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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L och C den 4 oktober 2019 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål 
som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade 
på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

2. Förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och bolagsnivå avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade att motionen skulle tillstyrkas samt bifall till tilläggsyrkande 
från MP och V den 3 oktober 2019. 

Naod Habtemichael (C) och Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från 
S, M, L och C och den 4 oktober 2019 och avslag på yrkande från SD den 4 oktober 2019 
och tilläggsyrkande från MP och V den 3 oktober 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 4 oktober 2019. 

Vid omröstning i huvudvoteringen beträffande Naod Habtemichaels och Martin 
Wannholts yrkande samt Karin Pleijels yrkande om att motionen skulle tillstyrkas röstade 
Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till yrkande från S, M, L och C. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall till 
Karin Pleijels yrkande om att motionen skulle tillstyrkas. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen beslutade med nio röster mot tre att bifalla Naod Habtemichaels och 
Martin Wannholts yrkande. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkande från MP och V 
röstade Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod 
Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå tilläggsyrkandet från MP och V. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag i huvudvoteringen röstat för bifall till Naod Habtemichaels och Martin Wannholts 
yrkande och i andra omröstningen för avslag på tilläggsyrkandet från MP och V. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 4 oktober 2019. 

 
 
Göteborg den 9 oktober 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående motion av Karin Pleijel 
(MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Tillstyrka förslaget om att införa verksamhetsspecifika klimatmål.  
2. Avstyrka förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och 

bolagsnivå. 

Yrkandet 
Precis som motionärerna skriver är det viktigt att samtliga nämnder och bolag ser det som 
sin uppgift att minska utsläppen och förhindra att den globala uppvärmningen överstiger 
1,5 grader. Vi ser positivt på att nämnder och bolag inför verksamhetsspecifika 
klimatmål. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det i dagsläget pågår ett arbete med att 
revidera det nuvarande klimatstrategiska programmet, att uppdatera miljöprogrammet och 
att ta fram ett nytt miljöledningssystem. Det har tidigare konstaterats att för många 
styrande dokument inom miljö- och klimatområdet skapar otydlighet i organisationen 
som skapar målkonflikter istället för faktiska resultat för miljön.  

Av de inkomna remissinstanserna framgår att det skulle vara alltför komplicerat och 
kostsamt att ta fram nämnds- och bolagsspecifika klimatbudgetar i förhållande till vilken 
klimatnytta det ger. Miljöförvaltningen har tidigare beräknat en klimatbudget fördelat på 
olika sektorer i göteborgssamhället både i det klimatstrategiska programmet och i 
rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs”. Klimatbudgeten ger en större helhetsbild av 
stadens klimatpåverkan än en mer förvaltningsspecifik budget skulle ge. Det hade 
dessutom krävts en stor insats från miljöförvaltningen avseende informationsinsatser och 
utredningsarbete för nämnderna och bolagen. Det skulle kräva resurser utöver befintlig 
ram som idag ej är tillgängliga.  

Av trafiknämndens remissvar framgår det sannolikt skulle vara mycket komplicerat att 
bryta ner stadens klimatbudget på förvaltnings- och bolagsnivå och resultatet skulle bli 
väldigt osäkert. Att följa upp klimatminskande åtgärder mot en sådan budget skulle därför 
inte ge något betydande mervärde. De resurserna behövs istället för att genomföra de 
åtgärder som minskar den klimatpåverkan som staden har rådighet över. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Särskilt yttrande 
 
2019-10-04 
 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Ärende nr 3.1 
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Vi avstyrker därför förslaget om att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- 
och bolagsnivå och hänvisar istället till kommande miljö- och klimatstrategiska mål i 
kommunfullmäktiges budget. 

Vi menar däremot, vilket även lokalnämndens remissvar påtalar, att varje förvaltning och 
bolag inom ramen för sitt nuvarande uppdrag har möjlighet att kartlägga sina aktiviteters 
klimatpåverkan i stora drag. På så vis finns möjlighet att få en uppfattning av vad som har 
stor klimatpåverkan och göra prioriteringar utifrån detta.  
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Yrkande – Motion av Karin Pleijel (MP) och 
Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Avslå motionen. 

Yrkandet 
I remissvaren framkommer många inspel och funderingar. Sverigedemokraternas samlade 
bedömning är dock att motionen bör avslås. 

Nedan följer ett axplock av svar som stödjer denna ståndpunkt. 

Trafikkontoret 

Att bryta ner stadens klimatbudget på förvaltnings- och bolagsnivå skulle sannolikt vara 
mycket komplicerat och resultatet skulle bli väldigt osäkert. Att följa upp 
klimatminskande åtgärder mot en sådan budget skulle därför inte ge något betydande 
mervärde. Därför anser trafikkontoret inte att staden ska lägga resurser på att ta fram 
individuella klimatbudgetar för varje förvaltning och bolag 

Inköp och upphandling 

Sammantaget är det förvaltningens bedömning att arbetet med klimatmål, t.ex. genom det 
fortsatta arbetet med Fossilfritt Göteborg bör samordnas centralt. Detta sker lämpligtvis 
av Miljö- och klimatnämnden. Av detta skäl anser förvaltningen att motionen bör 
avstyrkas. 

Göteborgs Energi 

Vi anser att det är mycket bättre att utgå från det Klimatstrategiska programmet för 
Göteborg, och det helhetsperspektiv som programmet står för, Annars finns en betydande 
risk att klimatarbetet i staden missar väsentliga delar av vad som utgör göteborgarens 
klimatbelastning. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-10-04 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 3.1 
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Kommunstyrelsen  
Yrkande (MP, V) 
2019-10-03 

 

Tilläggsyrkande angående motion om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utarbeta metoder för att kunna beräkna 
klimatbudgetar för stadens verksamheter. 

Yrkandet 
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och kräver åtgärder och engagemang i hela 
världen, så även i Göteborg. Sedan 2014 finns ett stadenövergripande klimatstrategiskt 
program som nu är under revidering, för att anpassas till målet i Parisavtalet om 1,5-graders 
uppvärmning. Genom att bryta ner målen i det klimatstrategiska programmet till 
verksamhetsnivå, blir det lättare för stadens olika verksamheter att driva och följa upp 
klimatarbetet. Flera nämnder tillstyrker den del av motionen som handlar om att införa 
verksamhetsspecifika klimatmål och med stöttning från miljö- och klimatnämnden tror vi att 
det är möjligt att införa snarast.  
 
Just nu pågår arbete med att ta fram ett gemensamt miljöledningssystem för staden. 
Klimatmålen kan med fördel arbetas in som en del i detta. Det här tilläggsyrkande syftar till 
att kunna beräkna och genomföra koldioxidbudget, som blir ett viktigt verktyg för att uppnå 
målen.  
 
För att nå nettonollutsläpp behövs metoder för att kunna beräkna verksamhetsspecifika 
klimatbudgetar på ett realistiskt sätt utan att bli alltför detaljerat. Miljö- och klimatnämnden 
får därför i uppdrag att ta fram sådana. Redan idag har miljö- och klimatnämnden uppdraget 
att samordna och driva stadens arbete med den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 
där klimatfrågan är en viktig del.  
 
Med verksamhetsspecifika koldioxidbudgetar blir styrningen effektivare. Det kan till 
exempel minska annan administration som kopplar till klimatfrågan så som systemet för 
klimatväxling vid resor. På sikt kan den största delen av uppföljningen istället ske 
automatiskt via stadens inköpssystem och ordinarie budgetuppföljning. 
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Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 
Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 
bolag  
Motionen 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om att samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika 
klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara 
baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Enligt motionärerna bygger en klimatbudget på en beräkning av den sammanlagda mängd 
växthusgasutsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är 
alltså en beräkning av alla utsläpp som sker från idag fram till att vi når hållbara halter i 
atmosfären. Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är mycket liten och de utsläpp som 
kommunen själv står för måste därför snarast minska. För att säkra en sådan utveckling 
behöver varje verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa dessa så att vi inte 
överskrider vår klimatbudget.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till lokalnämnden, trafiknämnden, miljö- och 
klimatnämnden, SDN Västra Hisingen, SDN Östra Göteborg, Nämnden för Intraservice, 
Inköp- och upphandlingsnämnden, Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, 
Renova AB, Göteborg Energi AB och Gryaab AB. Remissinstansernas svar är 
sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Lokalnämnden Tillstyrker förslaget att 

införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål. 

Avstyrker förslaget att 
införa individuella 
klimatbudgetar på 
förvaltnings- och 
bolagsnivå. 

För att säkerställa att 
ambitionsnivån mellan olika 
verksamheter inte skiljer sig för 
mycket åt bör det finnas en 
central funktion som styr och 
samordnar arbetet och som också 
ansvarar för att följa upp, samla 
och redovisa måluppföljningen 
ur ett hela staden-perspektiv. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-02 
Diarienummer 0324/19 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-3680233 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Trafiknämnden Tillstyrker förslaget att 
införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål. 

Avstyrker förslaget om att 
införa individuella 
klimatbudgetar i alla 
stadens nämnder och 
bolag.  

Översänder trafikkontorets 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yttrande S 

Omröstning 

Trafiknämnden anser inte att 
staden ska lägga resurser på att ta 
fram individuella klimat-
budgetar för varje förvaltning 
och bolag. De resurserna behövs 
för att genomföra de åtgärder 
som minskar stadens klimat-
påverkan och som staden har 
rådighet över. Om bara utsläpp 
från den egna verksamheten 
inkluderas skulle till exempel 
byggande av cykelbanor för att 
ge göteborgarna förutsättningar 
för att resa hållbarare bara 
innebära ett ökat utsläpp av 
växthusgaser i trafikkontorets 
verksamhet. 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Tillstyrker förslaget att 
införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål. 

Avstyrker förslaget att 
införa individuella 
klimatbudgetar på 
förvaltnings- och 
bolagsnivå. 

Yrkande C, L, M 

Omröstning 

Reservation MP, V 

Miljöförvaltningen har tidigare 
beräknat en klimatbudget 
fördelat på olika sektorer i 
göteborgssamhället både i det 
klimatstrategiska programmet 
och i rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs”. 
Klimatbudgeten ger en större 
helhetsbild av stadens 
klimatpåverkan än en mer 
förvaltningsspecifik budget 
skulle ge. 

SDN Västra Hisingen Tillstyrker motion om att 
införa klimatmål och 
klimatbudget. 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande.  

Yrkande L, M 

Yttrande MP 

Omröstning 

Reservation L, M, SD 

Verksamhetsspecifika klimatmål 
kan stärka arbetet och skyndat på 
en nödvändig omställning mot 
minskade utsläpp.  
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SDN Östra Göteborg Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Miljö- och klimatnämnden utgör 
stadens myndighetsutövande 
nämnd inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och ska 
driva och samordna stadens 
arbete inom den ekologiska 
dimensionen av hållbar 
utveckling. Frågor kopplade till 
miljö- och hälsoskyddsområdet 
bör drivas och samordnas 
centralt. Förvaltningens 
bedömning är att det är fullt 
möjligt att skriva in klimatmål i 
budgeten. 

Nämnden för 
Intraservice 

Tillstyrker 

Yttrande M, L 

Att planera för 
verksamhetsspecifika klimatmål 
och följa upp dem i ordinarie 
uppföljningssystem ser vi som 
genomförbart till 2020. Frågan är 
komplex och utmaningen blir att 
ta fram klimatmål och nyckeltal 
som är relevanta för respektive 
förvaltning och bolag, samtidigt 
som arbetet kräver samordning. 

Inköp- och 
upphandlingsnämnden 

Avstyrker 

Yrkande MP, V 

Omröstning 

Om varje nämnd och bolag ska 
fatta egna beslut om klimatmål 
bör en utredning ta fram 
mätbarhet, genomförbarhet och 
prioritering för att så långt det 
är möjligt säkerställa att målen 
kan följas upp på ett effektivt 
sätt och att staden fokuserar på 
rätt mål utifrån den totala 
effekten i staden. Det är också 
mycket viktigt att det finns en 
central bedömning av vilken 
koldioxidbudget varje 
verksamhet ska förhålla sig till. 

Göteborgs 
Stadshus AB 

Avstyrker 

Omröstning  

Reservation MP 

Styrelsen beslutade efter 
omröstning att motionen ska 
avslås. 

Förvaltnings 
AB Framtiden 

Besvarad med styrelsens 
handling. 

Inom ramen för Klimatinitiativet 
sker en årlig uppföljning av 
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bolagens beräknade 
klimatutsläpp och respektive 
bolag arbetar in de åtgärder och 
aktiviteter i sina budgetar och 
verksamhetsplaner som behöver 
göras för att bidra till 
måluppfyllelse. Att sätta mål och 
följa upp koncernens 
klimatpåverkan bedöms således 
redan ha påbörjats och vara en 
del av den ordinarie styrningen 
och uppföljningen av bolagens 
verksamhet. 

Renova AB VD-skrivelse Renova vill gärna medverka i 
processen att ta fram styrmedel 
och regler för klimatmål och 
klimatbudgetar för att vi ska nå 
1,5-gradersmålet. 

Göteborg Energi AB Styrelsen antecknade VD-
skrivelsen utan eget 
ställningstagande. 

Införandet av en klimatbudget är 
positivt som ett pedagogiskt 
instrument. Men det är bättre att 
utgå från det Klimatstrategiska 
programmet och det 
helhetsperspektiv som 
programmet står för.  

Det är viktigt att undvika 
suboptimering. 

Gryaab AB Tillstyrker En klimatbudget kan hjälpa 
bolaget att sätta rimliga mål i 
förhållande till Göteborgs Stads 
övriga verksamheter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram relevanta verksamhetsspecifika klimatmål för samtliga nämnder och 
bolagstyreler innebär ett relativt omfattande utredningsarbete för förvaltningarna och 
bolagen. För att uppnå hög kvalité i arbetet krävs sannolikt resurser utöver befintlig ram 
då varken resurser eller kompetens finns i alla verksamheter. Uppföljningen av målen 
bedöms dock sedan kunna ske inom befintlig ram.  

Barnperspektivet 
Många unga har klimatångest och oroar för sin framtid. Enligt underökningar både i 
Sverige och globalt anser unga tillfrågade att klimatfrågan är mycket viktig, yngre 
personer är också mer positiva till klimatpolitiska åtgärder och kan i högre grad än vuxna 
tänka sig att ändra sitt beteende.  
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Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet  
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Staden når idag inte sina miljömål och utvecklingen går för långsamt mot 1,5-
gradersmålet. Arbetet med att minska vår klimatpåverkan måste skyndas på om vi ska ha 
möjlighet att begränsa uppvärmningen av atmosfären. Verksamhetsspecifika mål kan 
tydliggöra vad som krävs av varje verksamhet för att klimatmålen ska nås. Detta 
underlättar prioriteringen och arbetet med klimatfrågan för förvaltningar och bolag där 
klimatarbetet uppfattas ligga längre ifrån respektive grunduppdrag. 

Omvärldsperspektivet  
Det finns flera exempel på kommuner som, likt Göteborg, bryter ner kommunala 
budgetmål gällande klimatfrågan till verksamhetsnivå. Det finns även exempel på andra 
kommunala bolag som antagit klimatmål eller anslutit sig till nationella kampanjer likt 
det våra egna kommunala bolag har gjort.  

 

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Lokalnämndens handlingar 
3. Trafiknämndens handlingar 
4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 
5. SDN Västra Hisingens handlingar 
6. SDN Östra Göteborgs handlingar 
7. Nämnden för Intraservice handlingar 
8. Inköp- och upphandlingsnämndens handlingar 
9. Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 
10. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 
11. Renova AB:s handlingar  
12. Göteborg Energi AB:s handlingar 
13. Gryaab AB:s handlingar 
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Handling 2018 nr 228 
 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 
 

Göteborg den 20 december 2018 
 
Klimatet är vår tid största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport från oktober 
2018 visar att det är bråttom. Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader 
är avgörande för oss alla och för jordens ekosystem. För en stor del av världens 
fattigaste människor är det en överlevnadsfråga.  
 
Göteborg var tidigt ute med att anta ett klimatstrategiskt program med strategier för att 
klara max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer högre krav och innebär att vi 
istället behöver sikta mot max 1,5 grader. I budgeten för 2017 gav rödgröna, på initiativ 
från Miljöpartiet, miljönämnden i uppdrag att göra en utredning av vad som krävs för att 
Göteborg ska nå upp till sin del av Parisavtalet. Utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad 
krävs?” är nu klar och innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi 
behöver agera nu.  
 
En klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgas-
utsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en 
beräkning av alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären. 
Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är mycket liten och de utsläpp som kommunen 
själv står för måste därför snarast minska. För att säkra en sådan utveckling behöver 
varje verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa dessa så att vi inte 
överskrider vår klimatbudget. På samma sätt som man följer upp budgeten i kronor kan 
man då följa upp klimatutsläppen så att målen nås. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål 
som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade 
på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 
 
 
 
Karin Pleijel (MP)  Åse-Lill Törnqvist (MP) 
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§ 67 Dnr N230-0108/19 

Yttrande - Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist 
(MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens 
alla nämnder och bolag 
 

Beslut 
Lokalnämnden 

1. tillstyrka förslaget att införa verksamhetsspecifika klimatmål 

2. avstyrka förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och 

bolagsnivå  

3. översända beslutet till kommunfullmäktige 
 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag (Kommunfullmäktigehandling 2018 nr 

228)  

Yrkanden 
Elisabeth Undén (MP) yrkar för (MP) och (FI) att ändra att beslutsats 2 till ”tillstyrka 

förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och bolagsnivå”  

Robert Hammarstrand (S) yrkar för (S) bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande 

Christer Holmgren (M) yrkar för (M) och (L) bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner bifall till förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

Protokollsutdraget skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
 

 

Lokalnämnden 

 
  

Lokalnämnden 

Utdrag ur protokoll  

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 



 

 

 Lokalnämnden  
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Dag för justering 

2019-04-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

Ordförande 

Christer Holmgren (M) 

Justerande 

Elisabeth Undén (MP) 
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Yttrande om motion om att införa klimatmål 
och klimatbudget i stadens alla nämnder och 
bolag  

Förslag till beslut 
Lokalnämnden föreslås 

1. tillstyrka förslaget att införa verksamhetsspecifika klimatmål 

2. avstyrka förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och 

bolagsnivå  

3. översända beslutet till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat ett förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel 

(MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP). Motionen handlar om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Detta innebär att lokalnämnden ska ta 

ställning till om samtliga nämnder och bolag ska få i uppdrag att införa 

verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 

2020.  

Lokalförvaltningen tillstyrker förslaget att införa verksamhetsspecifika klimatmål, men 

avstyrker förlaget att bryta ner och fördela klimatbudgeten på nämnd- och 

förvaltningsnivå. Detta baseras på att miljöförvaltningen redan översiktligt har beräknat 

en klimatbudget fördelat på olika sektorer av göteborgssamhället i dels det 

klimatstrategiska programmet, dels i rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs”. Då 

klimatbudgeten för Göteborg utgår från ett konsumtionsperspektiv ger den en mer 

rättvisande bild av stadens klimatpåverkan jämfört med många andra städer som enbart 

redovisar territoriella utsläpp. Samtidigt blir den därför också mycket mer komplicerad att 

bryta ner och följa upp. Dock är det bra om varje förvaltning och bolags kartlägger sina 

aktiviteters klimatpåverkan i stora drag, för att få en uppfattning av vad som har stor 

klimatpåverkan och har ett nuläge att utgå ifrån och göra prioriteringar baserat på. En hel 

del av detta finns att hämta i rapporten.  

För att staden ska kunna följa upp hur klimatarbetet fortskrider är det dock viktigt att 

nämnder och bolag prioriterar och genomför de åtgärder som har stor klimateffekt och där 

de har rådighet att påverka. Därför anser lokalförvaltningen att det är bra om nämnder och 

bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 

Lokalförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-04-03 

Diarienummer N230-0108/19 

 

Handläggare 

Nina Jacobsson Stålheim 

Telefon: 031 – 365 07 86 

E-post: nina.jacobsson@lf.goteborg.se  
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uppföljningssystemet, och som en del av det stadenövergripande miljöledningssystem 

som miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att ta fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om en relevant och rättvisande förvaltningsspecifik klimatbudget ska beräknas kommer 

detta kräva en relativt stor konsultinsats med en budget i storleksordning några hundra 

tusen kronor. Vidare skulle även årlig uppföljning vara relativt kostsam. Om förslaget i 

stället begränsas i enlighet med detta yttrande till att ta fram verksamhetsspecifika 

klimatmål (till exempel åtgärdsmål) ligger detta i linje med lokalförvaltningens redan 

påbörjade ordinarie klimatarbete. Det skulle inte innebära några direkta ekonomiska 

konsekvenser. Förslaget avser att ta fram mål. Att därefter genomföra åtgärderna innebär 

i flera fall stora kostnader, varav merparten är beskrivna i rapporten ”Fossilfritt Göteborg 

– vad krävs”. 

De vi är till för 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Barnperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv, förutom den generella aspekten att klimatfrågan framför allt är en viktig fråga 

för dagens unga och framtida generationer. 

Mångfaldsperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Lokalförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Medarbetarperspektivet 
Tydliga och förankrade mål ger förutsättningar för engagemang samt mer effektivt och 

mer systematiskt genomförande och arbetsförhållande. 

Verksamhetens processer 
Tydliga och förankrade mål ger förutsättningar för engagemang samt mer effektivt och 

mer systematiskt genomförande 

Miljöperspektivet 
Förslaget är direkt kopplat till stadens arbete med att minska klimatpåverkan. Genom att 

sätta upp och fokusera på effektiva verksamhetsspecifika mål och åtgärder kan detta 

arbete komma att effektiviseras.  

Omvärldsperspektivet 
Lokalförvaltningen anser att Göteborg genom klimatstrategiska programmet och 

rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs” har kommit långt i att beskriva 
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problematiken utifrån en göteborgskontext samt beräkna en klimatbudget för 

göteborgssamhället. Stadens arbete är mer komplext och rättvisande då det inkluderar 

konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, jämfört med de klimatbudgetar som andra 

städer tagit fram som endast fokuserar på territoriella utsläpp. 

 

Bilagor 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag (Kommunfullmäktigehandling 2018 nr 

228)  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har remitterat ett förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel 

(MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens 

alla nämnder och bolag. Detta innebär att lokalnämnden ska ta ställning till om samtliga 

nämnder och bolag ska få i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del 

i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020.  Remissen ska besvaras senast 24 maj 

2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har remitterat ett förslag som lagts i en motion av Karin Pleijel 

(MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens 

alla nämnder och bolag. Detta skulle innebära att samtliga nämnder och bolag får i 

uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 

uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-

gradersmålet.  

I motionen lyfts utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” fram, som innehåller  

82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi behöver agera nu. Vidare beskrivs en 

klimatbudget som den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som kan ske för att inte 

överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av alla utsläpp som sker 

från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären. Göteborgs utrymme för fortsatta 

utsläpp är mycket liten och de utsläpp som kommunen själv står för måste därför snarast 

minska. För att säkra en sådan utveckling behöver varje verksamhet sätta mål för 

klimatutsläpp och redovisa dessa så att vi inte överskrider vår klimatbudget.  

Göteborg har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och rättvis 

nivå senast 2050. För att nå det målet har Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt 

program som visar hur det långsiktiga arbetet för att minska klimatpåverkan ska ske. 

Programmet antogs 2014 och sedan dess har forskningen visat på att temperaturhöjningen 

måste begränsas till 1,5 grader. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport från oktober 2018 visar 

att det är bråttom. För att inte hamna i en situation där omfattande och oprövad teknik för 

koldioxidinfångning krävs, måste utsläppen reduceras med 45 procent fram till 2030 

relativt nivåerna 2010. 

Förvaltningens bedömning 
Lokalförvaltningen tillstyrker förslaget att införa verksamhetsspecifika klimatmål, men 

avstyrker förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och bolagsnivå. 

Att beräkna hur stor utsläppsbudgeten är, om samhället ska ha en god chans att begränsa 

temperaturhöjningen till 1,5 grader, är komplicerat och resultaten varierar beroende på 

vilken metod som används och vilka antaganden som görs. Det finns därför en ganska 

stor variation mellan de beräkningar som har gjorts. Att bryta ner den globala 

klimatbudgeten till en budget för en stad eller kommunal förvaltning är ett ytterligare mer 

komplicerat. I rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs” som behandlades i 

kommunfullmäktige i mars 2019 har miljöförvaltningen beräknat att för att 

Göteborgssamhället ska nå 1,5-gradersmålet behöver utsläppen minska mycket snabbt 

och vara runt noll redan 2030. Denna klimatbudget för Göteborg omfattar klimatutsläpp 

utifrån ett konsumtionsperspektiv, och ger därför en mycket mer rättvisande bild av 

stadens klimatpåverkan jämfört med många andra städer som enbart redovisar territoriella 
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utsläpp i sin klimatbudget. Samtidigt som Göteborgs klimatbudget är mer rättvisande är 

den också mycket mer komplicerad att bryta ner och följa upp. 

En klimatbudget är viktig för att förstå storleksordningen på de åtgärder som behöver 

vidtas för att staden ska kunna minska klimatutsläppen i paritet med målen. 

Lokalförvaltningen anser att de beräkningar som gjorts för göteborgssamhället i ovan 

nämnda rapport svarar mot behov av en stadengemensam klimatbudget. Dessa 

beräkningar är ungefärliga och bygger på förenklade antaganden. Hela världens 

uppskattade koldioxidbudget har fördelats lika på jordens befolkning för att ta fram 

budgeten för en göteborgare. Stadens koldioxidbudget är som nämnts 

konsumtionsbaserad. Någon sådan startpunkt finns inte för varje förvaltning och bolag, 

vilket skulle krävas för att en nedbruten styrande klimatbudget ska vara relevant och där 

åtgärdernas effekt ska kunna följas upp rättvisande gentemot budgeten. Metoden för att ta 

fram en koldioxidbudget för varje enskild förvaltning och bolag riskerar att bli en 

komplicerad process.  

Därför anser lokalförvaltningen att staden inte bör lägga tid och resurser på att ta fram 

individuella klimatbudgetar för varje förvaltning och bolag. De resurserna behövs istället 

för att genomföra de åtgärder som minskar klimatpåverkan och som staden har rådighet 

över, vilka också redovisas i ovan nämnda rapport. Dock är det bra om varje förvaltning 

och bolags kartlägger sina aktiviteters klimatpåverkan i stora drag, för att få en 

uppfattning av vad som har stor klimatpåverkan och har ett nuläge att utgå ifrån och göra 

prioriteringar baserat på. En hel del finns dock att hämta i rapporten, så en del av detta 

arbete är framför allt för medverkande förvaltningar redan gjort. 

För att staden ska kunna följa upp hur klimatarbetet fortskrider är det dock viktigt att 

nämnder och bolag prioriterar och genomför de åtgärder som har stor klimateffekt och där 

de har rådighet att påverka. Därför tycker lokalförvaltningen att det är bra om nämnder 

och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det 

ordinarie uppföljningssystemet, och som en del av det stadenövergripande 

miljöledningssystem som miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att ta fram. 

Klimatmålen bör brytas ner på olika sätt beroende på vilket område som berörs. Till 

exempel är det enkelt att sätta klimatbudget och klimatmål för stadens egen 

energiproduktion och ange vilka aktörer som ansvarar för att hålla denna budget. På andra 

områden, till exempel inköp, kan det istället vara bättre med åtgärdsmål. På byggsidan 

kan det till exempel handla om att ta fram och implementera träbyggnadsprogram. Här är 

dock förutsättningarna olika beroende på vilken typ av fastigheter som byggs, och en 

sådan åtgärd skulle bäst få genomslag om varje berörd organisation fick i uppdrag att ta 

fram egna program, vars efterlevnad följs upp med relevanta nyckeltal.  

Lokalförvaltningen har redan satt upp en rad interna klimatmål i ambitionen att uppnå 

målen i en det klimatstrategiska programmet samt de uppdrag som lokalnämnden lyft 

fram som viktiga för förvaltningen ur rapporten ”Fossilfritt Göteborg”. Klimatmål och 

åtgärder bör fokusera på att minska Göteborgs klimatpåverkan ur ett samhällsperspektiv, 

och inte bara avse utsläpp från den egna verksamheten. Om varje förvaltning och bolag 

bara mäter och följer upp sina egna klimatmål är det risk att det blir allt för stort fokus på 

att minska den egna klimatpåverkan och därmed risk för suboptimeringar.  Om bara 

utsläpp från den egna verksamheten inkluderas skulle till exempel byggande av 

cykelbanor, för att ge göteborgarna förutsättningar för att resa hållbarare, bara innebära 

ett ökat utsläpp av växthusgaser i trafikkontorets klimatbudget. 
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För att säkerställa att ambitionsnivån mellan olika verksamheter inte skiljer sig för 

mycket åt bör det finnas en central funktion som styr och samordnar arbetet och som 

också ansvarar för att följa upp, samla och redovisa måluppföljningen ur ett hela staden-

perspektiv. 

 

 

Patrick Kristensson 

 

Direktör 

 

Martha Sandoval Peterson 

 

Chef för fastighetsavdelningen 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Åse-Lill Trönqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 

§ 206, 0679/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag 

att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 

uppföljningssystemet senast 2020.  

2. Trafiknämnden avstyrker förslaget om att införa individuella klimatbudgetar i 

alla stadens nämnder och bolag. 

3. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-04-02 

Yttrande (S) bilaga 1 § 206 

 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till motionen i första hand och i andra hand avslag till 

punkt 2 i trafikkontorets förslag.  

Henrik Munck (D) yrkar avslag till trafikkontorets förslag punkt 1 samt bifall till 

trafikkontorets förslag punkt 2 och punkt 3.   

My Alnebratt (S), Naod Habtemichael (C) Peter Lintin-Wold (L) och ordförande Toni 

Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.  

 

 

 

Beslutsordning 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från My Alnebratt (S), Naod Habtemichael 

(C), Peter Lintin-Wold (L) och ordförande Toni Orsulic (M) om bifall till trafikkontorets 

förslag punkt 1 mot yrkandet från Henrik Munck (D) om avslag till trafikkontorets 

förslag punkt 1. Ordförande Toni Orsulic (M) finner att trafiknämnden beslutar att bifalla 

trafikkontorets förslag till beslut punkt 1.  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från Karin Pleijel (MP) om avslag till 

trafikkontorets förslag till punkt 2 mot yrkandet från Henrik Munck (D), Naod 

Habtemichael (C) Peter Lintin-Wold (L) och ordförande Toni Orsulic (M) om att 

tillstyrka trafikkontorets förslag punkt 2. Ordförande Toni Orsulic (M) finner att 

trafiknämnden tillstyrker trafikkontorets förslag punkt 2.  

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-16 



 

 

Trafiknämnden 
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Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan tillstyrka trafikkontorets 

förslag punkt 3. Ordförande Toni Orsulic (M) finner att trafiknämnden bifaller 

trafikkontorets förslag punkt 3.  

 

 

Protokollsanteckning 
Yttrande (S) bilaga 1 § 206 

 

 

Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Dag för justering 

2019-05-23 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic 

 

Justerande 

Karin Pleijel 

 



   
 

Yttrande (S) 

Trafiknämnden 

Ärende 31 

2019-05-16 

 

 

 

Yttrande angående Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och ÅseLill Törnqvist 

(MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 

 

Motionärerna lyfter en viktig fråga – hur stadens nämnder och bolag ska kunna bidra till att Göteborg 

som stad medverkar till att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Det 

är bara tio år kvar tills målet måste vara uppfyllt, vilket innebär att vi måste agera kraftfullt redan idag. 

Vi är positiva till motionens förslag om att inför verksamhetsspecifika klimatmål för våra nämnder och 

bolag som en del i det ordinarie uppföljningssystemet. 

 

Miljöförvaltningens rapport ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs” visar tydligt på vilka åtgärder staden 

behöver vidta för att bidra till att begränsa temperaturhöjningen, och det är positivt att staden nu 

påbörjat arbetet med att konkretisera förslagen genom arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg. I detta 

arbete vill vi framhålla vikten av att arbetet med klimatmålen och begränsningen av våra utsläpp 

samordnas centralt i staden för att säkerställa att resultaten tydligt går att mäta, jämföra och följa upp. 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-
Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget att samtliga nämnder och bolag får i 

uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det 

ordinarie uppföljningssystemet senast 2020.  

2. Trafiknämnden avstyrker förslaget om att införa individuella 

klimatbudgetar i alla stadens nämnder och bolag. 

3. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) (Handling 2018 nr 228) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Förslaget innebär att 

trafiknämnden ska ta ställning till om samtliga nämnder och bolag ska få i 

uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål och klimatbudgetar som en del 

i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. 

Göteborg har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och 

rättvis nivå senast 2050. För att nå det målet är det viktigt att nämnder och bolag 

prioriterar och genomför de åtgärder som har stor klimateffekt och där de har 

rådighet att påverka. Därför tycker trafikkontoret att det är bra att nämnder och 

bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det 

ordinarie uppföljningssystemet, och som en del av det stadenövergripande 

miljöledningssystem som miljö- och klimatnämnden har i uppdrag att ta fram.  

