önskar kommentarer kring detta.
• Avseende åtagandet om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat gör
kontoret bedömningen att det ligger i linje med uppdraget att i samband med
revideringen av miljöprogrammet revidera stadens klimatstrategiska program
som inkluderar energiplan, stadsledningskontoret önskar även kommentar på
detta.
• Vidare önskar kontoret synpunkter utifrån Borgmästaravtalets vision,
färdplan samt en bedömning av vikten av staden ansluter sig till det nya
Borgmästaravtalet.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning har gjorts utifrån förvaltningens uppdrag och
verksamhet.
Generella reflektioner
Förvaltningens generella reflektion är att det är bra att dessa frågor
uppmärksammas och att det skapas möjligheter att kunna inspireras av andra
städer och genomföra benchmarking som inte går så lätt att göra utifrån våra egna
mål. Flera av frågorna är i dag en naturlig del av miljöarbetet som förvaltningen är
en del av varför denna signering inte kommer att belasta förvaltningens arbete
utan snarare bidra till att fokuset på dessa frågor ökar och uppmärksammas.
Arbetet med att anpassa staden till en stad som är väl förbered för skyfall är
viktigt för nämnden och som berör många andra delar av staden.
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Konsekvenser för Kretslopp och vatten
Om staden väljer att signera borgmästaravtalet är det förvaltningens bedömning
att konsekvenserna för Kretslopp och vatten inte att bli så omfattande utan är
redan idag en naturlig del av miljöarbetet i förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Det ekonomiska konsekvenser som anpassningar till Borgmästaravtalet innebär
för förvaltningen är svåra att bedöma. Anpassning av verksamhet till klimatsmarta
lösningar kan vara mindre kostnadseffektiva på kort sikt men några beräkningar
har inte kunnat tas fram.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Mångfaldsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Omvärldsperspektivet
I EU-anslutna länder är det totalt 7 383 organisationer i 28 länder som har signerat
det ursprungliga Borgmästaravtalet, en anslutning till det nya Borgmästaravtalet
med mål fram till 2030 sker successivt. 56 städer i Sverige har undertecknat det
ursprungliga Borgmästaravtalet och hittills har 8 av dessa hunnit underteckna det
nya med mål fram till 2030.
Det finns även ett avtal på global nivå, Global Covenant of Mayor for Climate
and Energy. De tre nätverken för städer C40, ICLEI och UCGL lanserade med
stöd av FN, Compact of Mayors vid FN:s klimatmöte i New York den 23
december 2014. Kommunfullmäktige fattade beslut om anslutning 2015-09-10
(Dnr: 0592/15) till Compact of Mayors. Avtalet har sedan bytt namn till Global
Covenant of Mayor for Climate and Energy. Dåvarande kommunstyrelsens
ordförande Annelie Hulthén undertecknade intentionen 2015-09-14. Miljö- och
klimatnämnden samordnar även det som följer av detta åtagande.

Expedieringskrets
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1. Yttrande över remiss gällande Göteborgs Stads anslutning till
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya
Borgmästaravtalet) från Kretslopp och vattennämnden.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade i september 2008 beslut om signering av det av europeiska
kommissionen lanserade Covenant of Mayors, ”Borgmästaravtalet”. Det ursprungliga
Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är alltså snart inaktuellt. Städer som
signerade avtalet åtog sig att senast 2020 minska CO2-utsläppen med 20 procent genom att
öka energieffektiviteten med 20 procent och genom att förnybara energikällor står för 20
procent av energimixen. Förändringen av koldioxidutsläpp till år 2020 är relaterade till
nivån år 1990 och beräknas enligt instruktioner från sekretariatet för Borgmästaravtalet.
Miljö- och klimatnämnden har ansvaret för uppföljning av Borgmästaravtalet med analys
och förslag på åtgärder.
Det ”nya” Borgmästaravtalet ”Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets”
innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna städer ska ha låga
koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen inom 2° C jämfört med de förindustriella nivåerna – detta i linje med det
internationella klimatavtal som nåddes vid klimatmötet i Paris 2015 (COP 21).
Stadsledningskontoret önskar inhämta information och synpunkter från byggnadsnämnden,
Kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, Göteborg Energi AB och
Förvaltnings AB Framtiden.

Åtaganden
Borgmästaravtalet för klimat och energi omfattar en avtalshandling med en färdplan och ett
Frågor & Svar-dokument som beskriver avtalets innehåll och åtaganden. I avtalet beskrivs
åtaganden enligt följande:
•

Vi ska minska utsläppen av koldioxid (och eventuellt andra växthusgaser) i våra
städers och kommuners områden med minst 40 procent till år 2030, framför allt
genom förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.

•

Vi ska öka vår klimattålighet genom att anpassa oss efter klimatförändringarnas
följder.

•

Vi ska dela vår vision, våra resultat, vår erfarenhet och vår kunskap med andra lokala
och regionala myndigheter inom och utanför EU. Detta ska ske genom direkt
samarbete och kunskapsutbyte inom ramarna för det globala borgmästaravtalet.
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Frågor som stadsledningskontoret vill att nämnden besvarar eller kommenterar:
Vilken nytta eller nackdel ser ni med att Göteborgs Stad har signerat
Borgmästaravtalet?
KoVs svar: Kretslopp och vattennämnden anser att det är en stor fördel att staden har en
politisk samling kring dessa frågor. En annan fördel är att kunna inspireras av andra städer
och genomföra benchmarking som inte går så lätt att göra utifrån våra egna mål.
En viktig fråga för nämnden är att arbetet med att anpassa staden till en stad som är väl
förbered för skyfall vilket berör många delar av staden.
Hur ser stadens måluppfyllelse ut avseende målen för det ursprungliga
Borgmästaravtalet?
KoVs svar: En viktig fråga i det ursprungliga avtalet var att minska CO2-utsläppen. Ett
exempel på nämndens arbete avseende CO2-utsläppen är hur den fordonsbaserade
avfallsinsamlingen utformats. Avfallsverksamheten genomför upphandlingar av
fordonsbaserad avfallsinsamling och ställer så höga krav som det är möjligt i relation till
vad vi tror att marknaden kan leverera. Några fordon är helelektriska idag och under
kommande upphandling kommer fem tunga helelektriska fordon användas som ett resultat
av våra tydliga krav.
Hur har staden arbetat med den prognos och plan (SEAP Sustainable Energy Action
Plan) som förväntas?
KoVs svar: Kretslopp och vatten har blivit miljödiplomerade 2018 som ett led i
miljöarbetet. En orsak är att hela organisationen skall känna till de utmaningar som vi står
inför och för att motivera personal i det dagliga arbetet med att utveckla klimatsmarta
lösningar för verksamheten. Nämnden planerar att ta fram en energiplan som ett led i detta
arbete.
Hur skulle er verksamhet påverkas vid eventuell signering. Till exempel i hur stor
mån arbetet som ligger i linje med avtalet redan pågår och vad som skulle kunna
integreras eller behöva utvecklas?
KoVs svar: En eventuell signering skulle inte innebära några stora effekter på vår
verksamhet.
Stadsledningskontorets bedömning är att en signering av det nya Bormästaravtalet
resurs- och arbetsmässigt är att betrakta som en fortsatt anslutning. Kontoret utgår
från att redan befintlig uppföljning och rapportering samt befintliga och planerade
program och planer ligger i linje med åtaganden i Borgmästaravtalet, kontoret
önskar kommentarer kring detta.
KoVs svar: Nämndens bedömning är att åtagandena i avtalet kommer att kunna hanteras
inom den befintliga uppföljningen och rapporteringen av miljöarbetet. Nämnden ser gärna
att all miljörapportering i staden samordnas med den ordinarie uppföljningen, i
gemensamma rapporteringssystem
Avseende åtagandet om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat gör
kontoret bedömningen att det ligger i linje med uppdraget att i samband med
revideringen av miljöprogrammet revidera stadens klimatstrategiska program som
inkluderar energiplan, stadsledningskontoret önskar även kommentar på detta.
Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, Yttrande

[2]

2 (3)

KoVs svar: Nämnden delar stadsledningskontoret uppfattning även här att åtagandena i
avtalet kommer att kunna hanteras inom den befintliga uppföljningen och rapporteringen
av miljöarbetet.
Vidare önskar kontoret synpunkter utifrån Borgmästaravtalets vision, färdplan samt
en bedömning av vikten av staden ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet.
KoVs svar: Kretslopp och vattennämnden anser att visionen är relevant och lyfter bland
annat fram att vi skall vara ”förberedda för de oundvikliga negativa följderna av
klimatförändringarna” vilket för nämnden och staden omfattar förberedelsearbetet kring
skyfallsfrågor och översvämningar.
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Miljö- och klimatnämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-10-22

§ 196 Dnr 2019-10940
Yttrande till kommunstyrelsen över remissen Göteborgs
Stads anslutning till Covenant of Mayors for Climate &
Energy 2030 targets, nya Borgmästaravtalet, 0560/19
Beslut

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som
eget yttrande över remissen Göteborgs Stads anslutning till Covenant of Mayors
for Climate & Energy 2030 targets, nya Borgmästaravtalet till kommunstyrelsen.

