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Konkretisering av uppdraget att Göteborg ska 
ha en klimatomställningsfunktion 
Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden godkänner konkretiseringen av arbetet med att utveckla en 

klimatomställningsfunktion i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

2. Miljö- och klimatnämnden godkänner användningen av beslutade centrala medel för 
Göteborgs klimatkontrakt i enlighet med tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Ett nationellt klimatkontrakt för klimatneutrala städer undertecknades första gången 
mellan Göteborgs stad och fyra statliga myndigheter den 11 december 2020. Den 8 
december 2021 undertecknades ett förnyat klimatkontrakt nu med fem statliga 
myndigheter. Ett nationellt klimatkontrakt innebär möjligheter att påverka nationell 
policy och reglering, att få en samlad finansiering, stöd till innovationer samt 
uppbackning i ambitionen att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer.  

Centralt i detta arbete är att utifrån klimatkontraktet utveckla och etablera en 
klimatomställningsfunktion i staden. Detta för att säkerställa att Göteborg har en 
trovärdig och konkurrenskraftig plan för den omställning som krävs för att vi ska nå 
klimatmålen. Miljöförvaltningen konkretiserar nedan hur en klimatomställningsfunktion i 
staden har utvecklats under 2021 och hur arbetet med uppdraget kommer fortsatt kommer 
att genomföras.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kommuncentrala medel är avsatta för uppdraget. Miljöförvaltningen avser att använda 
avsatta medel för att delvis finansiera de personalkostnader på cirka 2 miljoner kronor 
som i nämndens budget är avsatta till arbetet med en klimatomställningsfunktion. 
Resterande kostnader finansieras delvis av nämndens kommunbidrag, men också via ett 
externt finansierat projekt.  

Diskussioner förs om ytterligare bidrag från såväl lokala, regionala som nationella 
aktörer. Detta för att finansiera specialister inom olika områden som vi bedömer kommer 
behövas för att kunna åstadkomma det klimatomställningen syftar till.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Arbetet med en klimatomställningsfunktion syftar till att på en systemnivå utveckla en 
riskanalys för klimatomställningen i staden och identifiera kritiska strategiska satsningar 
för att både kunna driva och hantera såväl de möjligheter som risker som 
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klimatomställningen i Göteborg innebär. Detta arbete är centralt för att Göteborg 
verkligen ska kunna nå beslutade klimatmål i miljö- och klimatprogrammet. 

Bedömning ur social dimension 
En klimatomställning görs utifrån et helhetsperspektiv, med andra ord med en Agenda 
2030-ansats. Arbetet med klimatomställningsfunktionen drivs i nära samverkan med 
uppdraget att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer. 
Medborgarperspektivet är centralt i EU:s satsning på klimatneutrala städer. Utveckling av 
klimatomställningsfunktionen ur ett styrning- och ledningsperspektiv är också ett av två 
arbetspaket i projektet ”Klimatneutrala Göteborg 2030” där den andra delen handlar om 
dialogmetodik och samskapande med medborgarna som del i rättvis klimatomställning.  

Bilagor 
1. Klimatkontrakt 2030, version nummer 2, mellan Göteborgs stad och myndigheterna 

Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket samt Viable Cities.  

2. Slutrapport om pilotfas – Göteborgs stads klimatomställningsfunktion  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beskriver i sin budget för 2022 arbetet med en 
klimatomställningsfunktion som miljö- och klimatnämnden driver i staden. Detta är en 
central del i det nationella klimatkontrakt som Göteborgs stad har undertecknat. 700 000 
kronor av kommuncentrala medel är avsatta för klimatkontraktet 2022 och därmed arbete 
med klimatomställningsfunktionen. Användning av kommuncentrala medel hanteras 
genom särskilt beslut om hur medlen ska användas i utpekad nämnd, varefter 
stadsledningskontoret informeras och utbetalning av medel sker. 

Detta ärende är en konkretisering av hur arbetet med en klimatomställningsfunktion 
kommer att vidareutvecklas under 2022 samt hur avsatta medel avses att användas.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs stad är part i det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 
Centralt för Viable Cities arbete är att skapa förutsättningar för att det ska finnas 
klimatneutrala städer till 2030. En av satsningarna är att utveckla nationella så kallade 
klimatkontrakt. Siktet är inställt på att bygga samsyn kring behovet av ett innovativt 
arbetssätt för att klara klimatomställningen, där den nationella nivån och städerna behöver 
samverka och göra ömsesidiga åtagande, där klimatkontraktet ska kunna användas som 
en ny typ av verktyg.  