Trafikkontoret avstyrker däremot förslaget att införa klimatbudgetar i stadens alla 

nämnder och bolag. Miljöförvaltningen har redan översiktligt beräknat en 

klimatbudget för Göteborg, dels i det Klimatstrategiska programmet, och dels i 

rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs”. Att bryta ner stadens klimatbudget 

på förvaltnings- och bolagsnivå skulle sannolikt vara mycket komplicerat och 

resultatet skulle bli väldigt osäkert. Att följa upp klimatminskande åtgärder mot en 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 
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sådan budget skulle därför inte ge något betydande mervärde. Därför anser 

trafikkontoret inte att staden ska lägga resurser på att ta fram individuella 

klimatbudgetar för varje förvaltning och bolag. De resurserna behövs istället för 

att genomföra de åtgärder som minskar den klimatpåverkan som staden har 

rådighet över och som redovisas i rapporten Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?”.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beräkning och framtagande av en relevant och rättvisande förvaltningsspecifik 

klimatbudget skulle kräva stora resurser och extern expertkompetens. Även den 

årliga uppföljningen skulle kräva mycket resurser. Att ta fram 

verksamhetsspecifika klimatmål (till exempel åtgärdsmål) ligger i linje med 

stadens och trafikkontorets klimatarbete och bör inte innebära några direkta 

ekonomiska konsekvenser. Att genomföra åtgärder för att nå uppsatta mål 

kommer dock i de flesta fall innebära stora kostnader. Åtgärder för minskad 

klimatpåverkan som trafiknämnden har rådighet över, tillsammans med en 

övergripande kostnadsuppskattning, finns beskrivna i rapporten ”Fossilfritt 

Göteborg – vad krävs?”. 

För att säkerställa att ambitionsnivån mellan olika verksamheters klimatmål inte 

skiljer sig för mycket åt föreslår trafikkontoret att en central funktion samordnar 

arbetet och ansvarar för att följa upp, samla och redovisa måluppföljningen ur ett 

stadenperspektiv. Detta skulle kunna vara en del av det stadenövergripande 

miljöledningssystem som miljö-och klimatnämnden har i uppdrag att ta fram. 

Barnperspektivet 

Alla åtgärder som leder till en minskad klimatpåverkan gynnar såväl de som är 

barn idag som kommande generationer. 

Mångfaldsperspektivet 

Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter i frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 

Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter i frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 

Människans påverkan på klimatet är en av de största och mest komplexa 

miljöutmaningarna vi står inför, och att minska vår klimatpåverkan är därför helt 

nödvändigt ur ett miljöperspektiv. Förslaget är direkt kopplat till stadens arbete 

med att minska klimatpåverkan. Genom att sätta upp verksamhetsspecifika mål 

och fokusera på effektiva åtgärder kan detta arbete stärkas.  

Omvärldsperspektivet 

Klimatförändringarna är ett globalt problem och behöver i slutänden en global 

lösning. Få länder har dock så goda förutsättningar som Sverige för att skapa ett 
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fossilfritt samhälle. Därför har Göteborg en viktig roll i att vara inspiratör och 

pådrivare även på en internationell arena. Genom att minska Göteborgs 

klimatpåverkan, och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, kan 

utväxlingen på det staden gör bli mycket större. 

Förhållande till styrande dokument 

Göteborgs Stads Miljöprogram och Klimatstrategiska program innehåller stadens 

övergripande mål för begränsad klimatpåverkan. I Göteborgs Stads handlingsplan 

för miljön 2018–2020 finns 26 åtgärder som trafiknämnden ansvarar för och som 

syftar till att minska klimatpåverkan och öka andelen hållbart resande. Genom att 

införa verksamhetsspecifika klimatmål i som en del i det ordinarie 

uppföljningssystemet kan arbetet med att nå stadens klimatmål stärkas. 

Bilagor 

1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att 

införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 

bolag (KF handling 2018 nr 228) 
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Ärendet  

Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) (Handling 2018 nr 228) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Förslaget skulle innebära att 

trafiknämnden ska ta ställning till om samtliga nämnder och bolag ska få i 

uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål och klimatbudgetar som en del 

i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Remissen ska besvaras senast 24 

maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget i motionen från kommunfullmäktige innebär att samtliga nämnder och 

bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål och klimatbudgetar 

som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara 

baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.  

Motionens innehåll 

Motionen hänvisar till utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?”, som 

innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi behöver agera nu. 

Motionen beskriver också möjligheten att använda sig av lokala klimatbudgetar 

för att styra arbetet med att minska stadens klimatutsläpp. En klimatbudget är en 

beräkning av den sammanlagda, maximala mängd växthusgaser som kan släppas 

ut för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av 

alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären. 

Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är mycket liten och de utsläpp som 

kommunen själv står för måste därför snarast minska. För att säkra en sådan 

utveckling behöver varje verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa 

dessa så att vi inte överskrider vår klimatbudget.  

Göteborgs klimatmål 

Göteborg har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar och 

rättvis nivå senast 2050. För att nå det målet har Göteborgs Stad tagit fram ett 

klimatstrategiskt program som visar hur det långsiktiga arbetet för att minska 

klimatpåverkan ska ske. Programmet antogs 2014 och sedan dess har forskningen 

visat på att temperaturhöjningen måste begränsas till 1,5 grader. FN:s klimatpanel, 

IPCC:s rapport från oktober 2018 visar att det är bråttom. För att inte hamna i en 

situation där omfattande och oprövad teknik för koldioxidinfångning krävs, anser 

de att utsläppen måste reduceras med 45 procent fram till 2030 relativt nivåerna 

2010. 

Trafikkontorets bedömning 
 

Svårt att ta fram individuella klimatbudgetar för bolag och förvaltningar 

Att beräkna hur stor utsläppsbudgeten är, om samhället ska ha en god chans att 

begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, är komplicerat och resultaten 

varierar beroende på vilken metod som används och vilka antaganden som görs. 
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Det finns därför en ganska stor variation mellan de beräkningar som har gjorts. 

Att bryta ner den globala klimatbudgeten till en budget för en stad eller kommunal 

förvaltning är ett ytterligare mer komplicerat. I rapporten ”Fossilfritt Göteborg – 

vad krävs”, som behandlades i kommunfullmäktige den 28 mars 2019, har 

miljöförvaltningen beräknat att för att Göteborgssamhället ska nå 1,5-

gradersmålet behöver utsläppen minska mycket snabbt och vara runt noll redan 

2030. Denna klimatbudget för Göteborg omfattar klimatutsläpp utifrån ett 

konsumtionsperspektiv, och ger därför en mycket mer rättvisande bild av stadens 

klimatpåverkan jämfört med många andra städer som enbart redovisar territoriella 

utsläpp i sin klimatbudget. Samtidigt som Göteborgs klimatbudget är mer 

rättvisande är den också mycket mer komplicerad att bryta ner och följa upp. 

Territoriella utsläpp omfattar de lokala, produktionsbaserade utsläpp, som till 

största delen kommer från energianläggningar, industrin samt väg och 

sjötransporter, som släpps ut inom kommunens geografiska gränser. 

Konsumtionsbaserade utsläpp är de klimatutsläpp som Göteborg Stad, 

medborgarna och näringslivet genererar genom all sin konsumtion, oavsett var i 

världen utsläppen sker. Däremot ingår inte utsläpp från varor och tjänster som 

produceras i Göteborg men som exporteras och konsumeras utanför 

kommungränsen.  

En klimatbudget är viktig för att förstå storleksordningen på de åtgärder som 

behöver vidtas för att staden ska kunna minska klimatutsläppen i paritet med 

målen. Trafikkontoret anser att de beräkningar som gjorts för göteborgssamhället i 

ovan nämnda rapport svarar mot behoven av en stadengemensam klimatbudget. 

Dessa beräkningar är ungefärliga och bygger på förenklade antaganden. Att bryta 

ner stadens klimatbudget på förvaltnings- och bolagsnivå skulle sannolikt vara 

mycket komplicerat och resultatet skulle bli väldigt osäkert. Att följa upp 

klimatminskande åtgärder mot en sådan budget skulle därför inte ge något 

betydande mervärde. Därför anser trafikkontoret inte att staden ska lägga resurser 

på att ta fram individuella klimatbudgetar för varje förvaltning och bolag. De 

resurserna behövs istället för att genomföra de åtgärder som minskar stadens 

klimatpåverkan och som staden har rådighet över, vilka också redovisas i ovan 

nämnda rapport.  

 

Verksamhetsspecifika klimatmål som en del av ordinarie uppföljningssystem 

kan stärka stadens klimatarbete 

För att staden ska kunna följa upp hur klimatarbetet fortskrider är det viktigt att 

nämnder och bolag prioriterar och genomför de åtgärder som har stor klimateffekt 

och där de har rådighet att påverka. Därför tycker trafikkontoret att det är bra att 

nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i det ordinarie uppföljningssystemet, och som en del av det 

stadenövergripande miljöledningssystem som miljö- och klimatnämnden har i 

uppdrag att ta fram.  
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Klimatmålen bör omfatta de områden där varje verksamhet har störst 

klimatpåverkan och möjlighet att minska sina utsläpp. Målen bör få lov att 

utformas på olika sätt beroende på vilket område som berörs. Till exempel är det 

enkelt att sätta klimatmål för stadens egen energiproduktion och ange vilka 

aktörer som ansvarar för att nå dessa. På andra områden, till exempel inköp, kan 

det istället vara bättre med åtgärdsmål. 

Klimatmål och åtgärder bör fokusera på att minska göteborgssamhällets 

klimatpåverkan ur ett samhällsperspektiv, och inte bara avse utsläpp från den egna 

verksamheten. Om bara utsläpp från den egna verksamheten inkluderas skulle tex 

byggande av cykelbanor, för att ge göteborgarna förutsättningar för att resa 

hållbarare, bara innebära ett ökat utsläpp av växthusgaser i trafikkontorets 

verksamhet. 

För att säkerställa att ambitionsnivån mellan olika verksamheter inte skiljer sig för 

mycket åt bör det avsättas resurser för en central funktion som styr och samordnar 

arbetet och som också ansvarar för att följa upp, samla och redovisa 

måluppföljningen ur ett stadenperspektiv.  

Trafikkontoret tillstyrker förslaget att införa verksamhetsspecifika klimatmål i 

förvaltningar och bolag som en del av ordinarie uppföljning, men avstyrker 

förslaget att införa individuella klimatbudgetar. 

 

 

 

Stefan Eglinger  

Trafikdirektör 

 

Jenny Adler 

Avdelningschef 
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§ 110   Dnr 2019-888  

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om motion av 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 
bolag, dnr 0324/19 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker förslaget om att införa verksamhetsspecifika 

klimatmål. 

2. Miljö- och klimatnämnden avstyrker förslaget att införa individuella klimatbudgetar 

på förvaltnings- och bolagsnivå. 

3. Miljö- och klimatnämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen. 

Tidigare behandling 
Miljö- och klimatnämnden beslutade 23 april 2019 § 81 att bordlägga ärendet till 

nämndens möte 21 maj 2019. 

Handlingar  
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09 med bilaga.  

Yrkande från C, L och M daterat 2019-05-17. 

Protokollsutdrag och handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) med instämmande av representanterna från S yrkar bifall till 

yrkandet från C, L och M. 

Helena Norin (MP) med instämmande av representanterna från MP och V yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Peter Danielsson (D) yrkar att motionen i sin helhet avstyrks. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar att bifalla 

yrkandet från C, L och M. 

Omröstning begärs.  

  

Miljö- och klimatnämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-21 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 
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Ordförande meddelar att yrkandet från C, L och M är huvudförslag. 

Ordföranden ställer härefter proposition på återstående yrkanden för att finna ett 

motförslag och finner att nämnden utser yrkandet från Helena Norin (MP), om bifall till 

förvaltningens förslag, till motförslag.  

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till yrkandet från C, L och M och ”Nej” 

för bifall till förvaltningens förslag.  

Följande röstar ja: Lars Andreasson (D), Peter Danielsson (D), Axel Darvik (L),  

Kochar Wallad Begi (S), Conny Källström (S), Emmyly Bönfors (C). 

Följande röstar nej: Malin Sommanö (MP), Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med sex röster mot tre att bifalla yrkandet från C, L 

och M. 

Reservationer 
Representanterna för MP och V reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Dag för justering 

2019-05-23 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-05-23. 

Sekreterare 

Aili Giselsson 

 

 

Ordförande 

Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 

Helena Norin (MP) 
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Yrkande angående Yttrande till kommunstyrelsen 
över remiss om motion av Karin Pleijel (MP) och 
Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 

Förslag till beslut 
I miljö- och klimatnämnden: 

1. Tillstyrka förslaget om att införa verksamhetsspecifika klimatmål. 

2. Avstyrka förslaget att införa individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och 
bolagsnivå. 

3. Översända beslutet till kommunstyrelsen. 

Yrkandet 
Precis som motionärerna skriver är det viktigt att samtliga nämnder och bolag ser det som 
sin uppgift att minska utsläppen och förhindra att den globala uppvärmningen överstiger 
1,5 grader. Alliansen ser positivt på att nämnder och bolag inför verksamhetsspecifika 
klimatmål. Samtidigt vill Alliansen vara tydliga med att det i dagsläget pågår ett arbete 
med att revidera det nuvarande klimatstrategiska programmet, att uppdatera 
miljöprogrammet och att ta fram ett nytt miljöledningssystem. Det har tidigare 
konstaterats att för många styrande dokument inom miljö- och klimatområdet skapar 
otydlighet i organisationen som skapar målkonflikter istället för faktiska resultat för 
miljön. 

Miljöförvaltningen har tidigare beräknat en klimatbudget fördelat på olika sektorer i 
göteborgssamhället både i det klimatstrategiska programmet och i rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs”. Klimatbudgeten ger en större helhetsbild av stadens 
klimatpåverkan än en mer förvaltningsspecifik budget skulle ge. Det hade dessutom 
krävts en stor insats från Miljöförvaltningen avseende informationsinsatser och 
utredningsarbete för nämnderna och bolagen. Det skulle kräva resurser utöver befintlig 
ram som idag ej är tillgängliga. Alliansen avstyrker därför förslaget om att införa 
individuella klimatbudgetar på förvaltnings- och bolagsnivå och hänvisar istället till 
kommande miljö- och klimatstrategiska mål i kommunfullmäktiges budget. 

Miljö- och klimatnämnden  
  
  

Yrkande  
Datum 2019-05-17 
 

(C, L, M) 
  



Göteborgs Stads Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (7) 

   

   

 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 

motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 

bolag, dnr 0324/19 

Förslag till beslut 

Miljö och klimatnämnden bifaller motionen och skickar över miljöförvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt att miljö- och klimatnämnden yttrar sig över en motion till 

kommunfullmäktige av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Kommunfullmäktige 

föreslås besluta att:  

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade på att 

vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att ta fram relevanta verksamhetsspecifika klimatmål för samtliga nämnder och bolag 

innebär ett relativt omfattande utredningsarbete för nämnderna och bolagen. För att uppnå 

hög kvalité i arbetet krävs sannolikt resurser utöver befintlig ram som idag ej är 

tillgängliga. Uppföljningen av målen bör dock sedan kunna ske inom befintlig ram. 

Barnperspektivet 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-04-11 

Diarienummer 2019-888 

 

Handläggare  

Kristofer Palmestål 

Telefon: 031-368 39 06 

E-post: kristofer.palmestal@miljo.goteborg.se 
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Jämställdhetsperspektivet 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 

Staden når idag inte sina miljömål och utvecklingen går för långsamt. Arbetet med att 

minska vår klimatpåverkan måste skyndas på om vi ska ha möjlighet att begränsa 

uppvärmningen till 1,5 grader. Verksamhetsspecifika mål kan tydliggöra vad som krävs 

av varje verksamhet för att klimatmålen ska nås. Detta underlättar prioriteringen och 

arbetet med klimatfrågan för förvaltningar och bolag där klimatarbetet uppfattas ligga 

längre ifrån grunduppdraget. 

Omvärldsperspektivet 

Klimatmål på verksamhetsnivå i andra svenska kommuner 

Det finns flera exempel på kommuner som, likt Göteborg, bryter ner kommunala 

budgetmål gällande klimatfrågan till verksamhetsnivå. Det finns även exempel på andra 

kommunala bolag som antagit klimatmål eller anslutit sig till nationella kampanjer likt 

det våra egna kommunala bolag har gjort. Utöver det har vi inte identifierat några tydliga 

exempel på klimatmål nedbrutna till verksamhetsspecifika mål i andra kommuner. 

Koldioxidbudgetar i andra svenska kommuner 

Det pågår idag flera projekt i svenska kommuner och regioner kring att beräkna 

kommunala respektive regionala klimatbudgetar. Klimatledarskapsnoden vid Uppsala 

universitet har i samarbete med Ramböll drivit projektet Koldioxidbudgetar 2020-2040. 