Handlingar

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10 med bilagor.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Dag för justering
2019-10-25

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Alander

Ordförande
Emmyly Bönfors (C)

Justerande
Helena Norin (MP)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-10-25.
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Miljöförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-10-10
Diarienummer 2019–10940

Handläggare
Alvin Hilmersson
Telefon: 031-368 38 06
E-post: alvin.hilmersson@miljo.goteborg.se

Yttrande till kommunstyrelsen över
Göteborgs Stads anslutning till Covenant of
Mayors for Climate & Energy 2030 targets,
nya Borgmästaravtalet, dnr 0560/19
Förslag till beslut
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget
yttrande över remiss Göteborgs Stads anslutning till Covenant of Mayors for Climate &
Energy 2030 targets, nya Borgmästaravtalet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om Göteborgs Stad ska ansluta sig till Covenant
of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, det nya Borgmästarvalet, och önskar
underlag från miljö- och klimatnämnden i form av svar på ett antal frågor.
Kommunstyrelsen efterfrågar värdet i att ansluta sig och hur en anslutning skulle påverka
miljö- och klimatnämndens arbete.
Förvaltningens bedömning är att en signering av avtalet ligger väl i linje med redan
aktuella program, planer och uppdrag, som exempelvis revideringen av miljöprogrammet
och utveckling av miljömålsuppföljningen. Staden är genom tidigare beslut om
anslutning till Borgmästaravtalet på europeisk nivå, också ansluten till det globala
borgmästaravtalet, Global Covenant of Mayors for Energy and Climate. Åtaganden i de
båda avtalen är desamma. Om Göteborgs Stad inte signerar det nya avtalet går vi även ur
det globala avtalet.
Genom att signera det nya avtalet så åtar sig Göteborgs Stad att: rapportera
växthusgasutsläpp i kommunen till avtalets plattform, ta fram en åtgärdsplan för hållbart
klimat och hållbar energi, ta fram en risk- och sårbarhetsbedömning i samband med
klimatförändringar i kommunen och ta fram en plan för anpassning till
klimatförändringar. Av dessa åtaganden är risk- och sårbarhetsbedömning samt
anpassningsplan för klimatförändringar planer som vi inte har.
Miljöförvaltningen rekommenderar att Göteborgs Stad ska ansluta sig till det nya
Borgmästaravtalet då det ligger i linje med våra mål och uppdrag. Det ger oss värdefull
omvärldsbevakning, möjligheter till jämförelse med andra städer och inspiration till hur
andra städer har arbetat.
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Ekonomiska konsekvenser
Miljöförvaltningen saknar idag tillsvidareanställd kompetens inom energi- och
klimatområdet för att hantera de åtaganden en signering innebär. Miljöförvaltningen
behöver förstärka det området för att även klara ansvaret för kommunens energiplan,
bidra till arbetet med Gothenburg Climate Partnership tillsammans med BRG samt att
fortsättningsvis processleda klimatdelen av nya miljöprogrammet. En sådan förstärkning
görs antingen genom omprioritering av befintliga resurser eller resursförstärkning.

Barnperspektivet
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Mångfaldsperspektivet
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Miljöperspektivet
Se under rubriken Förvaltningens bedömning.

Omvärldsperspektivet
Borgmästaravtalet har inom EU 9 060 medlemmar i 28 olika länder. Global sett finns det
9 664 medlemmar i 59 länder. I Sverige är 76 kommuner med i Borgmästaravtalet för
klimat och energi, varav 15 har signerat det nya avtalet med målsättning 2030. Att vara en
del av det omfattande nätverk som Borgmästaravtalet utgör en värdefull resurs för
Göteborg. Inte bara som en möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte, men också
som ett sätt att visa ett ställningstagande. Genom att signera det nya avtalet signalerar
Göteborgs Stad till hela världen att Göteborg tar miljöfrågan på allvar och aktivt arbetar
för att göra staden klimatneutral och mer motståndskraftig mot kommande
klimatförändringar.

Bilagor
1. Remiss - Göteborgs Stads anslutning till Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets, nya Borgmästaravtalet
2. Borgmästaravtalet för klimat och energi
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Ärendet
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stad ska signera Covenant
of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya Borgmästaravtalet) önskar
kommunstyrelsen inhämta information och synpunkter från miljö- och klimatnämnden.
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig senast den 30
oktober 2019.
Förvaltningen har skrivit förslag till yttrande som redovisas i detta tjänsteutlåtande utifrån
de frågor som kommunstyrelsen hade.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Covenant of Mayors
Kommunstyrelsen fattade i september 2008 beslut om signering av det av europeiska
kommissionen lanserade Covenant of Mayors (CoM), ”Borgmästaravtalet”. Det
ursprungliga Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är alltså snart inaktuellt.
Städer som signerade avtalet åtog sig att senast 2020 minska CO2-utsläppen med 20
procent genom att öka energieffektiviteten med 20 procent och genom att förnybara
energikällor står för 20 procent av energimixen. Förändringen av koldioxidutsläpp till år
2020 är relaterade till nivån år 1990 och beräknas enligt instruktioner från sekretariatet
för Borgmästaravtalet. Miljö- och klimatnämnden har ansvaret för stadens uppföljning av
Borgmästaravtalet med analys och förslag på åtgärder.
Anslutningen ställde även krav på en handlingsplan med en referensinventering för
koldioxidutsläpp, referensår 1990 (Baseline Emission Inventory), en prognos för
utsläppsminskningar inom olika sektorer år 2020 i förhållande till 1990 (Sustainable
Energy Action Plan (SEAP)) samt en plan på svenska, anpassad för staden
(Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och åtgärder för
Göteborgs Stad till 2020).
Global Covenant of Mayors
Göteborgs Stad anslöt sig 10 september 2015 till det globala Borgmästaravtalet, Global
Covenant of Mayors for Energy and Climate, (GCoM) genom beslut i
kommunfullmäktige. Deltagandet innebär ett åtagande att nå utsläppsminskningar av
växthusgaser. Städer som ansluter sig ska visa att de har mål för att minska utsläppen av
klimatpåverkande gaser samt planer för klimatanpassning.
Miljö- och klimatnämnden har i uppdrag sedan beslutet togs att samordna det arbete som
krävs av staden genom anslutningen till GCoM, inklusive rapportering.
Deltagandet i GCoM innebär att Göteborgs Stad förbundit sig att inom tre års tid, räknat
från anslutningen september 2015, fullfölja alla åtaganden. Då uppnås statusen
”Compliant”. Åtaganden innefattar en inventering av växthusgasutsläpp i staden (CO2,
N2O, CH4), en målsättning för minskade utsläpp, identifiering av risker för staden
kopplade till klimatförändringaren samt en plan för att motverka och hantera dessa.
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Nuläge
På grund av nedprioritering av uppdraget inom miljöförvaltningen har rapporteringen till
CoM inte gjorts. Senaste inventeringen av växthusgasutsläpp från staden för CoM skedde
2014 på CoMs plattform. I GCoM gjordes en rapportering av växthusgasutsläpp 2017.