Ett nationellt klimatkontrakt ska samtidigt göra Göteborgs stad väl förberedd inför 
kommande utlysningar från EU om finansiellt stöd för åtgärder för klimatomställning 
inom EU:s Green Deal och göra Göteborg väl förberett för att bli en av EU:s 100 
klimatneutrala städer. I kommunfullmäktiges budget står att: ”Arbetet för att Göteborg 
ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe är ett 
pågående uppdrag. Ett led i att göra Göteborg konkurrenskraftigt som en av de 100 
städerna är att satsa på att åstadkomma hävstång i genomförandet med hjälp av en 
klimatomställningsfunktion.” (sid 82) Intresseanmälan för att Göteborg ska bli en av EU:s 
100 klimatneutrala städer är inlämnad och beslut från EU förväntas i slutet av april 2022.   

En första version av ett nationellt klimatkontrakt undertecknades av kommunstyrelsens 
ordförande den 11 december 2020 och en andra version undertecknades den 8 december 
2021 (bilaga 1). Nio kommun undertecknade klimatkontrakt 2020 och 23 kommuner 
2021. Klimatkontrakt 2021 är undertecknade av GD på Energimyndigheten, Vinnova, 
Formas, Tillväxtverket och Trafikverket samt programchef för Viable Cities-programmet.  

I det nationella klimatkontrakt ska det bland annat finnas en plan för hur staden arbetar 
med att öka takten i klimatomställningen. En klimatomställning innebär stora utmaningar, 
så också på stadens styrning- och ledningsstruktur. Centralt i Göteborgs stads 
klimatkontrakt är därför arbetet med en klimatomställningsfunktion som i sig också 
bidrar till att utveckla nya sätt att arbeta för att nå beslutade klimatmål. Inriktningen 
beskrivs i kommunfullmäktiges budget: ” Därför behövs det också under 2022 en fortsatt 
utveckling av konceptet klimatkontrakt samt fortsätta arbetet med att utveckla och nyttja 
en klimatomställningsfunktion för att på ett effektivt sätt implementera en ny typ av 
styrning och ledning i staden med syfte att öka takten i klimatomställningen. En viktig del 
i arbetet med klimatomställningsfunktionen har varit att utreda förutsättningarna för 
koldioxidlagring och vätgasframställning i Göteborg.” (sid 82) 
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Att fortsätta driva och utveckla en klimatomställningsfunktion är ett av de uppdrag som 
miljö- och klimatnämnden har beslutat om i sin budget för 2022, uppdrag 4.3.2.  

Förvaltningens bedömning 
Miljömålet för klimat i stadens förslag till miljö- och klimatprogram innebär att 
Göteborgs klimatavtryck till 2030 ska vara nära noll. Utsläppen inom Göteborgs 
geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de 
konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Det 
nya målet innebär behov av betydande trendbrott, där klimatkontraktet förväntas kunna 
användas som hävstång för en systemförändrande klimatomställning.  

Det finns också fyra delmål med tillhörande indikatorer inom klimatområdet i Göteborgs 
stads miljö- och klimatprogram: 1) minskad energianvändningen per invånare och per 
kvadratmeter yta; (2) all energiproduktion från förnybara källor; 3) minskad 
klimatpåverkan från resor och transporter; 4) minskad klimatpåverkan från alla inköp 
staden gör.  

Förslag till ny energiplan för Göteborg har tagits fram och är nu bordlagd av 
kommunstyrelsen (den 22 mars 2022). Denna innehåller åtgärder inom ett antal olika 
åtgärdsområden och beskriver hur de energirelaterade utmaningar som Göteborgs Stad 
och göteborgsamhället står inför idag ska mötas för att målen inom klimatområdet ska 
nås.  

Det finns redan många beslutade åtgärder och insatser för minskad klimatpåverkan i 
staden.  Men för att verkligen åstadkomma det trendbrott som krävs för att nå klimatmålet 
i miljö- och klimatprogrammet krävs ännu mer omfattande systemförändrande ansatser, 
vilket är bakgrunden till utformningen av en klimatomställningsfunktion.  

Under hösten 2020 lades grunden för arbetet med en klimatomställningsfunktion. Under 
2021 har klimatomställningsfunktionen arbetat med att beskriva den strukturomvandling 
som en klimatomställning faktiskt innebär för staden och hur strukturomvandlingen kan 
påverka stadens balans- och resultaträkningar hos stadens bolag. Genom arbete med ett 
antal strategiska satsningar på systemnivå har både möjligheter för staden att driva på 
omställningen identifierats och beskrivits, samtidigt som riskerna konkretiserats (se 
slutrapport pilotfas klimatomställningsfunktion bilaga 2).  

En del av utvecklingsarbetet inom ramen för klimatomställningsfunktionen handlar också 
om att pröva hur en ansvarsfull och delvis disruptiv utvecklingskraft kan introduceras och 
upprätthållas i en offentlig miljö där fokus i första hand ligger på stabilitet och 
förutsägbarhet. Klimatomställningsfunktionen ger möjlighet att inom ramen för stadens 
styrmodell testa och pröva det missions-drivna mer flexibla arbetssätt som bland andra 
EU-kommissionen ser som centralt för att klara en övergång till ett fossilfritt samhälle. 
Övergripande syfte med ett mission-drivet arbetssätt är att öka takten i genomförandet för 
mer effekt på kortare tid, vilket bedöms som nödvändigt för att nå stadens och EU:s 
klimatmål. 