Projektet, som har finansierats av deltagande kommuner, regioner och län samt Uppsala 

universitet, innebär att deltagarna får liknande men egna koldioxidbudgetar. Utsläpp som 

tas upp är energirelaterade koldioxidutsläpp, till exempel från industri och transporter, 

som sker inom kommunen eller regionen, så kallade territoriella utsläpp och utsläpp från 

invånarnas internationella (flyg)resor. Övriga konsumtionsutsläpp och övriga 

växthusgaser tas inte med. De industriella utsläppen räknas helt tillhöra kommunen. 

Projektet tittar inte på den kommunala eller regionala organisationens specifika utsläpp 

eller gör en mer ingående analys om kommunens/regionens specifika ansvar för att 

minska utsläppen.  

Klimatmål och koldioxidbudgetar i övriga världen 

Oslo använder begreppet klimatbudget för att beskriva sin styrning för att uppnå 

klimatmålen. Det är inte samma sak som en koldioxidbudget, utan istället ett sätt att 

integrera arbetet med att nå stadens klimatmål med det ordinarie budgetarbetet. I stadens 

budget lyfter man fram klimatarbetet, identifierar utsläppsminskande åtgärder, identifierar 

kostnader och ansvar för implementering av åtgärder och rapporterar allt som en del i den 

vanliga budgetcykeln.  

Manchester införde i november 2018 vetenskapligt baserade klimatmål som baserades på 

koldioxidbudgetberäkningar utförda av Tyndall Centre for Climate Change Research vid 

University of Manchester. Metodiken påminner på många sätt om den som används av 

Uppsala universitet i projektet Koldioxidbudgetar 2020-2040. Målen de satt upp är: 

En koldioxidbudget som begränsar utsläppen till 15 miljoner ton för 2018-2100 
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Omedelbara och omfattande minskningar av koldioxidutsläpp  

50 % minskning av koldioxidutsläpp till 2022 från 2018 års nivå 

Noll koldioxidutsläpp 2038 

Manchester håller nu på att anta ett ramverk för det fortsatta arbetet med målen. 

Kolada och Agenda 2030 

På kolada,se publiceras nyckeltal för kommuner och regioner som gör det möjligt att 

jämföra och följa deras verksamheter från år till år. Kolada ägs av den ideella föreningen 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.  

I Kolada finns från och med den 25 mars ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet 

av Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. För mål 13, bekämpa 

klimatförändringarna, finns följande nyckeltal: 

Namn Enhet Källa 

Utsläpp av växthusgaser ton CO2-ekvivalenter Nationella emissions-

databasen 

Miljöbilar i 

kommunorganisationen 

andel (%) Miljöfordon Sverige 

(MFS) 

Miljöbilar, andel av totalt 

antal bilar i det 

geografiska området 

% SCB 

Genomsnittlig körsträcka 

med personbil 

mil/invånare Trafa 

 

Bilaga 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har begärt att Miljö och klimatnämnden yttrar sig över en motion till 

kommunfullmäktige av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Kommunfullmäktige 

föreslås besluta att:  

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade på att 

vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Kommunstyrelsen vill ha svar senast den 24 maj 2019.  

Ärendet har även skickats till Trafiknämnden, Lokalnämnden, Nämnden för intraservice, 

Inköp och upphandlingsnämnden, SDN Västra Hisingen, SDN Östra Göteborg, 

Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Gryaab AB 

och Renova AB för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Övergripande klimatmål och åtaganden för Göteborgs Stad 

Göteborgs stad har idag ett antal mål som rör klimatpåverkan. Vi har dels vårt miljömål 

Begränsad klimatpåverkan och dess fyra delmål. Dessa mål är inte begränsade till 

Göteborgs Stads organisation eller delar av den utan gäller för hela eller delar av 

göteborgssamhället.  

Vi har även nio mål i vårt klimatstrategiska program. Några av dessa gäller för hela 

Göteborgssamhället medan andra gäller endast för Göteborgs stad som organisation. Inga 

av våra nuvarande mål i det klimatstrategiska programmet pekar ut enskilda förvaltningar 

och bolag eller reglerar deras specifika klimatpåverkan. Däremot kopplar målen till en 

eller flera av de 24 strategierna i programmet. Strategierna pekar i sin tur ut ansvariga 

nämnder och bolag. 

Staden deltar i det initiativet Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, vilket 

bland annat innebär att staden rapporterar in utsläpp, mål och en handlingsplan för 

utsläpp av växthusgaser.  

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till 

klimatomställningen. Initiativet samlar idag över 350 aktörer är öppet för alla som ställer 

upp på den deklaration som tagits fram. Göteborg Stad är med i initiativet och har även 

antagit tre av utmaningarna; Transportutmaningen, Solutmaningen och 

Klimatväxlingsutmaningen. Transportutmaningen innebär att vi har satt upp ett mål att 

senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Solutmaningen innebär 

att vi senast år 2020 ska ha installerat solceller och producerar egen solel. 

Klimatväxlingsutmaningen innebär att vi har ett klimatväxlingsprogram, alltså att man 

lägger en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den 

egna organisationen att välja andra alternativ. Vi har redan uppnått solutmaningen och 

klimatväxlingsutmaningen. 

Verksamhetsspecifika klimatmål inom staden  

Flera bolag inom staden har infört egna verksamhetsspecifika klimatmål, dessa beskrivs 

nedan. Målår, referensår, redovisningsmetod m.m. varierar mellan målen.  
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Förvaltnings AB Framtiden 

Bransch- och intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, 

startade hösten 2018 Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara 

fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. 

Förvaltnings AB Framtiden koncernen, inklusive Poseidon, Bostadsbolaget och 

Familjebostäder, har anslutit sig initiativet. Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som 

Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och 

transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande 

företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål. 

Göteborg Energi AB 

Göteborg energi är också med i initiativet Fossilfritt Sverige och har antagit ovanstående 

utmaningar och Tjänstebilsutmaningen som innebär att de enbart kommer att köpa in eller 

leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från 

och med år 2020. De har även rapporterat in följande mål till organisationen:  

Minskad fossil andel i fjärrvärmeproduktionen med 5,6 % till 2017 samt med 6,2 % till 

2019 (basår 2016) 

Energieffektivisering ska ske i anläggningar, nät och fastigheter med 8,5 GWh under 

2017 och totalt 13,6 GWh under 2017-2019 (basår 2016) 

Främja fossilfria transporter genom 260 nya laddstolpar för elbilar under perioden 2017-

2018. 

Göteborg Energi har också tagit fram rapporten, Färdplan fjärrvärme 2035, med mål om 

att producera fossilfri fjärrvärme 2030 (Kodeda & Åslund, 2017). 

 

Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Hamn AB har ett mål om att ” Minska hamnens klimatpåverkan” i sin 

miljöplan, vilket följs upp i deras hållbarhetsredovisning. I deras hållbarhetsredovisning 

finns även GRI-nyckeltal angående klimatpåverkan som följs upp och rapporteras enligt 

GHG protokollet i bolagets hållbarhetsredovisning: 

Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser – direkta ton koldioxidekvivalenter 

Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser – indirekt energi, ton 

koldioxidekvivalenter 

Göteborgs hamns utsläpp av växthusgaser – andra indirekta, ton koldioxidekvivalenter 

(Dessa mått avser rapportering av scope 1, 2 respektive 3 enligt GHG-protokollet.) 

Gryaab 

Gryaab har en vision om att vara klimatneutrala. De hade 2018 även ett mål att deras 

klimatpåverkan skulle understiga 12 kg CO2e per ansluten person, men har kommit fram 

till att det har visat sig vara ett olämpligt mål eftersom det påverkas negativt när de ökar 

reningskapaciteten eller har höga flöden in. 2019 kommer de därför att uppdatera sin 

klimatstrategi och ta fram användbara nyckeltal för att kunna styra verksamheten mot 

långsiktiga mål och hållbara åtgärder.  
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Koldioxidbudget 

Staden har idag ingen koldioxidbudget, varken för staden som organisation eller för 

göteborgssamhället. I rapporten Fossilfritt Göteborg används en enkel klimatbudget för 

staden för att illustrera skillnaderna i utmaning att begränsa klimatpåverkan till 1,5 och 2 

graders uppvärmning. Budgeten bygger på konsumtionsbaserade utsläpp från stadens 

invånare.  

Relaterade uppdrag som rör mål 

Kommunstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden har i stadens budget för 2019 fått i 

uppdrag att justera och uppdatera stadens miljöprogram, vilket inkluderar stadens 

miljömål. Miljö- och klimatnämnden har även ett uppdrag att ansvara för att kommunen 

implementerar ett staden övergripande miljöledningssystem i samverkan med 

stadsledningskontoret för att styra stadens miljö- och klimatarbete mot systematiska 

förbättringar och högre måluppfyllelse.  

I stadens budget finns även ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem med mål, indikatorer samt delmål.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019 att miljö- och klimatnämnden reviderar 

Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i 

samband med revidering av miljöprogrammet.  

Vid samma tillfälle gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 

särskild politisk arbetsgrupp som ska ha det övergripande ansvaret att bereda och i bred 

enighet föreslå prioriteringar och åtgärder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för att staden skyndsamt ska komma ner till de utsläppsnivåer som krävs för att nå 1,5-

gradersmålet. Arbetsgruppen ska bestå av sex representanter som utses av partigrupperna 

i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Det är angeläget att arbetet med att minska klimatpåverkan skyndas på om vi ska ha 

möjlighet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Verksamhetsspecifika mål kan 

tydliggöra vad som krävs av varje verksamhet för att klimatmålen ska nås. Detta 

underlättar prioriteringen och arbetet med klimatfrågan för förvaltningar och bolag där 

klimatarbetet uppfattas ligga längre ifrån grunduppdraget. Exempelvis har förvaltningen 

uppfattat att flera stadsdelar har svårt att prioritera klimatarbetet och efterfrågar tydligare 

styrning och uppföljning från centralt håll.  

Att gå före inom detta område kan därför vara motiverat och möjligheter finns också i de 

uppdragen miljö- och klimatnämnden fått från kommunfullmäktige och även har i sin 

egen budget. Resonemanget bakom verksamhetsspecifika mål ligger i linje med hur vi ser 

att miljömålssystemet och miljömålsuppföljningen bör utvecklas, där stadens ansvar och 

bidrag till måluppfyllelse förtydligas. Vi rekommenderar därför nämnden att bifalla 

motionen.  

Förvaltningen ser inget direkt hinder med att kombinera våra ovan nämnda uppdrag och 

att förvaltningarna och bolagen tar fram nya verksamhetsspecifika klimatmål. Vi ser att 

ramarna för verksamhetsspecifika klimatmål kan utvecklas genom samordning mellan nu 

pågående uppdrag; kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem 

med mål, indikatorer och delmål, uppdrag att justera och uppdatera miljöprogrammet, 
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uppdrag att utreda staden-gemensamt miljöledningssystem samt uppdrag att utveckla 

uppföljningen av miljömålen. Vi ser utöver detta även behov av stöd och samordning av 

förvaltningarna och bolagens arbete med att ta fram verksamhetsspecifika klimatmål, för 

att uppnå önskad effekt. Samtidigt som det är viktigt att verksamheterna utvecklar mål 

som är relevanta just för deras verksamhet är det även av värde att ha gemensamma mål, 

så att det blir möjligt att jämföra framsteg i arbetet och skapa en bild av hur långt staden i 

sin helhet har kommit i arbetet. Detta kräver också att man redovisar och beräknar 

utsläppen på ett standardiserat sätt.  

Motionen föreslår att de verksamhetsspecifika målen skall följas upp i det ordinarie 

uppföljningssystemet. Vi instämmer att detta är mest lämpligt. Vid behov kan 

förvaltningen sedan hämta den information som är mest relevant in i 

miljömålsuppföljningen. 

Det finns en otydlighet i tidsplanen för framtagandet av målen. Det är inte klart om 

motionen avser att de ska vara på plats senast årsskiftet 2019/2020 eller 2020/2021. Detta 

måste givetvis förtydligas innan beslut i kommunfullmäktige. Tidsplanen får även 

konsekvenser för finansieringen av framtagandet av mål.  

För att nå kvalitet i arbetet bör resurser för uppgiften prioriteras hos förvaltningarna och 

bolagen. Behovet av resurser varierar sannolikt mellan förvaltningarna och bolagen, men 

sannolikt kommer flera att behöva ta in extern kompetens för utveckling av mål, oavsett 

tidsplanen.  

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 
Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 
bolag 

§ 125, N138-0030/19 
Kommunstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden Västra Hisingen yttrar sig över motion 

till Kommunfullmäktige från Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att 

införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Motionen utgår 

från Göteborgs stads åtagande i och med Parisavtalet (1,5 graders målet), och att staden 

behöver agera för att minska klimatpåverkan. Ett verksamhetsspecifikt klimatmål hade 

stärkt förvaltningens arbete i klimatfrågan. Att samtliga bolag och förvaltningar i Staden 

får i uppdrag att införa mål innebär också ett gemensamt steg i rätt riktning och 

möjligheter att samverka och effektivisera klimatarbetet. 

 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker motion om att införa klimatmål och 

klimatbudget. 

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till Kommunstyrelsen.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Handlingar 

Stadsdelsförvaltningen har den 1 april 2019 upprättat ett tjänsteutlåtande i ärendet. 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motion om att införa klimatmål 

och klimatbudget, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yrkanden 

Birgitta Ling-Fransson (L) yrkar med instämmande av SD bifall till yrkande från L och 

M, protokollsbilaga 3. 

 

Emmali Jansson (MP) yrkar med instämmande av S bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Ling-Fransson (M) ställer preposition på yrkandena och finner att det 

egna yrkandet vinner bifall. 

 

Votering begärs. 

Västra Hisingen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 



 

 

[Västra Hisingen] 
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Stadsdelsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

 

Ja-röst för Emmali Janssons (MP) yrkande.  

Nej-röst för Birgitta Ling-Franssons (M) yrkande. 

 

Omröstning 

Emmali Jansson (MP), Christer Gustafsson (S), Karin Johansson (V), Mikael Sjöholm 

(D), Per Norstedt (S), Hans Sturk (D) och Abdullahi Mohamed (MP) röstar ja. 

 

Bert Olsson (M), Mait Hjertkvist (M), Mikael Karlsson (SD) och Birgitta Ling-Fransson 

(L) röstar nej. 

 

Med 7 ja-röster för Emmali Janssons (MP) yrkande och 4 nej-röster Birgitta Ling-

Franssons (L) yrkande beslutar stadsdelsnämnden att bifalla Emmali Janssons (MP) 

yrkande. 

 

Reservationer 

Ordförande Birgitta Ling-Fransson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Mait Hjertkvist (M), Bert Olsson (M) och Mikael Karlsson (SD) reserverar sig. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2019-05-28 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

Ordförande 

Birgitta Ling-Fransson (L) 

Justerande 

Emmali Jansson (MP) 



  

Yrkande (L, M)  
SDN Västra Hisingen 2019-05-28 
Ärende 10  
 

 

 

 

 

Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) 
om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 
bolag 

Motionärerna skriver i sin motion att det är viktigt att samtliga nämnder och bolag ser det som 
sin uppgift att minska utsläppen och förhindra den globala uppvärmningen. Alliansen ser 
positivt på att nämnder och bolag inför verksamhetsspecifika klimatmål. Men vi vill vara 
tydliga med att det i dagsläget pågår ett arbete med att revidera det nuvarande 
klimatstrategiska programmet, miljöprogrammet och att ta fram ett nytt miljöledningssystem. 
För många dokument skapar otydlighet i organisationen. Vi vill skapa en större tydlighet 
bland de styrande dokumenten och arbeta för att nå faktiska resultat för miljön. 

Det skull krävas stora insatser och resurser att införa klimatmål/budgetar för alla nämnder och 
bolag utöver befintlig ram. Vi avstyrker därför MP:s förslag och hänvisar till kommande 
klimatstrategiska- och miljömål enligt kommunfullmäktiges budget. 

Stadsdelsnämnden förslås besluta 

Att tillstyrka förslaget om att införa verksamhetsspecifika mål 

Att avstyrka förslaget om att införa klimatmål och klimatbudgetar i alla stadens 
nämnder och bolag 

Att  förklara paragrafen omedelbart justerad 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och 
Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 

Förslag till beslut  
 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker motion om att införa klimatmål och klimatbudget. 

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Kommunstyrelsen.  

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden Västra Hisingen yttrar sig över en 

motion till Kommunfullmäktige från Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om 

att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Ärendet har 

skickats till ett antal nämnder och styrelser i Göteborgs stad. Bland annat SDN Västra 

Hisingen. Ärendet ska vara nämndbehandlat och skickas till Kommunstyrelsen senast 28 

maj.  