CoM är ett initiativ för städer och kommuner inom Europa och det finns likvärdiga
regionala initiativ runtom i världen. Det globala avtalet, GCoM, är ett sätt att samla alla
regionala medlemmar. Deltagande i CoM innebär i dagsläget ett automatiskt deltagande i
GCoM. GCoM kan ses som en paraplyorganisation som samlar de regionala nätverken.
GCoM och det nya CoM har samma åtaganden och kravställningar på sina medlemmar.
Göteborgs Stad har inte fått statusen Compliant i GCoM då de åtaganden som staden
åtagit sig när organisationen gick med i GCoM inte har fullföljts. För att Göteborgs Stad
ska bli Compliant nu måste dels inventeringen av utsläpp uppdateras, och en risk- och
sårbarhetsbedömning i samband med klimatförändringar upprättas, tillsammans med en
åtgärdsplan. För att sedan upprätthålla statusen som Compliant måste rapportering av
växthusgasutsläpp ske löpande vartannat år.
”Nya” Borgmästaravtalet
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets innehåller en vision för år 2050
som innebär att anslutna städer ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med
marginal hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen inom 2° C jämfört med de
förindustriella nivåerna – detta i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid
klimatmötet i Paris 2015 (COP 21).

Det nya avtalet omfattar även klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och
förberedda för de negativa följderna av klimatförändringarna samt att alla människor ska
ha tillgång till tillförlitlig och hållbar energi till ett rimligt pris.
Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i
våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990, framför allt genom
förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Städer ska
öka sin klimattålighet genom att anpassa sig efter klimatförändringarnas följder.
Genom att signera åtar sig också Göteborgs Stad att rapportera växthusgasutsläpp och ta
fram en Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP).
Alla nya åtaganden för Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets har
Göteborgs Stad redan åtagit sig i och med anslutningen till det globala avtalet 2015. Om
Göteborgs Stad väljer att inte signera det nya avtalet går vi också per automatik ur det
globala avtalet.
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Förvaltningens bedömning
Här redovisar förvaltningen svaren till de remissfrågor vi är ombedda att ge synpunkter
på:
Vilken nytta eller nackdel ser ni med att Göteborgs Stad har signerat Borgmästaravtalet?
• Vi får tillgång till ett omfattande och världsomspännande nätverk bestående av andra
städer och kommuner som aktivt jobbar med att minska sin klimatpåverkan. Utbytet
mellan oss och andra medlemmar i Borgmästaravtalet är av stort värde för att få
inspiration, kunskap och lösningsförslag från andra städer med liknande problematik
och utmaningar som Göteborg har vad gäller minskning av växthusgasutsläpp och
klimatanpassning.
• Deltagande i Borgmästaravtalet driver på Stadens arbete med miljöfrågor och
konkretiserar mål och riktlinjer. Det ger också en möjlighet att jämföra Göteborgs
utsläppsnivåer och utsläppsminskningar med andra likvärdiga städer runtom i Europa
och världen.
• Miljöförvaltningen kan konstatera att signering av avtalet innebär rapportering som
kräver kompetens och resurser.
Hur ser stadens måluppfyllelse ut avseende målen för det ursprungliga
Borgmästaravtalet?
• Målen för det ursprungliga Borgmästaravtalet var att senast 2020 minska CO2utsläppen med 20% jämfört med 1990. I Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål
2017, som är den senaste publicerade miljömålsuppföljningen, framgår det att
koldioxidutsläppen från icke-handlade sektorn sjunkit med 16% sedan 1990. Totalt
sett har koldioxidutsläppen inom kommunens gränser minskat med 7%. Oavsett vilka
systemgränser man räknar med (icke-handlande eller total) så är prognosen inte god
vad gäller att nå målen till 2020.
Hur har staden arbetat med den prognos och plan Sustainable Energy Action Plan
(SEAP) som förväntas?
• Miljöförvaltningen har arbetat med Miljöprogrammet och det Klimastrategiska
programmet sedan 2015, vilka SEAP utgör en del av. Arbetet har i första hand bestått
av att driva på och samordna klimatarbetet i staden. Detta i form av nätverk,
fokusområden och samverkan.
Nätverken har tidigare bland annat varit strategigrupper för energi, transport och
konsumtion inom Göteborgs Stad, vilket är områden i Klimatstrategiska programmet.
Fokusområden där extra stödinsatser behövts, till exempel samordning eller uppstart
av projekt, har identifierats med hjälp av nätverken. Samverkan med omvärlden yttrar
sig till exempel i form av deltagande i GCoM, CoM och ICLEI. Förvaltningen har
också representerat stadens klimatarbete i internationella sammanhang som till
exempel Climate KIC.
Rapporteringen på växthusgasutsläpp som ska ske vartannat år har ej gjorts i CoM,
senaste rapportering skedde 2014 på grund av nedprioritering av uppgiften inom
förvaltningen. Rapportering till GCoM gjordes med hjälp av upphandlad konsult 2017,
men en känslighetsanalys och åtgärdsplan för klimatförändringar saknas fortfarande.
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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Hur skulle er verksamhet påverkas vid eventuell signering. Till exempel i hur stor mån
arbetet som ligger i linje med avtalet redan pågår och vad som skulle kunna integreras
eller behöva utvecklas.
• Det redan pågående arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram kan användas i
CoM. Innehållet i den nya SECAP (notera tillägget Climate jämfört med SEAP i
”gamla” avtalet) som ska utformas kan delvis tas fram i samband med revideringen.
• Rapporteringen av växthusgasutsläpp till CoM är densamma som till GCoM, det
innebär alltså inget extra arbete att rapportera till CoM sett till de åtaganden som redan
satts upp i och med signeringen av GCoM 2017.
• En risk- och sårbarhetsbedömnings samt en åtgärdsplan för potentiella framtida
klimatförändringar i kommunen behöver utvecklas. Att ta fram en sådan analys och
plan åligger i dagsläget inte miljöförvaltningen, utan stadsledningskontoret och
stadsbyggnadskontoret har båda uppdrag som relaterar till klimatanpassning. Det är
dock miljöförvaltningens uppdrag att rapportera till både CoM och GCoM om hur vi
arbetar med dessa frågor.
• Det finns i dagsläget ingen tillsvidareanställd med lämplig kompetens för
rapportering/uppföljning till varken CoM, GCoM eller ICLEI på Miljöförvaltningen.
Eftersom rapportering ska ske löpande under kommande år är egen resurs nödvändig,
alternativt att konsult upphandlas vid varje rapporteringstillfälle.
Stadsledningskontorets bedömning är att en signering av det nya Borgmästaravtalet
resurs- och arbetsmässigt är att betrakta som en fortsatt anslutning. Kontoret utgår från
att redan befintlig uppföljning och rapportering samt befintliga och planerade program
och planer ligger i linje med åtaganden i Borgmästaravtalet, kontoret önskar
kommentarer kring detta.
• Se svar på ovanstående fråga. Kortfattat ligger arbetet med CoM i linje med
deltagandet i GCoM och med uppdraget att ta fram nytt miljöprogram samt kan bidra i
en utvecklad miljömålsuppföljning.
• Riskanalys är ett nytt tillägg till CoM men finns redan med i kravställningen för
GCoM.
• Vi planerar inte att ha lägre ambitioner för klimatmålen i det nya miljöprogrammet än
vad vi redan har i nuvarande miljö- och klimatstrategiska program. De krav som
deltagandet i CoM ställer är i linje med de ambitioner vi har och kan betraktas som
ytterligare stöd för dessa. En klimatanpassningsplan för staden är dock något som
behöver tas fram.
Avseende åtagandet om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat gör kontoret
bedömningen att det ligger i linje med uppdraget att i samband med revideringen av
miljöprogrammet revidera stadens klimatstrategiska program som inkluderar energiplan,
stadsledningskontoret önskar även kommentar på detta.
• Antalet styrdokument i staden ska minska och revideringen av klimatstrategiska
programmet kommer innebära att det ingår i miljöprogrammet. 2021 ersätts dagens
miljöprogram som innehåller mål och åtgärder med ett miljöprogram som även
innehåller strategier för att nå målen. Energiplanen som i dagsläget ingår i det
klimatstrategiska programmet kommer lyftas ut med planen att hantera den som en
handlingsplan kopplad det nya miljöprogrammet. Arbetet med revidering av
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande
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energiplanen förväntas påbörjas sent 2020 eller tidigt 2021 baserat på identifierade
behov på förvaltningen att aktualitetspröva energiplanen.
Vidare önskar kontoret synpunkter utifrån Borgmästaravtalets vision, färdplan samt en
bedömning av vikten av staden ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet.
• Borgmästaravtalets vision sammanfaller väl med Göteborgs Stad redan befintliga mål.
Ambitionen att uppfylla avtalets vision förstärker vårt eget arbete. Färdplanen är
realistisk och en stor del av arbetet som efterfrågas har redan utförts eller påbörjats i
och med det klimatstrategiska programmet och tidigare deltagande i både CoM och
GCoM.
Att vara fortsatt anslutna till avtalet innebär att vi kan fortsätta jämföra Göteborgs
Stads klimatarbete med andra svenska och internationella städer och kommuner. Det
är också av vikt att vara med i avtalet för att visa att Göteborgs Stad är del av de
svenska städer och kommuner som signerat avtalet och tar klimatfrågan på allvar.
Yttrandet ska belysa ekonomiska konsekvenser, perspektiven samt eventuellt övrigt som
nämnden/styrelsen bedömer som relevant utifrån beskrivningen av avtalet i bilagorna.
• Om förvaltningen inte har en tillsvidareanställd med lämplig kompetens för att utföra
rapporteringen av växthusgasutsläpp CoM (en resurs som även kan användas till
övriga uppdrag innefattande klimatberäkningar, till exempel Gothenburg Climate
Partnership) kan rapporteringen upphandlas. En sådan upphandling skedde 2016 då
Profu upphandlades för 175 000 kr ex. moms.