Med syfte att ytterligare utveckla och precisera ovan nämnda inriktning avser vi att under 
2022 ta klimatomställningsfunktion från pilotfas till vidare utveckling.  
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Uppdragets organisering 
En grupp på direktörs- och VD-nivå i staden med representanter från de mest berörda 
förvaltningarna och bolagen inom stadens organisation har verkat under 2021 och 
kommer fortsätta under 2022. Direktörsgruppens ansvarar för omställningsfunktionens 
strategiska inriktning och utveckling samt bedömning av dess förmåga att generera 
mervärden. Miljödirektören är ordförande i direktörsgruppen. Direktörsgruppen kommer 
inledningsvis att hållas relativt liten och utvecklas över tid. Business Region Göteborg 
AB och Göteborg Energi AB har ingått initialt och gruppen har under 2021 kompletterats 
med direktör från stadsbyggnadskontoret. Under de första månaderna av 2022 har också 
Göteborgs Hamns och Renovas VD:ar involverats i arbetet, liksom vice-VD för Stadshus 
AB. 

Intentionen är att fortsätta driva arbetet med en relativt lite direktörsgrupp som kan utökas 
vid behov och där även möten och workshops med berörda kan genomföras. Ett exempel 
är en workshop som nyligen genomfördes med Stadshus AB tillsammans med VD för de 
bolag i staden som har koppling till energisystemet.  

Uppdraget leds av en utvecklingsledare på miljöförvaltningen, Carl Mossfeldt, som i sin 
tur har haft arbetsgrupper kring de olika strategiska satsningarna att arbeta med (se bilaga 
2).  

Centralt i arbetet är att fortsätta arbeta på det här sättet även under 2022, med den mycket 
medvetna planen att möten och grupper ska vara behovsdrivna och att en utveckling av 
fasta grupperingar inte är rätt väg att gå för den här typen av utmaningsdrivet arbetssätt.  

Uppdragets inriktning 
Centralt i förståelsen av klimatomställningsfunktionens arbete är att den inte förväntas 
utveckla ännu en handlingsplan för vad staden bör göra. Det finns styrande dokument i 
staden samt nationella färdplaner för olika områden som Fossilfritt Sverige utvecklat.  

Klimatomställningsfunktionen inriktning utvecklades under 2021 till att bestå av tre 
delar, vilket kommer fortsätta konkretiseras under 2022:  

• En breddad riskanalys. Det görs genom att identifiera och beskriva den 
strukturomvandling som en klimatomställning faktiskt innebär för staden och hur 
strukturomvandlingen kan påverka stadens balans- och resultaträkningar hos stadens 
bolag. Detta görs i nära dialog med Stadshus AB. 

• Utveckling av strategiska satsningar på systemnivå. Genom arbete med att antal 
strategiska satsningar på systemnivå har både möjligheter för staden att driva på 
omställningen identifierats och beskrivits, samtidigt som möjlig plan för framdrift, 
organisering och finansiering utvecklas.  

• Generellt lärande om hur omställning kan styras och ledas i en kommun. Då ingen har 
genomfört en omställning av den omfattning som övergången till ett fossilfritt 
samhälle innebär krävs även utforskning och lärande kring hur en sådan omställning 
kan styras och ledas. Central fråga i arbetspaket 1 inom projektet Klimatneutrala 
Göteborg är hur en ansvarsfull och delvis disruptiv utvecklingskraft kan introduceras 
och upprätthållas i en offentlig miljö där fokus ligger på stabilitet och förutsägbarhet.  
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Klimatomställningsfunktionen har en viktig roll i arbetet för att kunna nå målen i stadens 
miljö- och klimatprogram. I miljö- och klimatprogrammet finns strategier med fokus att 
öka stadens tvärgående kapacitet att nå målen i miljö- och klimatprogrammet inom olika 
kritiska områden. Arbetet har strategierna har startats upp under 2021 och 
erfarenhetsutbyte mellan arbetet i strategierna och klimatomställningsfunktionen är och 
kommer vara en viktig del.  

Finansiering 
Miljöförvaltningens personalkostnader för arbete med uppdraget uppgår till cirka 2 
miljoner kronor för 2022. De avsatta kommuncentrala medlen avser därför användas till 
att till del finansiera personalkostnader. Överskjutande personalkostnader finansieras med 
kommunbidrag och externt finansierade projekt (Klimatneutrala Göteborg 2.0).  

I arbetet med klimatomställningsfunktionen har involverade bolag och förvaltningar 
bidragit med tid från relevant personal. Diskussion har först och kommer fortsätta föras 
om bidrag från såväl lokala, regionala som nationella aktörer.  

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 
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