 

Motionen utgår från Göteborgs stads åtagande i och med Parisavtalet (1,5 graders målet), 

och att staden behöver agera för att minska klimatpåverkan. I motionen föreslås att 

Kommunfullmäktige beslutar att: ”Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa 

verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 

2020. Målen skall vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.” 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att bifalla motionen. Ett verksamhetsspecifikt 

klimatmål hade stärkt förvaltningens arbete i klimatfrågan. Att samtliga bolag och 

förvaltningar i Staden får i uppdrag att införa mål innebär också ett gemensamt steg i rätt 

riktning och möjligheter att samverka och effektivisera klimatarbetet. Förvaltningen 

föreslår dock att inte arbeta med en verksamhetsspecifik koldioxidbudget eftersom att det 

blir för komplicerat att ta fram inom den egna verksamheten. En koldioxidbudget bör 

istället tas fram på central nivå i staden.  

Ekonomiska konsekvenser  
För att ta fram verksamhetsspecifika klimatmål i förvaltningen krävs att det finns 

tillgänglig miljökompetens, antingen genom tjänsten utvecklingsledare miljö eller genom 

extern kompetens som miljökonsult, eller genom stöd från miljöförvaltningen. Införandet 

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning 
Område samhälle 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-04-01 

Diarienummer N138-0030/19 

 

Handläggare: 

Veronica Berntson, Åsa Svensson, Maria Rahm 

Christensson 

Telefon: 0728 55 30 35 

E-post: veronica.berntson@vastrahisingen.goteborg.se  
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av klimatbudget och klimatmål i SDN Västra Hisingen skulle även kunna innebära 

indirekta ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden, hur stora går inte att bedöma i 

dagsläget. Ekonomiska konsekvenser skulle kunna handla om investeringskostnader och 

omprioriteringar av budget till förmån för klimatneutrala alternativ för exempelvis 

livsmedel, transporter, lokaler och energislag.  

På längre sikt kan hela samhället komma att stå inför extremt kostsamma åtgärder om det 

inte görs tillräckligt för att förhindra klimatförändringarna. Detta skulle exempelvis kunna 

vara ökade kostnader för flyktingmottagande, översvämningar och teknik för 

koldioxidlagring (IPCC, SMHI 2018).  

 

Barnperspektivet  
Klimatfrågan är ur ett barnperspektiv särskilt relevant. Det är barn och unga som kommer 

att leva med konsekvenserna om samhället misslyckas med att förhindra omfattande 

klimatförändringar. Enligt rapporter från FNs nationella klimatråd kan konsekvenser röra 

sig om mer extremt väder, havsnivåhöjningar, korallblekning och torka. Många unga har 

klimatångest och oroar för sin framtid. Enligt underökningar både i Sverige och globalt 

anser unga tillfrågade att klimatfrågan är mycket viktig, yngre personer är också mer 

positiva till klimatpolitiska åtgärder och kan i högre grad än vuxna tänka sig att ändra sitt 

beteende. I samband med valet 2018 startade 16 åriga Greta Thunberg en sittstrejk för 

klimatet som nu växt till en rörelse som engagerar tusentals unga. Barnen kräver att de 

vuxna tar ansvar i klimatfrågan och slutar släppa ut växthusgaser. Klimatstrejken 

”Fridays for future” ska pågå varje fredag till dess att Sveriges politik är i linje med 

parisavtalet – Fridays for future.  

(https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/varldens-unga-oroar-sig-for-

klimatet/ )  

 

Mångfaldsperspektivet  
Klimatfrågan är en global angelägenhet. Sveriges utsläpp och politiska ställningstaganden 

påverkar människor i hela världen. Sett ut mångfaldsperspektivet har det 

socioekonomiska och det geografiska perspektivet störst betydelse för hur människor 

kommer påverkas av klimatförändringarna. Beroende på hur resursstark en individ är 

kommer både åtgärderna för att motverka klimatförändringen och konsekvenserna drabba 

människor på olika sätt. Det är världens fattigaste människor som bidrar minst till 

klimatförändringarna, men de får ofta ta de hårdaste konsekvenserna. Begreppet 

klimaträttvisa används för att synliggöra den ojämna fördelningen mellan de som ger 

upphov till klimatförändringen och de som får leva med dess konsekvenser. Genom att 

världens rika länder fortsätter släppa ut växthusgaser som driver på klimatförändringarna 

inskränker vi andra människors möjlighet att leva ett tryggt liv, både idag och i framtiden.  

 

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

https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/varldens-unga-oroar-sig-for-klimatet/
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/varldens-unga-oroar-sig-for-klimatet/
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Miljöperspektivet 
Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna eftersom konsekvenserna av 

klimatförändringarna påverkar hela jordens ekosystem. Ju mer växthusgaser samhället 

släpper ut och därmed bidrar till ökad global uppvärmning desto värre blir 

konsekvenserna för både ekosystem och biologisk mångfald (IPCC, 2018). De 

ekosystemtjänster som människor är beroende av för välfärd och överlevnad hotas av 

klimatförändringarna.  Det föreslagna klimatmålet och även klimatbudgetar skulle kunna 

kopplas till stadens lokala miljömål – Begränsad klimatpåverkan. Att Göteborgs stad 

tydligare prioriterar miljö och klimat genom att anta verksamhetsspecifika klimatmål 

skulle vara positivt ur ett miljöperspektiv, både lokalt och globalt. Göteborgs Stad har 

som ambition att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet, detta är en möjlighet 

för Staden att tydligare prioritera klimatfrågan.  

 

Omvärldsperspektivet  
Klimatmål  

Klimatmål finns på flera olika nivåer i samhället, både i Sverige och globalt. I många fall 

handlar klimatmål om att sänka utsläppen med en viss procent inom en uppsatt tid. Efter 

att Parisavtalet trädde i kraft har det förts diskussioner i ett internationellt sammanhang 

kring hur olika nationer, organisationer och företag ska implementera avtalet, och i vilken 

takt. Klimatmål kan vara mer eller mindre verksamhetsspecifika, beroende på 

förutsättningar och ambitioner hos den aktuella aktören. En grundläggande iakttagelse är 

att företag och organisationer, som värnar om sin hållbarhetsimage gärna tar fram och 

kommunicerar verksamhetsspecifika klimatmål och åtaganden. Kommuner, landsting och 

regioner kommunicerar i högre grad allmänna åtaganden och visioner om ett hållbart 

samhälle.  

Värt att nämna är också att regioner, städer och nu senast brittiska parlamentet har utlyst 

klimatnödläge. Detta innebär inte i praktiken att landet också antar klimatmål men kan 

ses som ett erkännande av att åtgärder behöver vidtas omgående för att förhindra 

klimatkatastrof. Det finns även ett Göteborgsförslag för att utlysa klimatnödläge som i 

skrivande stund har över 1300 röster. Likande medborgarförslag finns även i Malmö, 

Växjö och på Gotland.  

Koldioxidbudgetar nationellt och internationellt 

En koldioxidbudget kan användas för att konkretisera arbetet mot klimatmål med faktiska 

beräkningar och siffror. Järfälla kommun var först i Sverige med att påbörja arbetet för att 

ta fram en koldioxidbudget 2017. Därefter har ett flertal svenska kommuner, län och 

regioner visat intresse. I samarbete med Uppsala universitet och konsultbolaget Ramböll 

pågår arbete för att ta fram koldioxidbudgetar för tio svenska kommuner och län 2020-

2040.  

Manchester har många likheter med Göteborg. Städerna är ungefär lika stora med ett 

utpräglat industriarv samt och med ett vattendrag som passerar genom staden. Manchester 

har i likhet med Göteborg fått försämrade livsvillkor till följd av klimatförändringar, 
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bland annat ökade bränder, torka, försämrad luftkvalité och översvämningar. Båda 

städerna har ett långsiktigt behov av att växla från industristad till kunskapsstad. 

Manchester har till skillnad från Göteborg under 2018-2019 antagit en koldioxidbudget i 

syfte att uppnå de nödvändiga förändringar som krävs för att staden ska nå målet om 

nollutsläpp av koldioxid 2038. Målen är framtagna av ett lokalt universitet och är 

baserade på Parisavtalets riktlinjer. Förutom att göra sin del i linje med Parisavtalet så 

framhåller staden flera skäl till att nå sina ambitiösa klimatmål. Samhällsekonomiska 

vinster förväntas bland annat genom att nya arbeten skapas i gröna näringar såväl som i 

byggnadsbranschen, folkhälsan förväntas förbättras radikalt och energikostnader för 

individer, företag och myndigheter förväntas minska. På europeisk nivå så gav 

parlamentet kommissionen i uppdrag att ta fram en klimatbudget för hela EU i juli 2018. 

Samverkan  
Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 

 

Bilagor  
1. Motion Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har begärt att Stadsdelsnämnden Västra Hisingen ska yttra sig över en 

motion från Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i alla nämnder och bolag. Enligt Parisavtalet har Sverige åtagit sig att 

minska utsläpp av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 

grader. För att Göteborg ska klara av att uppfylla avtalet behöver stadens klimatarbete 

intensifieras. Enligt motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:  

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i ordinarie uppföljningssystem senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi 

globalt uppnår 1,5 graders målet.  

Ärendet har skickats till ett antal nämnder och bolag för yttrande, yttrandet ska vara 

nämndbehandlat och skickas till stadsledningskontoret senast 28 maj 2019 (enligt 

överenskommelse).  

 

Beskrivning av ärendet  
Att hantera klimatförändringarna och dess effekter är en av vår tids stora utmaningar. 

Enligt IPCCs (international panel on climate change) senaste rapport är det tydligt att 

klimatförändringarna kommer att innebära enorma konsekvenser för samhället om vi inte 

lyckas begränsa utsläpp av växthusgaser och därigenom hejda den globala 

uppvärmningen. Enligt rapporten har samhället ungefär 10 år på sig att ställa om för att 

undvika de värsta följderna. ”Att undvika överskridande av temperaturnivån och slippa 

vara beroende av framtida storskalig användning av koldioxidlagring är möjligt endast 

om de globala koldioxidutsläppen börjar minska i god tid innan 2030” (Svensk 

sammanfattning av rapportens viktigaste slutsatser: 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf)  

 
Klimatförändringarna kan med 99 % säkerhet relateras till människans utsläpp av 

växthusgaser, främst genom förbränning av fossila råvaror såsom olja, gas och kol. Sedan 

förindustriell tid har den globala medeltemperaturen ökat med 1,3 grader, glaciärer och 

isarna på polerna smälter i en mycket snabbare takt än vad forskare räknat med. En annan 

effekt av klimatförändringen är att korallreven bleks och dör till följd av högre 

temperaturer. Enligt FN är 275 miljoner människor direkt beroende av korallrev för sitt 

leverne. Det internationella forskarsamfundet inom klimatområdet menar att en global 

uppvärmning på mer än 2 grader kommer att få förödande konsekvenser för hela det 

mänskliga samhället. Till konsekvenserna kan räknas extremt väder, naturkatastrofer, 

torka, översvämningar, höjda havsvattennivåer mm. Indirekta samhällseffekter är bland 

annat försämrade förutsättningar för livsmedelsproduktion, utrotning av arter, ökad 

sårbarhet för jordens fattiga befolkning och förlust av ekosystemtjänster. Därtill finns en 

ökad risk för konflikter över jordens kvarvarande resurser inom och mellan länder.    

 

Internationella överenskommelser för klimat 

Redan år 1990 enades världens industriländer om att försöka minska utsläpp av koldioxid 

i och med Kyotoprotokollet. Sedan dess har utsläppen globalt sett ökat, och i Sverige har 

utsläpp från transportsektorn och industrin minskat, medan de konsumtionsbaserade 

utsläppen har ökat (Naturvårdsverket 2018).  

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf
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År 2015 samlades världens ledare i Paris för COP15, resultatet blev en ny 

överenskommelse med syfte att förhindra klimatförändringarna. Alla världens ledare 

skrev under Parisavtalet (COP 15) vilket innebär att deltagande länder ska ta fram 

nationella mål och handlingsplaner för att begränsa den globala uppvärmningen till väl 

under 2 grader och att ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader, jämfört 

med förindustriell nivå. Rikare länder ska enligt avtalet leda utvecklingen och stödja 

fattigare länder att höja ambitionsnivån.  

 

Göteborgs stads arbete för klimatet 

Göteborgs stad har ett flertal olika styrdokument och politiska mål som syftar till att 

minska stadens påverkan på klimatet och miljön. Det mest tongivande målen inom detta 

området är miljömålet begränsad klimatpåverkan, inklusive fyra delmål. År 2013 

lanserade Staden ett klimatstrategiskt program, samt ett miljöprogram med tillhörande 

handlingsplan. År 2017 gav Kommunfullmäktige Miljöförvaltningen i uppdrag att utreda 

vilka lokala åtgärder som kan bidra till att Göteborgs stad ska uppfylla Parisavtalet. 

Resultatet sammanfattades i utredningen ” Fossilfritt Göteborg - vad krävs? ” I 

utredningen föreslås en mängd åtgärder inom olika områden som Staden kan arbeta med 

för att nå 1,5 gradersmålet.  

Under 2018 reviderades miljöprogrammet, och miljöförvaltningen fick också i uppdrag 

att utreda möjligheterna att införa ett gemensamt miljöledningssystem i samtliga stadens 

verksamheter. I mars 2019 fick miljöförvaltningen uppdraget att återigen utreda framtida 

struktur för stadens miljöarbete samt revidera det klimatstrategiska programmet för att 

anpassas till 1,5 gradersmålet.  

 

 

Koldioxidbudget i Göteborg 

En klimatbudget/ koldioxidbudget kan ses som ett mer konkret verktyg för styrning av 

åtgärder mot minskade utsläpp. Budgeten anger gränsen för kilo växthusgaser (ofta 

omräknade till koldioxid, så kallat koldioxidekvivalenter) som får släppas ut. Antingen i 

en region, av en aktör eller per invånare inom en viss tid. Göteborgs stad har i styrningen 

av klimatarbetet inte använt en detaljerad koldioxidbudget. En förenklad version togs 

fram i samarbete med Chalmers inför det klimatstrategiska programmet 2013. Då 

uppskattades utsläpp av växthusgaser per invånare till cirka åtta ton koldioxidekvivalenter 

per år. ”Koldioxidbudgeten för Göteborg visar att ett 1,5-gradersmål innebär att utsläppen 

behöver minska till nära noll redan år 2030 och att de totala utsläppen behöver minska 

fyra gånger snabbare, jämfört med vad som krävs för att nå 2-gradersmålet. Det krävs en 

minskning av utsläppen med 32 procent per år, med start omgående.” (Fossilfritt 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en#1
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Göteborg, 2018).  I figuren nedan illustreras i vilken takt utsläppen behöver minska per 

invånare fram till 2030 för att Staden ska nå 1,5 respektive 2-gradersmålet.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att införandet av verksamhetsspecifika klimatmål hade 

stärkt arbetet och skyndat på en nödvändig omställning mot minskade utsläpp. Särskilt 

positivt är om klimatmålet integreras i det ordinarie styrningssystemet Stratsys eftersom 

att det då kan brytas ner och implementeras mer effektivt, vilket också föreslås i 

motionen. En koldioxidbudget hade också kunnat vara ett viktigt verktyg för att 

systematisera, effektivisera och snabba på klimatomställningen, men kompetensen och 

resurserna för att förvaltningen ska ta fram en lokal koldioxidbudget finns inte i 

dagsläget, samt står förvaltningen inför organisationsförändringar. Detsamma gäller andra 

stadsdelar. En möjlighet är att det finns en centralt framtagen koldioxidbudget där 

stadsdelsförvaltningar får hjälp att göra beräkningar. Motionen är tyvärr lite otydligt 

formulerad eftersom att det i rubriken står att det handlar om införandet av klimatmål och 

klimatbudgetar i alla nämnder och bolag. I själva motionen står endast en formulering 

gällande klimatmål.  

 

Klimatmål 

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har mellan 2014 - 2018 haft ett av nämnden 

prioriterat miljömål. Detta mål har medfört att förvaltningen kunnat arbeta systematiskt 

med miljö-och klimat, kopplat till målet har förvaltningen tagit fram indikatorer för 

energianvändning och resor. Förvaltningen har också konkretiserat miljöarbetet med hjälp 

av ett verksamhetsanpassat miljöledningssystem. I jämförelse med stadsdelsförvaltningar 

där det saknats prioriterade miljömål finns det tydliga skillnader. 

Förvaltningen instämmer i att stadens klimatarbete behöver skyndas på, och att ett beslut 

om att införa verksamhetsanpassade klimatmål hade bidragit till detta, dock finns det en 
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del frågetecken kring hur detta mål ska förhålla sig till andra styrande dokument och mål 

inom miljö-och klimatområdet.  