Anna Ledin
Direktör

Henriette Söderberg
Avdelningschef
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i Framtiden

Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden

§ 12

Remisser

Ordföranden redogör för nedanstående remisser i enlighet med utsända handlingar.

e. Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets (Borgmästareavtalet)
Styrelsen beslutar att tillstyrka nya Borgmästareavtalet.
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i Framtiden

Vi bygger det hållbara samhållet lor Framtiden

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.
§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

6(6)

Styrelsehandling nr 12e
2019-08-29

Yttrande till kommunstyrelsen (Dnr 0560/19) – Anslutning till Covenant of
Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet
Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta:
Att

tillstyrka Göteborgs Stads anslutning till Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets, Nya Borgmästaravtalet

Sammanfattning
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stad ska signera Covenant of Mayors for
Climate & Energy 2030 targets, (det nya Borgmästaravtalet) önskar stadsledningskontoret inhämta
information och synpunkter från bland andra Förvaltnings AB Framtiden. Nuvarande Borgmästaravtal
löper ut 2020 och stadsledningskontoret ska ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige
avseende anslutning till det nya Borgmästaravtalet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser eftersom anslutningen kan betraktas som
en förlängning av nuvarande avtal.
Miljöperspektivet
En fortsatt anslutning till Borgmästaravtalet innebär att staden förbinder sig att arbeta för att minska
utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och öka sin klimattålighet genom klimatanpassning.
Genom Borgmästaravtalet bedöms därmed frågan om minskade klimatutsläpp och klimatanpassning
få ännu mer fokus såväl i staden nationellt och internationellt vilket främjar utvecklingen mot
minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.
Övriga perspektiv
Förslaget har inte bedömts få några konsekvenser ur vare sig barn-, jämställdhets-, mångfalds- eller
omvärldsperspektivet.
Ärendet
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts lämna synpunkter på om Göteborgs Stad ska signera
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya Borgmästaravtalet).
Göteborgs Stad signerade år 2008 det av europeiska kommissionen lanserade Covenant of Mayors,
”Borgmästaravtalet”. Det ursprungliga Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är snart
inaktuellt. Det nya Borgmästaravtalet innehåller en vision för år 2050 som innebär att anslutna
städer ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen inom 2° C jämfört med de förindustriella nivåerna.
Det nya avtalet omfattar även klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och förberedda för
negativa följder av klimatförändringar och alla människor ska ha tillgång till tillförlitlig och hållbar

1

energi till ett rimligt pris. Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra
växthusgaser i våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990.
Förvaltnings AB Framtidens bedömning
Bolaget delar Stadsledningskontorets bedömning att fortsatt signering av Borgmästaravtalet resursoch arbetsmässigt är att betrakta som en fortsatt anslutning och att redan befintlig uppföljning,
rapportering och stadens styrande dokument ligger i linje med åtaganden i Borgmästaravtalet.
I slutet av 2018 undertecknade samtliga bolag i Framtidenkoncernen Sveriges Allmännyttas (tidigare
SABOs) så kallade klimatinitiativ med syfte att minska energianvändningen och utsläpp av
växthusgaser. Vår bedömning är således att bolagen i vår koncern redan idag har mål och åtgärder
som ligger i linje med den vision, färdplan och åtaganden som Borgmästaravtalet innebär.

Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson
VD och koncernchef

Anna -Karin Trixe
Stabschef
Anna Staxäng
Kvalitets- och hållbarhetschef

Bilagor
1. Borgmästaravtalet för klimat och energi
Expedieras

Stadsledningskontoret
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Styrelsehandling nr 12e
Bilaga 1
2019-08-29

Stadsledningskontoret

2019-06-20
Diarienummer 0560/19

Handläggare
Anna Cognell
Telefon: 031-3680390
E-post: anna.cognell@stadshuset.goteborg.se

Remiss - Göteborgs Stads anslutning till Covenant of Mayors
for Climate & Energy 2030 targets, nya Borgmästaravtalet
Remiss
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs Stads ska signera Covenant
of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, (det nya Borgmästaravtalet) önskar
stadsledningskontoret inhämta information och synpunkter från byggnadsnämnden,
kretslopp och vattennämndens, miljö- och klimatnämndens, Göteborg Energi AB och
Förvaltnings AB Framtiden.
Ursprungliga Borgmästaravtalet
Kommunstyrelsen fattade i september 2008 beslut om signering av det av europeiska
kommissionen lanserade Covenant of Mayors, ”Borgmästaravtalet”. Det ursprungliga
Borgmästaravtalet innehåller mål fram till 2020 och är alltså snart inaktuellt. Städer som
signerade avtalet åtog sig att senast 2020 minska CO2-utsläppen med 20 procent genom
att öka energieffektiviteten med 20 procent och genom att förnybara energikällor står för
20 procent av energimixen. Förändringen av koldioxidutsläpp till år 2020 är relaterade till
nivån år 1990 och beräknas enligt instruktioner från sekretariatet för Borgmästaravtalet.
Miljö- och klimatnämnden har ansvaret för uppföljning av Borgmästaravtalet med analys
och förslag på åtgärder.

Anslutningen ställde även krav på en handlingsplan med en referensinventering för
koldioxidutsläpp, referensår 1990 (Baseline Emission Inventory), en prognos för
utsläppsminskningar inom olika sektorer år 2020 i förhållande till 1990 (Sustainable
Energy Action Plan (SEAP) och en plan på svenska, anpassad för staden
(Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och åtgärder för
Göteborgs Stad till 2020).
”Nya” Borgmästaravtalet
Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets innehåller en vision för år 2050
som innebär att anslutna städer ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med
marginal hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen inom 2° C jämfört med de
förindustriella nivåerna – detta i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid
klimatmötet i Paris 2015 (COP 21).

Det nya avtalet omfattar även klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och
förberedda för de negativa följderna av klimatförändringarna samt att alla människor ska
ha tillgång till tillförlitlig och hållbar energi till ett rimligt pris.
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Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i
våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990, framför allt genom
förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Städer ska
öka sin klimattålighet genom att anpassa sig efter klimatförändringarnas följder.
Anslutningen ger möjlighet till jämförelse med andra städer. Att dela kunskap och
resultat med andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU ingår också. I
avtalet anges även bland annat att det krävs ambitiösa och långsiktiga mål. Enligt avtalet
är det även angeläget med samordning mellan åtgärder.
Genom avtalet riktas olika uppmaningar till regionala och nationella myndigheter samt
europeiska institutioner.
Utförligare information om avtalet finns i bilagorna Commitment Document och Frågor
och svar om CoM
Omvärldsperspektivet
I EU-anslutna länder är det totalt 7 383 organisationer i 28 länder som har signerat det
ursprungliga Borgmästaravtalet, en anslutning till det nya Borgmästaravtalet med mål
fram till 2030 sker successivt. 56 städer i Sverige har undertecknat det ursprungliga
Borgmästaravtalet och hittills har 8 av dessa hunnit underteckna det nya med mål fram till
2030.

Det finns även ett avtal på global nivå, Global Covenant of Mayor for Climate and
Energy. De tre nätverken för städer C40, ICLEI och UCGL lanserade med stöd av FN,
Compact of Mayors vid FN:s klimatmöte i New York den 23 december 2014.
Kommunfullmäktige fattade beslut om anslutning 2015-09-10 (Dnr: 0592/15) till
Compact of Mayors. Avtalet har sedan bytt namn till Global Covenant of Mayor for
Climate and Energy. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén
undertecknade intentionen 2015-09-14. Miljö- och klimatnämnden samordnar även det
som följer av detta åtagande.
Remiss till nämnder och styrelser
Som underlag till beslut i kommunfullmäktige önskar stadsledningskontoret information
och synpunkter från berörda nämnder och bolagsstyrelser -

-

utifrån respektive organisations uppdrag och verksamhet.

Vilken nytta eller nackdel ser ni med att Göteborgs Stad har signerat Borgmästaravtalet?
Hur ser stadens måluppfyllelse ut avseende målen för det ursprungliga
Borgmästaravtalet?
Hur har staden arbetat med den prognos och plan (SEAP) som förväntas?
Hur skulle er verksamhet påverkas vid eventuell signering. Till exempel i hur stor mån
arbetet som ligger i linje med avtalet redan pågår och vad som skulle kunna integreras
eller behöva utvecklas.
Stadsledningskontorets bedömning är att en signering av det nya Bormästaravtalet resursoch arbetsmässigt är att betrakta som en fortsatt anslutning. Kontoret utgår från att redan
befintlig uppföljning och rapportering samt befintliga och planerade program och planer
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ligger i linje med åtaganden i Borgmästaravtalet, kontoret önskar kommentarer kring
detta.
Avseende åtagandet om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat gör kontoret
bedömningen att det ligger i linje med uppdraget att i samband med revideringen av
miljöprogrammet revidera stadens klimatstrategiska program som inkluderar energiplan,
stadsledningskontoret önskar även kommentar på detta.
Vidare önskar kontoret synpunkter utifrån Borgmästaravtalets vision, färdplan samt en
bedömning av vikten av staden ansluter sig till det nya Borgmästaravtalet.
Yttrandet ska belysa ekonomiska konsekvenser, perspektiven samt eventuellt övrigt som
nämnden/styrelsen bedömer som relevant utifrån beskrivningen av avtalet i bilagorna.
Stadsledningskontoret önskar svar senast 30 oktober 2019.

Anna Cognell
Planeringsledare
anna.cognell@stadshuset.goteborg.se
031-3680390

Bilagor:

Information om Borgmästaravtalet för klimat och energi - CoM_CommitmentDocument
Frågor och svar om CoM
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Karin Björkman
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0560/19

Yttrande remiss Stadens anslutning till Covenant
of Mayors & Energy 2030 targets
Göteborg Energi tackar för möjligheten att bidra med sitt perspektiv på huruvida
Göteborgs Stad bör ansluta till det nya Borgmästaravtalet.
Göteborg Energi tillstyrker en anslutning till det nya Borgmästaravtalet. Avtalets
vision är i linje med klimatavtalet som antogs i Paris 2015 och med nationella
klimatmål, vilket i sin tur är i linje med stadens och bolagets miljö- och
klimatambitioner. Att avtalet dessutom inkluderar klimatanpassning för mer
motståndskraftiga städer är positivt.
En anslutning till avtalet skickar en viktig och tydlig signal om att Göteborgs Stad är
en aktiv medspelare i klimatomställningen. Göteborg Energi ser positivt på de
möjligheter till utbyte och jämförelse med andra städer som avtalet ger.

Måluppfyllelse för ursprungliga Borgmästaravtalet
Hur ser stadens måluppfyllelse ut avseende målen för det ursprungliga
Borgmästaravtalet? Hur har staden arbetat med den prognos och plan (SEAP) som
förväntas? Dessa frågor ställdes i remissbrevet och ligger endast delvis eller indirekt
inom Göteborg Energis uppdrag och kännedom.
Målen i det ursprungliga Borgmästaravtalet, som gäller energiområdet anger 20 %
minskade koldioxidutsläpp till 2020, dels genom ökad energieffektivitet och genom
att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen. I Göteborgs Stads SEAP
(Sustainable Energy Action Plan) exkluderas den handlande sektorn från målen, det
vill säga el- och fjärrvärmeproduktionen. Den verksamhet som omfattas av stadens
mål och ryms inom bolagets uppdrag är produktion av förnybar energi i form av
vindel och biogas. Den ökade produktion av vindkraft och biogas som planerades då
SEAP togs fram har inte kunnat förverkligas. Istället har fokus legat på att fasa ut den
kvarvarande fossila bränsleandelen i stadens fjärrvärmesystem, vilken är bolagets

mest betydande bidrag till stadens direkta klimatpåverkan. Värt att nämna är dock
att fjärrvärmen i Göteborg härrör till 70 % från återvunnen energi från industri och
avfall, vilken enligt Göteborgs klimatstrategiska program och ur klimat- och
resursperspektiv är att föredra framför nyproducerad förnybar energi.

Avtalets påverkan på verksamheten
Göteborg Energi stödjer stadsledningskontorets bedömning att avtalets åtagande
om åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat är likvärdig med stadens
revidering av miljöprogrammet och klimatstrategiska programmet med
innehållande energiplan. Avtalet skulle med denna tolkning inte påverka Göteborg
Energis styrning och inriktning, som redan är fast inställd på fossilfrihet till innan
2030.
Borgmästaravtalet innehåller åtaganden om att minska utsläppen av koldioxid och
andra växthusgaser i städers och kommuners områden. Det är viktigt att det
utsläppsminskande arbetet inte begränsas till utsläppen inom städers och
kommunernas territoriella områden, eftersom en stor del av deras klimatpåverkan
orsakas av konsumtion, vars utsläpp sker någon annanstans. Göteborg Energi anser
att det konsumtionsperspektiv som stadens klimatstrategiska program har
anammat ska värnas och spridas.

Ekonomiska konsekvenser
Göteborg Energi förutsätter att Göteborgs Stad fortsätter på den inslagna vägen med
konsumtionsperspektiv i sitt klimatarbete. Det nya Borgmästaravtalet innebär då
inte några ytterligare ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi än de som den
pågående klimatomställningen redan innebär.

Barnperspektivet
Yttrandet och förslaget syftar till att stödja och driva på arbetet med att begränsa
klimatpåverkan. Ett mer aktivt klimatarbete har en positiv påverkan på barnens och
kommande generationers framtid.

Jämställdhetsperspektivet
Forskning visar att klimatpåverkan generellt är störst hos de med högst inkomster i
samhället. Därmed kommer många klimatbegränsande åtgärder och styrmedel att
belasta de människor som släpper ut mest och gynna de som lever ett mindre
klimatbelastande liv. Åtgärder för en minskad och mer rättvis utsläppsnivå per
capita främjar sannolikt jämställdheten.

Mångfaldsperspektivet
Klimatarbetet främjar sannolikt mångfalden, av samma skäl som ovan.

Miljöperspektivet
Yttrandet stödjer stadens och Göteborg Energis klimatrelaterade miljöarbete.
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Omvärldsperspektivet
Yttrandet stödjer ett skärpt klimatarbete vilket är i linje med bolagets
verksamhetsanvisning och andra initiativ som Göteborg Energi har anslutit till.
Flertalet av Göteborg Energis intressenter har höga förväntningar på bolagets
klimatarbete.

Kundperspektivet
Minskad klimatpåverkan är ett av våra främsta kundkrav, varför också yttrandet är i
linje med detta.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist
Vd
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BORGMÄSTARAVTALET
FÖR KLIMAT OCH ENERGI
Oavsett storleken på våra städer och kommuner och var de än ligger i världen, delar vi
borgmästare som skriver under detta avtal en vision om en hållbar framtid. Denna
gemensamma vision vägleder oss i vårt arbete för att möta de utmaningar vi står inför: att
begränsa klimatförändringarna, att anpassa oss till de klimatförändringar som ändå uppstår
och att skapa en hållbar energiförsörjning. Tillsammans är vi redo att vidta konkreta och
långsiktiga åtgärder för att skapa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt stabil tillvaro för
nuvarande och framtida generationer. Det är vårt gemensamma ansvar att arbeta för att våra
olika geografiska områden ska bli mer hållbara, attraktiva, beboeliga, klimattåliga och
energieffektiva.