Förvaltningen anser att det föreslagna klimatmålet så långt som det är möjligt integreras 

eller utgår från existerande mål inom klimatområdet. Det finns redan ett antal strategiska 

mål och styrandedokument inom miljö-och klimatområdet i Göteborgs stad. De mest 

övergripande målen för stadens miljöarbete är de tolv lokala miljömålen. Ett av målen är 

minskad klimatpåverkan, och det hade varit fördelaktigt om de mål som föreslås antas i 

alla nämnder och bolag bygger på det redan existerande miljömålet. Dock pågår det en 

process för att utreda miljömålssystemet som kan ha en påverkan på hur målen är 

utformade i framtiden.  

Utöver processen med miljömålssystemet pågår det även andra processer inom styrning 

och ledning på miljöområdet, exempelvis införandet av ett gemensamt 

miljöledningssystem, revidering av klimatstrategiska programmet och miljöprogrammet. 

Det är önskvärt att framtida mål och inriktningar för miljöområdet är systematiska, 

lättöverskådliga och kan bygga på varandra i enhetlighet med övriga riktlinjer för 

styrning och ledning i staden. Förvaltningen har dock förståelse att det finns vissa 

svårigheter med att ta fram en väl fungerande struktur för detta, och menar inte att Staden 

behöver vänta in en perfekt struktur för att kunna börja arbeta med ett klimatmål.  Det 

viktigaste är att uppföljningen blir obligatorisk, eftersom att frågan tenderar att glömmas, 

eller prioriteras bort annars. Det finns i dag endast två centrala miljöområden som 

förvaltningen följer upp årligen i Stratsys, dessa är kemikalier (via kemikalieplanen, 

miljöförvaltningen) samt resor och transporter (via klimatkompensation, Trafikkontoret). 

Förvaltningens bedömning är att uppföljningsbördan inte skulle öka avsevärt om det 

införs ett klimatmål.  

Förvaltningen vill också uppmärksamma den potentiella kopplingen till de globala 

hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Göteborgs stad har ännu inte implementerat Agenda 

2030 i ordinarie verksamhetsplanering/uppföljning. År 2018 gjordes på uppdrag av 

kommunstyrelsen en kartläggning om hur hållbarhetsmålen skulle kunna integreras i 

ordinarie arbete och uppföljning, utredningen utgick dock från budget och 

styrandedokument 2018, vilka har ändrats i och med maktskiftet. I kartläggningen 

konstaterades att miljömålen var väl omhändertagna i och med de lokala miljömålen, men 

att det fanns brister i arbetet med klimatanpassning. Ett av Agenda 2030 hållbarhetsmålen 

är begränsa klimatpåverkan, vilket borde kunna i linje med förslagen om införandet av 

klimatmål.  

 

Behov av resurser och samverkan  

Införandet av klimatmål är ett första steg, det innebär inte per automatik att arbetet i 

stadens verksamheter förändras. För att nå resultat behövs det kompetens att bryta ner och 

implementera målen, samt ekonomiska resurser för att göra nödvändiga investeringar. 

Det är en utmaning att integrera miljö och klimatarbete i stadsdelsförvaltningens 

verksamheter där ”utvecklingsprojekt” konkurrerar med tunga kärnuppdrag och om 

knappa ekonomiska resurser. Förvaltningen ser positivt på satsningar som 

klimatväxlingssysytemet (tidigare klimatkompensation) ”miljömålsmiljonen” och 

”miljöstimulansmedel”, dessa resurser har kunnat användas för att utveckla miljö- och 
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klimatarbete inom olika områden. Ska det införas obligatoriska klimatmål är det en stor 

fördel om det finns öronmärkta medel för att kunna arbeta aktivt för ökad måluppfyllelse.  

Det kommer att bli en utmaning för förvaltningen att ta fram verksamhetsspecifika 

klimatmål baserade på 1,5 graders målet. Det har tidigare funnits verksamhetsspecifika 

mål då vi arbetade med indikatorer för att följa upp målet i tidigare budget, det finns 

också mer eller mindre verksamhetsspecifika mål i både det klimatstrategiska 

programmet och miljöprogrammet som förvaltningen arbetat med tidigare.  Det finns en 

grund att bygga vidare från och utveckla. Men förvaltningen kommer att behöva stöd och 

vägledning för att kunna utreda hur nuvarande åtgärder förhåller sig till 1,5 gradersmålet.  

Stadsdelsförvaltningen är beroende av vad andra förvaltningar och bolag gör för att 

minska miljö-och klimatpåverkan, dels genom de tjänster vi använder samt i vilken grad 

andra förvaltningar kan bistå med kompetens i olika sakfrågor och tid för att arbeta med 

förbättringar som gynnar stadsdelsförvaltningens verksamheter. Exempelvis har 

förvaltningen samarbete med Lokalförvaltningen gällande energianvändning i byggnader, 

Kretslopp och Vattenförvaltningen för avfallsförebyggande åtgärder, Göteborgs stads 

leasing AB för leasing av fordon samt Miljöförvaltningen. Ett gemensamt klimatmål kan 

förväntas förbättra samverkad genom ökad samsyn och fler gemensamma prioriteringar 

på klimatåtgärder. En gemensam övergripande målformulering ökar också likvärdigheten 

i exempelvis stadsdelarna. Det är inte alla stadsdelsnämnder som har haft prioriterade 

miljö-och/eller klimatmål, vilket har lett till att det är stor skillnad på miljöarbetet i 

verksamheter i olika delar av Staden.  

 

Klimatbudget/koldioxidbudget 

Förvaltningen ställer sig tveksam till att utgå från eller ta fram en verksamhetsspecifik 

koldioxidbudget eftersom att förvaltningens organisation står inför eventuella 

organisatoriska förändringar innan 2020. Utredningsarbete som läggs ned innan dess kan 

bli inaktuellt om nya förvaltningar och områden ska bildas. Det finns dock många 

fördelar med att använda koldioxidbudget som ett verktyg för att arbeta med 

klimatåtgärder. En koldioxidbudget kan väldigt tydligt visa på vilka brister som finns och 

vad som behöver åtgärdas/förändras omgående. Med hjälp av en koldioxidbudget går det 

också att synliggöra klimatpositiva åtgärder, såsom anläggning av grönytor, på tak, 

väggar, samt koldioxidlagring. Sett ur förvaltningens perspektiv vore det i nuläget dock 

fördelaktigt att utgå från en koldioxidbudget för hela staden, och lägga mer av de egna 

resurserna på att arbeta mer fokuserat och aktivt med att implementera 

verksamhetsspecifika åtgärder för att nå klimatmålet utifrån den förståelse som redan 

finns. Det vill säga att utsläppen behöver minska till nära noll 2030.  
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Sergio Garay 

 

Stadsdelsdirektör 

 

 

 

 

Maria Rahm Christensson 

 

Chef Område samhälle  
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Remiss Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-
Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 
bolag 

§ 98, N132-0074/19 

Ärendet  

Stadsdelsnämnden har fått en motion från Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 

nämnder och bolag. Svar ska ha inkommit senast 24 maj 2019. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-03-15. 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

___________ 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2019-04-29 

 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Kristian Widqvist 

Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Frida Tpnghag 
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Svar på motion gällande att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder 
och bolag  
 

Ärendet 

Stadsdelsnämnden har fått en motion från Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 

Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 

nämnder och bolag. Svar ska ha inkommit senast 24 maj 2019. 

Förvaltningens bedömning är att det är fullt möjligt att skriva in klimatmål i 

budgeten. Ytterst är det dock en politisk fråga om hur och på vilket sätt det ska 

ske.  

Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Motionen hänvisar till det klimatstrategiska programmet i staden, Parisavtalet 

samt utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”. Utredningen visar tydligt 

att staden behöver agera i klimatfrågan.  

Förslaget innebär att varje verksamhet själva ska ta fram klimatmål och redovisa 

sin totala mängd växthusgasutsläpp i en klimatbudget. Det övergripande syftet är 

att nå hållbara halter i atmosfären för att inte överskrida det globala 1,5-

gradersmålet. 

Förvaltningens bedömning är att det är fullt möjligt att skriva in klimatmål i 

budgeten. Ytterst är det dock en politisk fråga om hur och på vilket sätt det ska 

ske. Frågor kopplade till miljö- och hälsoskyddsområdet bör drivas och 

samordnas centralt då kompetensen oftast saknas i nämnder och bolag. 

Bakgrund 

Klimatet är vår tid största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport från 

oktober 2018 visar att det är bråttom. Att den globala uppvärmningen inte 

överstiger 1,5 grader är avgörande för oss alla och för jordens ekosystem. För en 

stor del av världens fattigaste människor är det en överlevnadsfråga.  

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-03-15 

Diarienummer N132-0074/19 

 

Handläggare 

Lill Johansson, Malin Ankarhem, Per Melin 

Telefon: 031-365 47 51 

E-post: malin.ankarhem@ostra.goteborg.se 
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Göteborg var tidigt ute med att anta ett klimatstrategiskt program med strategier 

för att klara max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer högre krav och 

innebär att vi istället behöver sikta mot max 1,5 grader. Utredningen “Fossilfritt 

Göteborg - vad krävs?” innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet 

att vi behöver agera nu. 

Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. I övriga nämnder och bolag saknas 

oftast kompetens för att driva frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv 

Motionen ger förslag på verktyg för att styra och kontrollera stadens 

växthusgasutsläpp. Det innebär att förslaget kan bidra till att minska skadliga 

effekter på vår hälsa och miljö samt ge förutsättningar för ett mer hållbart 

samhälle. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen kan konstatera att införandet av klimatmål och klimatbudgetar kan 

bli omfattande och få konsekvenser på kärnverksamheten. Om det införs 

klimatmål och klimatbudgetar är det viktigt att anpassa utifrån respektive nämnds 

ekonomiska förutsättningar.     

Barnperspektivet 

Framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov och leva ett gott liv 

är beroende av att vi idag genomför förändringar och investeringar som bidrar till 

att Göteborgs stad blir fossilfritt i större utsträckning. Ju längre vi väntar, desto 

hårdare förväntas konsekvenserna av klimatförändringarna bli i framtiden, och det 

är dagens barn och unga som kommer att få leva med konsekvenserna om 

samhället misslyckas med att möta dessa utmaningar. 

Jämställdhetsperspektivet 

Samtliga befolkningsgrupper gynnas av en begränsad klimatpåverkan, liksom 

kommande generationer. Förvaltningen ser det som relevant att betänka att de 

föreslagna åtgärderna när de kopplas till olika livsvillkor kan påverka olika 

befolkningsgruppers livssituation på olika sätt. Här är det viktigt att man arbetar 

med incitament och subventioner som gynnar jämlikhet. De med minst resurser 

har i många avseenden minst möjlighet att bidra. 

Mångfaldsperspektivet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv.  
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Miljöperspektivet  

Människans påverkan på klimatet är en av de största och mest komplexa 

miljöutmaningarna vi står inför, och att minska vår klimatpåverkan är därför helt 

nödvändigt ur ett miljöperspektiv. 

Omvärldsperspektivet. 

De negativa klimateffekterna förväntas bli värre i form av värmeböljor, torka, 

skyfall och mer omfattande höjningar av havsnivån. Det handlar även om att 

minska risken för effekter som kan vara svåra att återställa efter att de skett. 

Sådana så kallade irreversibla effekter kan exempelvis vara kollaps av 

västantarktiska shelfisen, försvinnande av den arktiska sommarisen och 

bergsglaciärer. Om temperaturen bromsas vid 1,5 graders höjning finns även 

chans att korallreven överlever. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det är fullt möjligt att skriva in klimatmål i 

budgeten. Ytterst är det dock en politisk fråga om hur och på vilket sätt det ska 

ske.  

Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. I övriga nämnder och bolag saknas 

oftast kompetens för att driva frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Utifrån 

detta resonemang är det förvaltningens bedömning att frågor kopplade till miljö- 

och hälsoskyddsområdet bör drivas och samordnas centralt. 

Samverkan 

Information har lämnats i stadsdelsförvaltningens samverkansgrupp, FSG,  

2019-04-10. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör  Malin Ankarhem 

   Stabs- och kommunikationschef 
 

Bilaga 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. 
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Remiss Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist 
(MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens 
alla nämnder och bolag 

§ 71, 0182/19 
Förvaltningen har 2019-04-08 utfärdat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.  

Beslut 
I nämnden för Intraservice 

Motionen tillstyrks under förutsättning att införandet planeras med hänsyn tagen till 

förvaltningens bedömning.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande Svar på remiss om satt införa klimatmål och 

klimatbudgetar.  

Bilaga 1 - Motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens nämnder och 

bolag. 

Protokollsanteckning 
Yttrande från M och L rörande remiss om att införa klimatbudgetar enligt bilaga 5. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2019-04-24 

 

Vid protokollet 

 

Intraservice 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Sekreterare 

Tilde Lövgren 

 

 

Ordförande 

Monika Beiring (M) 

 

Justerande 

Nicklas Ramhöj Larsson (V) 
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Ärende 18: Svar på Remiss om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar 
 

Yttrande 
 

Precis som motionärerna skriver är det viktigt att samtliga nämnder och bolag ser det som 

sin uppgift att minska utsläppen och förhindra att den globala uppvärmningen inte 

överstiger 1,5 grader. Alliansen ser positivt på att nämnder och bolag inför 

verksamhetsspecifika klimatmål. Samtidigt vill Alliansen vara tydliga med att det i 

dagsläget pågår ett arbete med att revidera det nuvarande klimatstrategiska programmet, 

att uppdatera miljöprogrammet och att ta fram ett nytt miljöledningssystem.  

 

Det har tidigare konstaterats att för många styrande dokument inom miljö- och 

klimatområdet skapar otydlighet i organisationen som skapar målkonflikter istället för 

faktiska resultat för miljön.  

 

 

 
____________________    ____________________    

Monika Beiring (M)   Björn Wikman (L)  

  

 

____________________       

Andreas Nilsson (M)     

   

Nämnden för Intraservice  
 

 

  

  

Yttrande 

2019-04-24 
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Svar på remiss om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar 

Förslag till beslut 
I nämnden för Intraservice 

Tillstyrka motionen under förutsättning att införandet planeras med hänsyn tagen till 

förvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 
Nämnden för Intraservice har i sitt yttrande att ta ställning till motionens förslag att 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade på att 

vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Förvaltningen föreslår nämnden för Intraservice att tillstyrka motionen under 

förutsättning att införandet planeras med hänsyn tagen till följande bedömning: 

Frågan är komplex och utmaningen blir att ta fram klimatmål och nyckeltal som är 

relevanta för respektive förvaltning och bolag, samtidigt som arbetet kräver samordning 

centralt i Staden, för att minimera eventuella målkonflikter och om vi tillsammans ska nå 

det övergripande målet.  

Ökat fokus på uppföljning i form av klimatmål kan ge enklare styrning av miljöarbetet 

generellt i staden och kanske vara en bas i ett övergripande miljöledningssystem för hela 

staden. Det är betydelsefullt att förhålla sig till alla tre dimensionerna inom hållbarhet 

samt samordna med Agenda 2030 i arbetet, för en hållbar utveckling.  

Att ta fram relevanta verksamhetsspecifika klimatmål, nyckeltal och följa upp samt 

säkerställa att vi når målen kräver extra resurser och expertiskunskap. Därmed krävs 

omprioriteringar om arbetet ska rymmas inom nuvarande budgetramar, alternativt 

utökade ramar. 

Att planera för verksamhetsspecifika klimatmål och följa upp dem i ordinarie 

uppföljningssystem (Stratsys) i sig ser vi som genomförbart till 2020. 

 
 

Intraservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-04-08 

Diarienummer 0182/19 

 

Handläggare 

Maria Karlfeldt Granberg, Peter Svahn 

E-post: 

maria.karlfeldt.granberg@intraservice.goteborg.se 

peter.svahn@intraservice.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att då motionens förslag kräver omprioriteringar alternativt 

utökade budgetramar bör frågan hänskjutas till ordinarie budgetberedning.  

Barnperspektivet 
Förvaltningens bedömning är att förslaget bör ha god påverkan på perspektivet utifrån en 

hållbar utveckling och kommande generationers behov.   

Jämställdhetsperspektivet 
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. 

Miljöperspektivet 
Generellt är förvaltningens bedömning att förslaget har positiv påverkan på perspektivet.  

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen bedömer att de viktigaste omvärldsfrågorna behöver identifieras och 

analyseras gemensamt för Göteborgs Stad innan införandet planeras och fördelas på 

respektive förvaltning och bolag. 

Samverkan 
Samverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp 

(FSG) 2019-04-18 

 

Bilagor 
1. Motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder 

och bolag 
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Ärendet  
Nämnden för Intraservice har i sitt yttrande att ta ställning till motionens föreslag att 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 

en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade på att 

vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Remissvar senast: 2019-05-24. 