VI BORGMÄSTARE ÄR ÖVERENS OM FÖLJANDE:
Vår värld är redan i dag utsatt för klimatförändringar och detta är en av de största globala
utmaningarna i vår tid. För att klara denna utmaning krävs omedelbara åtgärder och samarbete
mellan lokala, regionala och nationella myndigheter från hela världen.
Lokala myndigheter spelar en mycket viktig roll för energiomställningen och kampen mot
klimatförändringar på den nivå som ligger närmast medborgarna. De lokala myndigheterna delar
ansvaret för klimatarbetet med de regionala och nationella myndigheterna och är villiga att agera,
utan att kräva att andra parter ska agera först. Dessutom står de lokala och regionala
myndigheterna – oavsett geografisk plats och socioekonomisk situation – i frontlinjen för att minska
sina områdens sårbarhet för klimatförändringarnas olika effekter. Även om insatser för att minska
utsläppen redan är på gång, och stort fokus ligger på att begränsa klimatförändringarna, kommer
anpassning till de klimatförändringar som ändå uppstår att vara ett nödvändigt och oumbärligt
komplement.
Insatser för att begränsa klimatförändringarna och satsningar på klimatanpassning kan på många
sätt gynna miljön, samhället och ekonomin. Tillsammans öppnar de nya möjligheter för en hållbar
lokal utveckling. Det kan handla om att bygga inkluderande, klimattåliga och energieffektiva
samhällen, att höja människors livskvalitet, att stimulera investeringar och nya idéer, att sätta fart på
den lokala ekonomin och skapa jobb och att öka de olika berörda parternas engagemang och
samarbete.
Lokala lösningar på energi- och klimatutmaningarna hjälper till att ge medborgarna en trygg, hållbar
och konkurrenskraftig energiförsörjning till ett rimligt pris och bidrar på så sätt till att minska
energiberoendet och att skydda sårbara konsumenter.
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VI BORGMÄSTARE HAR EN GEMENSAM VISION FÖR ÅR 2050, DÄR FÖLJANDE PUNKTER
INGÅR:
Våra områden ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med marginal hålla den
genomsnittliga globala uppvärmningen inom 2 °C jämfört med de förindustriella nivåerna –
detta i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid klimatmötet i Paris i
december 2015 (COP 21).
Våra områden ska bli mer klimattåliga och förberedda för de oundvikliga negativa
följderna av klimatförändringarna.
Alla människor ska ha tillgång till tillförlitlig och hållbar energi till ett rimligt pris. Detta
förbättrar livskvaliteten och ger en tryggare energiförsörjning.

FÖR ATT UPPNÅ DENNA VISION GÖR VI BORGMÄSTARE FÖLJANDE ÅTAGANDEN:
Vi ska minska utsläppen av koldioxid (och eventuellt andra växthusgaser) i våra
städers och kommuners områden med minst 40 procent till år 2030, framför allt
genom förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
Vi ska öka vår klimattålighet genom att anpassa oss efter klimatförändringarnas följder.
Vi ska dela vår vision, våra resultat, vår erfarenhet och vår kunskap med andra
lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU. Detta ska ske genom direkt
samarbete och kunskapsutbyte inom ramarna för det globala borgmästaravtalet.
För att omvandla våra lokala myndigheters åtaganden till praktisk handling, kommer vi att följa den
färdplan med olika steg som presenteras i bilaga I. I detta arbete ingår att ta fram en åtgärdsplan
för hållbar energi och hållbart klimat och att regelbundet följa de framsteg som görs.

FÖR ATT VI SKA KUNNA UPPFYLLA VÅRA ÅTAGANDEN KRÄVS FÖLJANDE:
Starkt politiskt ledarskap.
Framtagning av ambitiösa och långsiktiga mål som sträcker sig längre än de politiska
uppdragen.
Samordning mellan åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och åtgärder för
klimatanpassning,
genom
mobilisering
av
alla
berörda
kommunala
verksamhetsområden.
En bred helhetssyn på arbetet, med välfungerande samarbete mellan olika sektorer.
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Tilldelning av tillräckliga tekniska, ekonomiska och personalmässiga resurser för
arbetet.
Involvering av alla berörda parter inom våra områden.
Ökat medborgarinflytande – då våra medborgare är viktiga energikonsumenter och
”prosumenter” och ingår i ett efterfrågestyrt energisystem.
Snabbt agerande, framför allt genom flexibla ”no regret”-åtgärder.
Införande av smarta lösningar som kan hantera energiomställningens utmaningar när det
gäller teknik och samhälle.
Regelbundna justeringar av våra åtgärder, utifrån vad som kommer fram genom vår
övervakning och våra utvärderingar.
Ett både horisontellt och vertikalt samarbete mellan lokala myndigheter och med alla
andra myndighetsnivåer.

VI BORGMÄSTARE VÄLKOMNAR FÖLJANDE INITIATIV OCH STÖD:
EU-kommissionens initiativ att föra in åtgärder för begränsning och anpassning – två
avgörande delar i kampen mot klimatförändringar – under denna gemensamma
och övergripande satsning. Detta förstärker ytterligare synergieffekterna med
annan relevant EU-politik och andra relevanta EU-initiativ.
EU-kommissionens stöd för en utvidgning av borgmästaravtalet till andra delar av
världen genom det globala borgmästaravtalet.
Det stöd som Regionkommittén, som är den institutionella rösten för EU:s lokala och
regionala myndigheter, ger till borgmästaravtalet och dess mål.
Det stöd som medlemsstater, regioner, provinser, ”mentorstäder” och andra
institutionella strukturer ger till lokala myndigheter, så att dessa kan uppfylla de
åtaganden om begränsning och anpassning som anges i borgmästaravtalet.

VI BORGMÄSTARE UPPMANAR TILL FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
‒

VI UPPMANAR ANDRA LOKALA MYNDIGHETER ATT
gå med som avtalsparter i borgmästaravtalet,
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dela kunskap och bra idéer och delta i kapacitetsuppbyggande verksamhet inom
ramarna för borgmästaravtalet.

‒

VI UPPMANAR REGIONALA MYNDIGHETER OCH ANDRA MYNDIGHETER UNDER
NATIONELL NIVÅ ATT
ge oss strategisk vägledning och politiskt, tekniskt och finansiellt stöd i arbetet med
att ta fram, genomföra och följa upp våra handlingsplaner och tillhörande åtgärder,
hjälpa oss att utveckla samarbete och gemensamma arbetssätt, för att få effektivare
och mer integrerade åtgärder.

‒

VI UPPMANAR NATIONELLA MYNDIGHETER ATT
ta sitt ansvar i arbetet med att hantera klimatförändringarna och ge lämpligt politiskt,
tekniskt och finansiellt stöd åt framtagningen och genomförandet av våra lokala
begränsnings- och anpassningsstrategier,
involvera oss i framtagningen och genomförandet av de nationella begränsningsoch anpassningsstrategierna,
se till att det finns tillgång till finansieringsmekanismer som kan stödja lokala klimatoch energiåtgärder,
uppmärksamma den stora betydelse som våra lokala satsningar har, ta hänsyn till
våra behov och vidareförmedla våra åsikter i det europeiska och internationella
klimatarbetet.

‒

VI UPPMANAR DE EUROPEISKA INSTITUTIONERNA ATT
skapa politiska ramar som stödjer genomförandet av lokala klimat- och
energistrategier och samarbete mellan städer,
ge oss lämpligt operativt och tekniskt stöd och marknadsföringsstöd,
fortsätta att inkludera borgmästaravtalet i relevanta politiska beslut, stödprogram och
åtgärder inom EU, och samtidigt involvera oss i förberedande- och
genomförandefaserna för dessa,
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fortsätta tillhandahålla finansieringslösningar så att vi kan genomföra våra
åtaganden, samt föreslå särskilda projektutvecklingsstöd som hjälper oss att
utveckla, erbjuda och dra igång investeringsprogram,
uppmärksamma vår roll och våra insatser inom arbetet med begränsning av
klimatförändringarna och klimatanpassning och dela våra resultat med det
internationella samfundet.

‒

VI UPPMANAR ANDRA BERÖRDA PARTER1 ATT
mobilisera och dela med sig av expertis, know-how, teknik och finansiella resurser
som kompletterar och stärker våra lokala satsningar, ökar kapacitetsuppbyggandet,
främjar innovationer och får fart på investeringarna,
inta en aktiv roll i energiomställningen och stödja oss genom att engagera sig i
åtgärder på samhällsnivå.

1

Till exempel den privata sektorn, finansinstitut, civilsamhället, forskarsamhället och den akademiska världen.
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BILAGA I
BORGMÄSTARAVTALETS STEG-FÖR-STEG-PROCESS OCH
VÄGLEDANDE PRINCIPER
EN GEMENSAM FÄRDPLAN FÖR EN DELAD VISION:
Avtalsparterna som har skrivit under borgmästaravtalet förbinder sig att följa ett antal steg för att
klara sina begränsnings- och anpassningsmål:
STEG/PELARE

BEGRÄNSNING

ANPASSNING

Förbereda
en
riskoch
1)
Förberedelse
Förbereda en grundläggande
och genomgång av
sårbarhetsbedömning i samband
utsläppsinventering.
med klimatförändringar.
utgångsläget
Lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP)
2) Framtagning av
och inkludera frågor om begränsning och anpassning*
strategiska
mål
i relevanta politiska beslut, strategier och planer
och planering
inom två år efter kommunfullmäktiges beslut.
3) Genomförande, Rapportera framsteg vartannat år efter inlämnandet av åtgärdsplanen för
övervakning
och hållbar energi och hållbart klimat (SECAP)
via initiativets plattform.
rapportering
* Anpassningsstrategin bör ingå i åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat och/eller tas
fram och inkluderas i ett eller flera separata dokument. Avtalsparterna väljer själva vilket format de
föredrar – se avsnittet om ”anpassningsvägen” nedan.
Under de första två åren ska grunddragen för planen tas fram. Fokus ska ligga på att bedöma den
rådande situationen (de viktigaste utsläppskällorna och vilka möjligheter det finns att minska dem,
liksom de främsta riskerna och sårbarheterna i samband med klimatförändringar och de aktuella
och framtida utmaningar som är kopplade till dem) och att identifiera prioriterade begränsnings- och
anpassningsåtgärder och lättuppnåeliga vinster. Andra fokusområden är att stärka samhällets
engagemang och att mobilisera de resurser och kapaciteter som krävs för att vidta nödvändiga
åtgärder. De efterföljande åren ägnas åt att förstärka och utvidga de åtgärder och projekt som
inletts för att snabba på förändringsarbetet.
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FLEXIBLA VÄGAR SOM KAN ANPASSAS EFTER DEN LOKALA VERKLIGHETEN:

2) Framtagning av
strategiska mål och
planering

1) Genomgång
av utgångsläget

Politiskt
åtagande

Åtgärdsplan

Öka förståelsen

År 2

År 0

Begränsningsväg
Flexibel anpassningsväg
År 4, 6, 8 …
(vartannat år)

Genomföranderapport

3) Genomförande,
övervakning och
rapportering

Borgmästaravtalet ger en ram att agera från som hjälper lokala myndigheter att omvandla sina
begränsnings- och anpassningsambitioner till verklighet, samtidigt som hänsyn tas till olikheter i de
konkreta fallen. De städer och kommuner som har undertecknat avtalet har flexibilitet att välja den
väg som passar bäst för dem när de ska genomföra sina lokala åtgärder. Även om prioriteringarna
kan variera, uppmuntras dock de lokala myndigheterna att vidta sina åtgärder på ett integrerat sätt
och med helhetssyn.
‒

Begränsningsvägen

Avtalsparterna har en viss flexibilitet när det gäller begränsningsvägen – särskilt i fråga om
utsläppsinventeringen (t.ex. basår, sektorer som ska prioriteras, utsläppsfaktorer som ska
användas för beräkningen, utsläppsenhet som används vid rapportering2 etc.).
‒

Anpassningsvägen

Anpassningsvägen hålls tillräckligt flexibel för att göra det möjligt att integrera ny kunskap och nya
upptäckter och hantera förändrade förhållanden och förmågor hos avtalsparterna. En risk- och
sårbarhetsbedömning i samband med klimatförändringar måste utföras inom den överenskomna
tidsramen på två år. Resultaten från denna bedömning används sedan för att avgöra hur stadens
eller kommunens område ska göras mer klimattåligt. Anpassningsstrategin, som bör integreras i
åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat och/eller inkluderas i andra relevanta
planeringsdokument, kan därefter utökas och justeras över tid. ”No regret”-åtgärder bör övervägas i
första hand och dessa kan sedan kompletteras med andra åtgärder allteftersom (till exempel när
situationen bedöms på nytt vartannat år under genomgången av åtgärdsplanen). På så sätt kan
anpassningarna göras i god tid och till en lägre kostnad.
2