Beskrivning av ärendet 
Begäran om yttrande till motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om 

att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag, H 2018 nr 228. 

I motionen anges att:  

”Göteborg var tidigt ute med att anta ett klimatstrategiskt program med strategier för att 

klara max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer högre krav och innebär att vi 

istället behöver sikta mot max 1,5 grader. I budgeten för 2017 gav rödgröna, på initiativ 

från Miljöpartiet, miljönämnden i uppdrag att göra en utredning av vad som krävs för att 

Göteborg ska nå upp till sin del av Parisavtalet. Utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad 

krävs?” är nu klar och innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi 

behöver agera nu. 

En klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgas-utsläpp 

som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning 

av alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.” 

Nämnden för Intraservice har i sitt yttrande att ta ställning till motionens förslag att 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

”Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål 

som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade 

på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.” 

Förvaltningens bedömning 
Frågan är komplex och utmaningen blir att ta fram klimatmål och nyckeltal som är 

relevanta för respektive förvaltning och bolag, samtidigt som arbetet kräver samordning 

centralt i Staden, för att minimera eventuella målkonflikter och om vi tillsammans ska nå 

det övergripande målet.  

 

Ökat fokus på uppföljning i form av klimatmål kan ge enklare styrning av miljöarbetet 

generellt i staden och kanske vara en bas i ett övergripande miljöledningssystem för hela 

staden. Det är betydelsefullt att förhålla sig till alla tre dimensionerna inom hållbarhet 

samt samordna med Agenda 2030 i arbetet, för en hållbar utveckling.  

 

Att ta fram relevanta verksamhetsspecifika klimatmål, nyckeltal och följa upp samt 

säkerställa att vi når målen kräver extra resurser och expertiskunskap. Därmed krävs 

omprioriteringar om arbetet ska rymmas inom nuvarande budgetramar, alternativt 

utökade ramar. 

 

Att planera för verksamhetsspecifika klimatmål och följa upp dem i ordinarie 

uppföljningssystem (Stratsys) i sig ser vi som genomförbart till 2020. 
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Maria Karlfeldt Granberg 

Hållbarhetsstrateg 

 

Petra Bengelsdorff 

Stabschef 

 

Peter Svahn 

Verksamhetscontroller  
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Svar på remiss: Motion från Karin Pleijel (MP) 
och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla 
nämnder och bolag 

§ 69, 0021/19 

Beslut 
 Inköp- och upphandlingsnämnden  

1. Avstyrker förslaget på att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa 

verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet.  

2. Förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendet 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) har väckt en motion i 

Kommunfullmäktige där det föreslås att det ska införas klimatmål och klimatbudgetar i 

stadens alla nämnder och bolag samt att dessa mål ska följas upp på samma sätt som en 

budget i kronor följs upp. 

Inköp- och upphandlingsnämnden har nu fått möjlighet att tycka till om förslaget i 

motionen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande den 1 maj 2019, 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 

klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag, 

Yrkande från MP och V den 16 maj 2019. 

Yrkanden 
Eva Ternegren (MP) och Håkan Eriksson (V) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet 

med yrkande från MP och V, protokollsbilaga 1.  

Nicola Hesslén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens 

förslag till beslut. Omröstning begärs och ska verkställas. 

Omröstning 
Nämnden godkänner följande propositionsordning:  

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till yrkande från MP och V. 

Inköp- och upphandlingsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-16 



 

 

Inköp- och upphandlingsnämnden 
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7 ja-röster, Nicola Hesslén (M), Jonas Attenius (S), Mats Jakobsson (D), Ditte Nörby (L), 

Silvia Nörbäk (S), Johan Marzelius (M) och David Nyberg (D). 

2 nej-röster, Eva Ternegren (MP) och Håkan Eriksson (V). 

 

Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

 

Protokollsutdraget skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-05-16 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Kajsa Cardevik 

 

Ordförande 

Nicola Hesslén (M) 

 

Justerande 

Eva Ternegren (MP) 

 



2019-05-16 

YRKANDE KRING MOTION AV KARIN PLEIJEL(MP) OCH ÅSE-

LILL TÖRNQVIST (MP) OM ATT INFÖRA KLIMATMÅL OCH 

KLIMATBUDGETAR I ALLA STADENS NÄMNDER OCH BOLAG 

 

Kommunstyrelsen har skickat remissen till Miljö och klimatnämnden, Trafiknämnden, 

Lokalnämnden,Nämnden för intraservice, Inköp och upphandlingsnämnden, SDNVästra 

Hisingen, SDN Östra Göteborg, Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, 

Göteborg Energi AB, Gryaab AB, och Renova AB. 

Miljö och klimatnämnden skriver i sitt förslag till beslut att de bifaller motionen och 

skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. I tjänsteutlåtandet skriver Anna Ledin och Henriette Söderberg att 

staden idag inte når sina miljömål och att utvecklingen går för långsamt. 

Verksamhetsspecifika mål kan tydliggöra vad som krävs av varje verksamhet för att 

klimatmålen ska nås. Detta underlättar prioriteringen och arbetet med klimatfrågan för 

förvaltningar och bolag där klimatarbetet uppfattas ligga längre ifrån grunduppdraget. 

Kommunstyrelsen och Miljö och klimatnämnden har i stadens budget för 2019 fått i 

uppdrag att justera och uppgradera stadens miljöprogram , vilket inkluderar stadens 

miljömål. 

I stadens budget finns även ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem med mål, indikatorer samt delmål. 

Med detta som bakgrund föreslår vi  

Att: Nämnden för inköp och upphandling bifaller motionen samt  

Att: Remittenten beaktar förvaltningens synpunkter kring önskvärdheten av centrala 

mål för alla nämnder och bolag som genomför inköp och upphandlingar. 

 

Eva Ternegren (MP )   Eva-Greta Ek (MP) 

2 vice ordf.    ersättare 

 

Håkan Eriksson (V)   Andreas Nordin (V) 

Ordinarie ledamot   ersättare 
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Svar på remiss: Motion angående införande 
av klimatmål och klimatbudgetar i alla 
nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 

Inköp- och upphandlingsnämnden 

1. Avstyrker förslaget på att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att 

införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 

uppföljningssystemet. 

2. Förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) har föreslagit att det ska införas 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag samt att dessa mål 

ska följas upp på samma sätt som en budget i kronor följs upp. Förslaget berör 

nämndens verksamhet i två avseenden, dels direkt genom att nämnden föreslås sätta 

egna klimatmål samt dels mer indirekt genom nämndens ansvar att vara en 

möjliggörare för förvaltningar och bolag i staden att använda inköp som ett medel för 

att nå miljömål. 

Sammantaget är det förvaltningens bedömning att arbetet med klimatmål bör 

samordnas centralt, lämpligtvis av Miljö- och klimatnämnden. Av detta skäl anser 

förvaltningen att motionen bör avstyrkas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Barn-, mångfald-, jämställdhet- samt omvärldsperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Motionen, remiss och remissvar rör klimatfrågan och den metod som staden bör ha 

för att bidra till att 1,5-gradersmålet nås. 

 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-05-01 

Diarienummer N050-0021/19 

 

Handläggare 

Henrik Karlsson 

E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stad Inköp och upphandlingsförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3) 

   

   

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att 

införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. 

Ärendet  
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) yrkar att det ska införas klimatmål 

och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Motionärerna menar att en 

klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp 

som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Motionärerna menar 

vidare att utsläppen måste minska och för att säkra en sådan utveckling behöver varje 

verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa dessa. Motionärerna menar till 

slut att dessa mål då kan följas upp på samma sätt som en budget i kronor kan följas 

upp. 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden (nämnden) är utsedd att vara remissinstans, 

remissen ska vara besvarad senast den 24 maj år 2019. 

Beskrivning av ärendet 
En bakgrund till motionen är Göteborgs kommunfullmäktiges beslut år 2017 att 

genomföra en utredning om vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska 

kunna nå det 1,5-graders mål som antogs på FN:s klimatmöte i Paris 2015. Miljö- och 

klimatnämnden genomförde utredningen i samverkan med trafiknämnden, 

lokalnämnden och nämnden för inköp och upphandling. Utredningen beslutades i 

miljö- och klimatnämnden i början av år 2018 och skickades till kommunfullmäktige 

för vidare prioritering mellan de förslag som lämnades. 

Förvaltningens bedömning 
Motionärerna har föreslagit att det ska införas klimatmål och klimatbudgetar i stadens 

alla nämnder och bolag samt att dessa mål ska följas upp på samma sätt som en 

budget i kronor följs upp. Förslaget berör nämndens verksamhet i två avseenden, dels 

direkt genom att nämnden föreslås sätta egna klimatmål samt dels mer indirekt genom 

nämndens ansvar att vara en möjliggörare för förvaltningar och bolag i staden att 

använda inköp som ett medel för att nå miljömål.  

Utifrån motionens formulering och nämndens ansvar bör motionen besvaras utifrån 

det direkta förslaget att låta nämnden sätta egna klimatmål och ta fram en 

klimatbudget för nämndens verksamhet. Det är dock viktigt att även belysa nämndens 

mer indirekta ansvar att vara en möjliggörare för förvaltningar och bolag i staden att 

använda inköp som ett medel för att nå miljömål. 

Nämndens ansvar att vara en möjliggörare för förvaltningar och bolag i staden att 

använda inköp som ett medel för att nå miljömål följer av såväl riktlinjen för inköp 

och upphandling och nämndens reglemente som återkommande målsättningar och 

uppdrag i nämndens budget för förvaltningen. Det är viktigt för staden att arbetet med 

miljö- och klimatfrågor i förvaltningen fortsätter och utvecklas och även här krävs en 

samordning och gemensamma beslut för att uppsatt mål ska kunna nås. Som 

möjliggörare skulle förvaltningen kunna prioritera klimatfrågan än högre och ställa 

tuffare krav i upphandlingar för att nå större grad av fossilfrihet. Det finns en tydlig 

risk att den prioriteringen skulle leda till ökade kostnader och förändrat sortiment, 



 

 

Göteborgs Stad Inköp och upphandlingsförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3) 

   

   

detta kräver en acceptans från verksamheten och eventuellt tydliga politiska beslut i 

enskilda sakfrågor. Utan en sådan acceptans och eventuella politiska beslut finns stor 

risk att ett ökat ansvarstagande hos inköp- och upphandlingsnämnden endast leder till 

att beställare handlar utanför ramavtal och önskad klimateffekt uteblir. 

När det gäller förslaget att låta nämnden sätta egna klimatmål och ta fram en 

klimatbudget för nämndens verksamhet konstaterar förvaltningen till att börja med att 

det i utredningen kring Fossilfritt Göteborg som första förslag i den del som rör intern 

styrning föreslås att klimatmål för förvaltningar och bolag ska beslutas centralt. 

Förvaltningen anser att det förslaget är klokt och gör bedömningen att det finns stora 

fördelar med en central hantering av klimatmål. För det första finns utmaningar kring 

mätbarhet av klimatmål. Förvaltningen har tvärtemot motionärerna uppfattningen att 

det inte alls finns en automatik i att satta mål kan följas upp som en budget i kronor, 

förvaltningen menar istället att detta är en av de stora utmaningarna och där en central 

hantering och prioritering av målen skulle kunna säkerställa att de mål som används 

också går att mäta och följa upp utifrån växthusgasutsläppen som genereras. Som ett 

exempel på en utmaning kan nämnas det förslag på åtgärd under styrning som finns i 

Fossilfritt Göteborg kring klimatkompensation av inköp. I dagsläget är det få varor 

eller tjänster som kan mätas på ett sätt så att en klimatkompensation kan användas. 

Samtidigt finns många utredningar och initiativ på området vilket gör att verkligheten 

ständigt ändras, det som igår inte var möjligt att följa upp utifrån klimatbelastning kan 

mycket väl vara möjligt imorgon. Det är mycket svårt för en enskild förvaltning eller 

bolag att följa detta, en central samordning är sannolikt helt nödvändig för att en 

sådan åtgärd skulle kunna få effekt.  

För det andra är det förvaltningens bedömning att en metod där varje nämnd och 

bolag väljer sina klimatmål av två skäl riskerar ge missriktade satsningar. Dels 

riskerar detta leda till att den aktuella nämnden eller bolaget endast utgår från sina 

förutsättningar och då väljer de satsningar som bedöms vara enklast att genomföra i 

den verksamheten. Dels riskerar det att leda till att de möjligheter staden har att 

samordna miljösatsningar tappas bort genom att olika förvaltningar och bolag väljer 

helt olika områden. 

Om varje nämnd och bolag ska fatta egna beslut om klimatmål är det enligt 

förvaltningens mening mycket viktigt att det i så fall föregås av ytterligare utredning 

kring mätbarhet, genomförbarhet och prioritering för att så långt det är möjligt 

säkerställa att målen kan följas upp på ett effektivt sätt och att staden fokuserar på rätt 

mål utifrån den totala effekten i staden. Det är även mycket viktigt att det finns en 

central bedömning av vilken koldioxidbudget varje verksamhet ska förhålla sig till. 

Sammantaget är det förvaltningens bedömning att arbetet med klimatmål, t.ex. genom 

det fortsatta arbetet med Fossilfritt Göteborg bör samordnas centralt. Detta sker 

lämpligtvis av Miljö- och klimatnämnden. Av detta skäl anser förvaltningen att 

motionen bör avstyrkas. 

 

Henrik Karlsson 

Förvaltningsdirektör 
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Yttrande över motion om att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder 
och bolag 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Motionen om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 

bolag tillstyrks. 

2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) har lämnat in en motion om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Motionärerna föreslår att 

Kommunfullmäktige ska besluta att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa 

verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 

2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att införa klimatmål och klimatbudget i samtliga nämnder och styrelser är 

resurskrävande. För att genomföra detta krävs antingen omprioriteringar i förhållande till 

dagens verksamhet eller att dessa adderas till nuvarande planering och uppföljning vilket 

kan få ekonomiska konsekvenser. 

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

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

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

Miljöperspektivet 
Bolaget bedömer att förslaget gynnar miljöperspektivet. 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

  

Beslutsunderlag N 

Styrelsen 2019-05-06 

Diarienummer 0009/19 

 

Handläggare: Gunilla Dörner Buskas 

Telefon: 031-3685457 

E-post: gunilla.dorner.buskas@gshab.goteborg.se  
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Omvärldsperspektivet 
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Agenda 2030 för 

hållbar utveckling”. Agendan innebär att samtliga 193 medlemsländer i FN förbundit sig 

för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Arbetet 

med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat: 

• Agendan är universell 

• Målen är integrerade och odelbara 

• Ingen ska lämnas utanför 

Ett par månader senare, i december 2015, enades världens länder om ett nytt klimatavtal – 

Parisavtalet – som ska börja gälla senast 2020. Målsättningen är att den globala 

uppvärmningen ska hållas långt under 2 grader och man ska arbeta för att den stannar vid 

1,5 grad. 

Bilaga 
1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa 

klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 
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Ärendet  
Styrelsen ska yttra sig över en motion som innebär att samtliga nämnder och bolag får i 

uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 

uppföljningssystemet 2020. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-05-24, varför omedelbar 

justering av beslutet krävs. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna för fram att Göteborg tidigt tog fram ett klimatstrategiskt program med 

strategier för att klara målet på max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer dock 

högre krav än så och nu är i stället 1,5 grads uppvärmning det mål som man behöver sikta 

på. Utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad som krävs” är genomförd och innehåller ett 

stort antal åtgärder som man bedömer behöver vidtas. 

En klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängden växthusutsläpp 

som kan ske för att inte överskrida målen för en ökad temperatur. Göteborgs utrymme för 

fortsatta utsläpp är litet och de utsläpp som kommunen själv står för, behöver minska. Att 

införa klimatbudgetar och verksamhetsspecifika klimatmål kan gynna en sådan 

utveckling. 

Bedömning av Stadshus vd  
I december 2015 enades världens länder om det s.k. Parisavtalet som innebär att den 

globala uppvärmningen ska hållas långt under 2 grader och att man ska arbeta för att den 

ska stanna vid 1,5 grad. Parisavtalet trädde i kraft i november 2016 och ska börja gälla 

senast 2020. Motionen innebär att verksamhetsspecifika klimatmål ska införas i samtliga 

nämnder och bolag senast 2020 och vara en del av den ordinarie uppföljningen. 