Avtalsparterna kan välja att rapportera sina utsläpp i mängden koldioxid (CO2) eller mängden koldioxidekvivalenter. I det
senare fallet kan hänsyn även tas till utsläpp av andra växthusgaser, framför allt metan (CH4) och dikväveoxid (N2O).
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EN TROVÄRDIG OCH ÖPPEN RÖRELSE:
Politiskt godkännande: Åtagandet, åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart
klimat och andra relevanta planeringsdokument ska godkännas genom en
resolution eller ett beslut av kommunfullmäktige. På så sätt garanteras ett säkert
och långsiktigt politiskt stöd.
Ett robust, konsekvent, öppet och harmoniserat ramverk för sammanställning
och rapportering av data: Borgmästaravtalets arbetsmetoder utgår från olika
kommuners, regioners och stadsnätverks erfarenheter och vilar på en sund teknisk
och vetenskaplig grund som har utvecklats i samarbete med EU-kommissionen.
Gemensamma principer och rapporteringsmallar har tagits fram, som låter
avtalsparterna följa, rapportera och offentliggöra sina framsteg på ett strukturerat
och systematiskt sätt. Den inlämnade åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart
klimat offentliggörs i avtalspartens profil på borgmästaravtalets webbplats. På så
sätt garanteras öppenhet, ansvarighet och jämförbarhet i fråga om avtalsparternas
lokala klimatåtgärder.
Uppmärksamhet och synlighet för de satsningar som görs: De enskilda och
samlade resultat som samlas in via rapporteringsmallarna offentliggörs – på
borgmästaravtalets webbplats – för att inspirera till och underlätta idéutbyten och
självbedömning. Genom att rapportera data via borgmästaravtalet kan
avtalsparterna visa vilken effekt deras åtgärder har i praktiken. Data som
sammanställs genom borgmästaravtalets rapporteringssystem ger även viktig
återkoppling om lokala åtgärder till nationella, europeiska och internationella
beslutsfattare.
Utvärdering av de data som rapporteras av avtalsparterna: Kvalitetskontrollen
bidrar till att garantera trovärdigheten och tillförlitligheten för hela
borgmästaravtalet.
Uteslutning om reglerna inte följs: Avtalsparterna samtycker till att uteslutas från
initiativet – efter att först ha fått ett skriftligt meddelande från borgmästaravtalets
sekretariat – om de ovan nämnda dokumenten inte lämnas in (dvs. åtgärdsplanen
för hållbar energi och hållbart klimat och genomföranderapporterna) inom de
tidsfrister som fastställts. Detta förfarande garanterar öppenhet, tillförlitlighet och
rättvisa gentemot övriga avtalsparter som uppfyller sina åtaganden.
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BILAGA II
BAKGRUND OCH SAMMANHANG
Borgmästaravtalets avtalsparter åtar sig att följa initiativets regler, med full kännedom om följande:
FN:s klimatpanel (IPCC) har i sin femte utvärderingsrapport på nytt bekräftat att
klimatförändringarna är en realitet och att mänskliga aktiviteter fortsätter att
påverka jordens klimat.
FN:s klimatpanel har kommit fram till att begränsning och anpassning är
kompletterande arbetssätt för att minska de risker som klimatförändringarna
innebär på olika lång sikt.
Nationella regeringar har inom ramarna för FN:s klimatkonvention (UNFCCC)
kommit överens om ett gemensamt mål att hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen en bra bit under 2 °C, jämfört med de förindustriella nivåerna.
Nationella regeringar har inom ramarna för FN:s konferens om hållbar utveckling
Rio+20 enats om mål för hållbar utveckling. Bland dessa krävs i mål 7 att det
internationella samfundet ska ”garantera tillgång till överkomlig, pålitlig, hållbar och
förnybar energi för alla”, i mål 11 att det ska ”skapa hållbara städer och
inkluderande, säkra och elastiska boendeområden för människor” och i mål 13 att
det ska ”vidta snabba åtgärder för att motverka klimatförändring och dess effekter”.
FN:s initiativ Hållbar energi för alla, som lanserades av FN:s generalsekreterare
2011, syftar till att uppnå följande tre sammankopplade mål till år 2030: garantera
alla
tillgång
till
moderna
energitjänster,
fördubbla
den
globala
energieffektiviseringens takt och fördubbla andelen förnybar energi i den globala
energimixen.
EU-kommissionen lanserade borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) 2008 och därefter,
som en viktig åtgärd inom EU:s strategi för klimatanpassning (EU-kommissionen, 2013),
Mayors Adapt-initiativet 2014 för att engagera och stödja lokala myndigheter i deras arbete
för att begränsa klimatförändringarna respektive anpassa sig efter klimatförändringarna.
Från första början har borgmästaravtalet betraktats som ett viktigt EU-instrument för
att snabba på energiomställningen och ge en tryggare energiförsörjning. Detta
märktes bland annat tydligt i strategin för en energiunion (EU-kommissionen, 2015)
och den europeiska strategin för energitrygghet (EU-kommissionen, 2014).
EU antog i oktober 2014 ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, i vilken det
fastställs nya klimat- och energimål: utsläppen av växthusgaser på hemmamarknaden ska
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minskas med minst 40 %, förnybara källor ska stå för minst 27 % av den använda energin
inom EU och det ska göras energibesparingar på minst 27 %.
EU-kommissionen antog 2011 färdplanen för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt
samhälle 2050 som syftar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 80–
95 % till år 2050, jämfört med 1990 års nivåer – ett initiativ som även välkomnades
av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.
Regionkommittén (ReK) uttrycker sin tydliga avsikt att ge ytterligare stöd till
borgmästaravtalet, till exempel genom en särskild plattform inom Regionkommittén och
genom andra verktyg, i sitt yttrande om borgmästaravtalets framtid (ENVE-VI/006).
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BILAGA III
ORDLISTA
Klimatanpassning: Åtgärder som vidtas för att förutse vilka negativa verkningar
klimatförändringar kan få, och för att förebygga eller minimera den skada som kan
orsakas eller dra nytta av möjligheter som kan uppstå.
Klimatförändringar: Alla förändringar av klimatet över tid, oavsett om de beror på naturliga
variationer eller är ett resultat av mänskliga aktiviteter.
Utsläppsinventering: En kvantifiering av mängden växthusgaser (koldioxid eller
koldioxidekvivalenter) som släpps ut till följd av energiförbrukning inom en avtalsparts
område under ett visst år. Utsläppsinventeringen gör det möjligt att identifiera de
viktigaste utsläppskällorna och deras respektive minskningspotential.
Begränsning: Åtgärder som vidtas för att minska mängden växthusgaser som släpps ut i
atmosfären.
Genomföranderapport: Ett dokument som avtalsparterna i borgmästaravtalet åtar sig att
skicka in vartannat år efter inlämnandet av åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart
klimat. Rapporten sammanfattar de aktuella resultaten av åtgärdsplanens genomförande
och syftet är att följa i vilken grad de uppställda målen nås.
No regret-alternativ (för klimatanpassning): Åtgärder som ger omedelbara ekonomiska
och miljömässiga fördelar. De lönar sig under alla sannolika klimatscenarier.
Prosumenter: Proaktiva konsumenter, det vill säga konsumenter som förutom att förbruka
energi även tar ansvar för att producera den.
Klimattålighet: Förmågan hos ett socialt eller ekologiskt system att hantera störningar,
samtidigt som det behåller samma grundläggande funktionssätt. I detta ingår även en
förmåga till anpassning vid påfrestningar och (klimat-) förändringar.
Risk- och sårbarhetsbedömning: En analys som fastställer riskers karaktär och
omfattning genom att analysera möjliga faror och bedöma sårbarheter som kan innebära
ett potentiellt hot mot människor, egendom, människors livsuppehälle och den miljö som
människor är beroende av. Bedömningen gör det möjligt att identifiera kritiskt viktiga
områden och ger därigenom viktig information för beslutsfattande. Bedömningen kan till
exempel ta upp risker kopplade till översvämningar, extrema temperaturer och
värmeböljor, torka och vattenbrist, stormar och andra extrema väderhändelser, fler och
större skogsbränder, höjning av havsnivån och kusterosion (där så är tillämpligt).
Risk: Sannolikheten för skadliga konsekvenser eller förluster i sociala, ekonomiska eller
miljömässiga termer (t.ex. av människoliv, hälsa, människors uppehälle, tillgångar och
tjänster) som skulle kunna inträffa för en viss grupp av människor eller ett samhälle som
har en viss sårbarhet under en specificerad framtida tidsperiod.
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Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP, Sustainable Energy and
Climate Action Plan): Ett viktigt dokument där en avtalspart i borgmästaravtalet i stora
drag redogör för hur avtalsparten ska klara av sina åtaganden. I åtgärdsplanen definieras
begränsnings- och anpassningsåtgärderna för att uppnå målen, tillsammans med tidsramar
och tilldelade ansvarsområden.
Sårbarhet: I vilken mån ett system är känsligt för, och inte klarar av att hantera, negativa
följder av klimatförändringar – däribland klimatvariationer och extrema klimatförhållanden
(motsatsen till klimattålighet.)
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Stadsledningskontoret
Bilaga 3

Göteborgs Stads inriktning för anslutning till
Covenant of Mayors for Climate & Energy
2030 targets, Nya Borgmästaravtalet
Inriktning
Syftet med Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030
targets

Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets innehåller en vision för år 2050
som innebär att anslutna städer ska ha låga koldioxidutsläpp, som bidrar till att med
marginal hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen inom 2° C jämfört med de
förindustriella nivåerna. Detta i linje med det internationella klimatavtal som nåddes vid
klimatmötet i Paris 2015 (COP 21).
Till skillnad från det tidigare Borgmästaravtalet så omfattar det nya även
klimatanpassning. Städerna ska bli mer klimattåliga och förberedda för de negativa
följderna av klimatförändringarna samt att alla människor ska ha tillgång till tillförlitlig
och hållbar energi till ett rimligt pris.
Avtalet innebär åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i
våra städer med minst 40 procent till år 2030 i förhållande till 1990, framför allt genom
förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Städer ska
öka sin klimattålighet genom att anpassa sig efter klimatförändringarnas följder.
Anslutningen ger möjlighet till jämförelse med andra städer. Liksom stadens medlemskap
i Eurocities och ICLEI möjliggörs att dela kunskap och resultat med andra lokala och
regionala myndigheter inom och utanför EU. I avtalet anges bland annat även att det
krävs ambitiösa och långsiktiga mål.
Genom avtalet riktas olika uppmaningar till regionala och nationella myndigheter samt
europeiska institutioner. Avtalet gäller i tio år, tidsperioden är 2020–2030.
Staden signerade det ursprungliga Europeiska Borgmästaravtalet 2008, det har mål som
löper ut 2020. Kommunfullmäktige fattade den 10 september 2015 beslut om Göteborgs
Stads anslutning till det globala Compact of Mayors som sedan bytte namn till Global
Covenant of Mayor for Climate and Energy.

Organisation

Covenant of Mayors for Climate & Energy har en styrelse med sju borgmästare,
förnärvarande med representanter från städerna och regionerna Tampere, Paris,
Heidelberg, Sevilla, Stockholm, Provincen Barcelona och Nordvästkroatiens
energikontor.
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Kontoret drivs av ett konsortium med Energy Cities, CEMR, Climate Alliance,
Eurocities, ICLEI med flera. Samarbete sker med Europeiska kommissionen Joint
Researh Centre. Centret är ansvarigt för utvärdering av signatorernas handlingsplaner.

Ansvarsfördelning inklusive uppföljning

Miljö- och klimatnämnden har ansvar för att samordna, följa upp och rapportera enligt
avtalets krav. Andra förvaltningar och bolag bistår med underlag utifrån respektive
organisations ansvarsområde, främst berörda är stadsbyggnadskontoret, kretslopp- och
vattenförvaltningen, stadsledningskontoret och Göteborg Energi.

Ekonomi och resurser

Det finns ingen avgift för deltagande i nätverket och anslutningen till avtalet ställer inte
krav på representation utomlands för stadens politiker och tjänstepersoner.
Stadens arbete bedöms rymmas inom respektive nämnd och bolagsstyrelses ram.

Utvärdering och översyn

Statusrapportering till kommunstyrelsen ska ske efter halva avtalstiden 2026 och i slutet
av avtalstiden 2030. I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för internationellt
samarbete ansvarar stadsledningskontoret för avrapportering och analys inom ramen för
sitt samordningsuppdrag.
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