Under 2015 antogs också Agenda 2030 med sina 17 globala mål av FN:s 

generalförsamling. Mål 13 är ”Bekämpa klimatförändringarna”. Till varje mål finns ett 

antal delmål. Delmål 13.2 heter ”Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och 

planering”. Agenda 2030-delegationen har nu lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. I 

inledningen av betänkandet skriver man bl.a. så här: 

”Agenda 2030 innebär på ett tydligare sätt än tidigare en samlad ansats till hållbar 

utveckling. Genom att mål och delmål är integrerade visar den hur människornas och 

planetens välmående hänger samman. Agendan uppmanar oss att tillämpa ett långsiktigt 

synsätt där vi ser fördelarna med att hantera våra gemensamma utmaningar med ett 

samlat grepp. Därigenom kan agendan hjälpa oss att identifiera positiva samband och 

möjliga målkonflikter mellan olika politikområden och satsningar. På så vis kan vi också 

identifiera gemensamma lösningar inom och mellan olika samhällssektorer och aktörer. 

Agendan betonar även vikten av att alla bidrar till genomförandet inom ramen för sina 

verksamheter. Partnerskap och samverkan mellan samhällets olika aktörer är en 

förutsättning för att vi ska kunna genomföra agendan och nå målen.” 

Det är positivt att Göteborgs stad minskar sin del av klimatutsläppen och införandet av 

klimatbudgetar och verksamhetsspecifika mål kan vara en del av ett sådant arbete. Det är 

vidare positivt att arbeta in dessa mål som en del av den ordinarie uppföljningsprocessen. 

Att göra det i samtliga nämnder och bolag är dock resurskrävande och kräver rätt 

kompetens. Med samma mängd resurser som idag krävs det att man gör omprioriteringar 
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i verksamheten om förslaget enligt motionen genomförs. Agenda 2030 pekar också på 

vikten av en integration mellan de olika målen och på sambanden mellan dem. Det är 

därför viktigt att helheten arbetas in i planering och uppföljning så att intressekonflikter 

men också synergier synliggörs. 

Att införa klimatbudgetar och klimatmål kan dock utgöra en del av ett sådant arbete 

varför styrelsen föreslås tillstyrka motionen. 

Stefan Söderlund 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Handling 2018 nr 228 
 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 
 

Göteborg den 20 december 2018 
 
Klimatet är vår tid största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport från oktober 
2018 visar att det är bråttom. Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader 
är avgörande för oss alla och för jordens ekosystem. För en stor del av världens 
fattigaste människor är det en överlevnadsfråga.  
 
Göteborg var tidigt ute med att anta ett klimatstrategiskt program med strategier för att 
klara max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer högre krav och innebär att vi 
istället behöver sikta mot max 1,5 grader. I budgeten för 2017 gav rödgröna, på initiativ 
från Miljöpartiet, miljönämnden i uppdrag att göra en utredning av vad som krävs för att 
Göteborg ska nå upp till sin del av Parisavtalet. Utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad 
krävs?” är nu klar och innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi 
behöver agera nu.  
 
En klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgas-
utsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en 
beräkning av alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären. 
Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är mycket liten och de utsläpp som kommunen 
själv står för måste därför snarast minska. För att säkra en sådan utveckling behöver 
varje verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa dessa så att vi inte 
överskrider vår klimatbudget. På samma sätt som man följer upp budgeten i kronor kan 
man då följa upp klimatutsläppen så att målen nås. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål 
som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade 
på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 
 
 
 
Karin Pleijel (MP)  Åse-Lill Törnqvist (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen (Dnr 0324/19) – Remiss av motion av Karin 
Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 

Styrelsen föreslås besluta: 

Att anse motionen besvarad med nedanstående synpunkter 

Att förklara punkten omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) har lämnat in en motion om att införa klimatmål och 
klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska 
besluta att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som 
en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt 
uppnår 1,5-gradersmålet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget att införa klimatmål och klimatbudgetar har inte bedömts få några betydande ekonomiska 
konsekvenser. Däremot kräver arbetet med de åtgärder som ska leda till att vi når målen och håller 
oss inom budget ekonomiska resurser.  

Olika perspektiv 

Miljöperspektivet 
Bolaget bedömer att förslaget skulle kunna ha en positiv inverkan på miljöperspektivet. 

Övriga perspektiv  
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån barn-, jämställdhets- och 
mångfalds-, eller omvärldsperspektivet. 

Ärendet 
Förvaltnings AB Framtiden har ombetts yttra sig över en motion som innebär att samtliga nämnder 
och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie 
uppföljningssystemet inför 2020.  

Yttrandet skulle egentligen ha varit kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-05-24, men då ärendet 
inte mottagits i Förvaltnings AB Framtidens brevlåda, har Stadsledningskontoret gett bolaget 
förlängd svarstid. På grund av detta krävs omedelbar justering av beslutet.  

Motionärerna för fram att Göteborg tidigt tog fram ett klimatstrategiskt program med 
strategier för att klara målet på max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer dock 

Styrelsehandling nr 12k 
2019-08-29 
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högre krav än så och nu är i stället 1,5 grads uppvärmning det mål som man behöver sikta 
på. Utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad som krävs” är genomförd och innehåller ett 
stort antal åtgärder som man bedömer behöver vidtas. En klimatbudget bygger på en beräkning av 
den sammanlagda mängden växthusutsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för en ökad 
temperatur. Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är litet och de utsläpp som kommunen själv 
står för, behöver minska. Att införa klimatbudgetar och verksamhetsspecifika klimatmål bedöms av 
motionärerna kunna gynna en sådan utveckling. 

Förvaltnings AB Framtidens bedömning/ställningstagande 

Motionen innebär att verksamhetsspecifika klimatmål ska införas i samtliga nämnder och bolag 
senast år 2020 och vara en del av den ordinarie uppföljningen. Vi bedömer det väsentligt att ett 
sådant arbete samordnas med det arbete som pågår i staden med revidering av nuvarande 
klimatstrategiska programmet, uppdatering av miljöprogrammet och framtagande av ett nytt 
miljöledningssystem. Detta för att undvika ytterligare styrsignaler och krav på uppföljning inom 
samma område. 

Framtidenkoncernen undertecknade 2018 Sveriges Allmännyttas (tidigare SABOs) klimatinitiativ om 
fossilfri allmännytta och minskad energianvändning. Inom ramen för Klimatinitiativet sker en årlig 
uppföljning av bolagens beräknade klimatutsläpp och respektive bolag arbetar in de åtgärder och 
aktiviteter i sina budgetar och verksamhetsplaner som behöver göras för att bidra till måluppfyllelse. 
Att sätta mål och följa upp koncernens klimatpåverkan bedöms således redan ha påbörjats och vara 
en del av den ordinarie styrningen och uppföljningen av bolagens verksamhet.  

Förvaltnings AB Framtiden 

Terje Johansson 
VD och koncernchef Anna-Karin Trixe 

Stabschef  

Anna Staxäng  
Kvalitets- och hållbarhetsansvarig 

Bilagor 
1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål

och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag

Expedieras Stadsledningskontoret 
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Handling 2018 nr 228 

Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 

Göteborg den 20 december 2018 

Klimatet är vår tid största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport från oktober 
2018 visar att det är bråttom. Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader 
är avgörande för oss alla och för jordens ekosystem. För en stor del av världens 
fattigaste människor är det en överlevnadsfråga.  

Göteborg var tidigt ute med att anta ett klimatstrategiskt program med strategier för att 
klara max 2 graders uppvärmning. Parisavtalet ställer högre krav och innebär att vi 
istället behöver sikta mot max 1,5 grader. I budgeten för 2017 gav rödgröna, på initiativ 
från Miljöpartiet, miljönämnden i uppdrag att göra en utredning av vad som krävs för att 
Göteborg ska nå upp till sin del av Parisavtalet. Utredningen “Fossilfritt Göteborg - vad 
krävs?” är nu klar och innehåller 82 åtgärder och det mycket tydliga budskapet att vi 
behöver agera nu.  

En klimatbudget bygger på en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgas-
utsläpp som kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en 
beräkning av alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären. 
Göteborgs utrymme för fortsatta utsläpp är mycket liten och de utsläpp som kommunen 
själv står för måste därför snarast minska. För att säkra en sådan utveckling behöver 
varje verksamhet sätta mål för klimatutsläpp och redovisa dessa så att vi inte 
överskrider vår klimatbudget. På samma sätt som man följer upp budgeten i kronor kan 
man då följa upp klimatutsläppen så att målen nås. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål 
som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen skall vara baserade 
på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet. 

Karin Pleijel (MP) Åse-Lill Törnqvist (MP) 
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Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

 Protokoll 
 Nr 5/2019 

 
 

 

Närvarande: 
  

   

Ordinarie ledamöter: Claes Johansson 

Peter Rundström 

Peter Danielsson 

Ordförande 

2:a vice ordförande 

 Christopher Saart  

Bengt Johansson 

Ralf Lorentzon 

 

   

Suppleanter: Björn Oxe 

Morgan Carlsson 

 Anders Moberg  

Jonas Mårdbrink  

Lars-Ove Hellman 

Stefan Larsson 

 

Personalrepresentanter: Jenny Eriksson 
Mehdi Basiri 
Lars-Erik Stefansson 
 

Vision 
SACO-SI 
Kommunal 

Övriga närvarande: Karin van der Salm 
Malin Olsson 
Ann Mattsson 

VD, Gryaab AB 
Gryaab AB 
Gryaab AB 
 

Sekreterare: Mårten Tagaeus  
   
Plats: Gryaab, Göta Älv 

Norra Fågelrovägen 3  
 

 
 
 
 35 § 
 
Sammanträdets öppnande 
 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. 
Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen 
av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant 
hinder. 
 
 

  
 36 § 
 
Val av justeringsperson 
 

Peter Rundström utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll. 



 

Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

 

 
 
 37 § 
 
Eventuell komplettering och godkännande av dagordning/föredragningslistan 
 

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. 
 
Styrelsen godkände föredragningslistan. 
 

 
 

38 § 
 
Protokoll från styrelsens sammanträde av den 12 april och den 16 maj 2019 
 

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsemöte den 12 april 2019, samt från den 16 maj 
2019 har justerats. 
 
 

39 § 
 
Ordföranderapport 
 

Ordföranden meddelade att han inte hade något att rapportera. 
 
 
 

40 § 
 
VD-rapport 
 

VD informerade om: 
- driftsfrågor innefattande reningsresultat, planerat stopp, Revaqslam och avtal med 

slamentreprenör, 
- pågående diskussioner med Lilla Edet om eventuell anslutning till Ryaverket, 
- sökta bidrag för att genomföra utredningar angående rening av mikroplaster och 

läkemedel vid Ryaverket 
- förebyggande åtgärder och aktiviteter för att hantera eventuell kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen och 
- kommande aktiviteter för styrelsen. 

 
Styrelsen godkände rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

 
41 § 

 
Ekonomiska rapporter 
 
a) Gryaabs lånesituation per den 30 april 2019 
 

VD redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 30 april 2019. 

 

Styrelsen godkände rapporten. 
 

 
b) Månadsrapport april 2019 
 

VD redovisade månadsrapport avseende april månad 2019. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade månadsrapporten. 
 

 
 
 42 § 
 
Kvalitét, säkerhet och miljö: 
 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns någonting att rapportera under denna punkt.  
 

 
 
 43 § 
 
Projekt och investeringar 
  
a) Långtidsinvesteringsplan 
 

Malin Olsson redogjorde för innehållet i utkast till långtidsinvesteringsplan för Gryaab AB, 

Bilaga A. 

 

Styrelsen förklarade sig preliminärt positiv till redovisat innehåll och beslutade att uppdra 

åt VD att arbeta vidare med planen och därvid ta utgångspunkt i redovisat material. 

 
b) Övriga projekt mm 
 
Malin Olsson informerade om preliminär tidplan för pågående miljötillståndsprocess. Hon 

informerade vidare om övriga projekt samt kommande projekt. 

 

Styrelsen godkände informationsrapporten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

  
   44 § 
 
 Övriga informationsrapporter 
 

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande 
frågorna om månadsrapport drift för mars 2019 jämte kommentarer, uppströmsfrågan, medie- 
och omvärldsbevakning för april och maj 2019, diarieförda handlingar, fördjupad uppföljning 
arbetsmiljö, rapport Gryaab AB:s forskningssamarbete samt minnesanteckningar från 
presidiemötet den 5 juni 2019.  
 
Ann Mattsson redogjorde i samband härmed för Gryaab AB:s forskningsarbete och belyste 
bland annat tre exempel på sådant arbete.  
 
 
 45 § 
 
Övriga beslutspunkter 
 
a) Fastställande av inriktningsdokument 2020 
 
VD redogjorde översiktligt för innehållet i inriktningsdokument 2020 och anförde därvid  

att styrelsens inriktningsdokument är ett underlag för Gryaabs verksamhetsplan och budget 

för 2020 samt Gryaabs ekonomiska långtidsplan. 

 

Styrelsen fastställde att redovisat inriktningsdokument ska gälla för Gryaab AB. 

  
b) Remiss – Motion om att införa klimatmål och klimatbudget 
 
VD redogjorde för innehållet i den motion som upprättats Karin Pleijel och Åse-Lill 

Törnqvist angående att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 

bolag. Vidare redogjordes för den remiss som Gryaab AB upprättat där det föreslås att 

motionen tillstyrks, Bilaga B. 

 

Styrelsen beslutade att föreslå för styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att motionen om att 

införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag tillstyrks.    

 

   46 § 
 
Övriga frågor 
 
Kvalitetsmässa 

 

VD redogjorde för innehållet i den kommande Kvalitetsmässan som hålls den 12-14 

november i Göteborg.  

 

Det beslutades att de ledamöter eller suppleanter i styrelsen som önskar besöka 

Kvalitetsmässan för Gryaab AB:s räkning ska anmäla intresse för detta till VD, som 

därefter tillsammans med presidiet ska utvärdera bolagets representation vid mässan. 

 

 



 

Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

 
   47 § 
 
Nästa styrelsesammanträde 
 

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 20 september 2019 kl 09.00. 
 

 
   48 § 
 
Avslutning 
 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 

 

_______________________ 

 

Som ovan 

 

____________________ 

Mårten Tagaeus 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

____________________ ____________________ 

Claes Johansson   Peter Rundström 

Ordförande 2:e vice ordförande 
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 35 § 
 
Sammanträdets öppnande 
 

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet. 
Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg sig jävig att delta i hanteringen 
av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant 
hinder. 
 
 

  
 36 § 
 
Val av justeringsperson 
 

Peter Rundström utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll. 



 

Styrelsesammanträde  

Sammanträdesdatum 

2019-06-14 kl. 09.00-11.10  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
b) Remiss – Motion om att införa klimatmål och klimatbudget 
 
VD redogjorde för innehållet i den motion som upprättats Karin Pleijel och Åse-Lill 

Törnqvist angående att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och 

bolag. Vidare redogjordes för den remiss som Gryaab AB upprättat där det föreslås att 

motionen tillstyrks, Bilaga B. 

 

Styrelsen beslutade att föreslå för styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att motionen om att 

införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag tillstyrks.    

 

 
 
   48 § 
 
Avslutning 
 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 

 

_______________________ 

 

Som ovan 

 

____________________ 

Mårten Tagaeus 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

____________________ ____________________ 

Claes Johansson   Peter Rundström 

Ordförande 2:e vice ordförande 
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Karin van der Salm 
031 - 64 74 89 
 

Stadsledningskontoret 
 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se  
 

Göteborg den 14 juni 2019  
 

 
 

Yttrande om införande av klimatmål och klimatbudgetar i stadens 
nämnder och bolag: Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill 
Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i 
stadens alla nämnder och bolag 
 
Förslag till beslut I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  
1. Motionen om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 
tillstyrks.  
 
Sammanfattning: 
Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) har lämnat in en motion om att införa 
klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag. De föreslår att 
Kommunfullmäktige ska besluta att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa 
verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. 
Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.  
 
Gryaab är positiva till förslaget om införande av klimatbudget. Gryaab anser att en 
klimatbudget är ett bra styrmedel för bolaget att sätta mål och ta beslut ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Idag mäter Gryaab sitt klimatpåverkande i CO2 ekvivalenter per 
ansluten person. Då Gryaab har både negativ och positivt påverkande faktorer såsom 
produktion av biogas och förbrukning av fossil metanol är det svårt att bedöma vad målen för 
CO2 ekvivalenter bör vara. En klimatbudget skulle hjälpa bolaget att sätta rimliga mål i 
förhållande till Göteborgs stads övriga verksamheter. Klimatbudgeten och dess uppföljning 
bör dock vara baserad på stadens klimatstrategiska program och dess helhetsperspektiv, under 
förutsättning att programmet justeras utifrån Parisavtalet. Dessutom bör man nyttja och 
utveckla den befintliga styrningsmodell som staden har i sitt klimatstrategiska program. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att införa klimatmål och klimatbudget i Gryaab kan innebära behov av ökade ekonomiska 
resurser för driftkostnaden, till exempel vid byte från fossil metanol till en fossilfri kolkälla. 
Det kan även innebära extra investeringar för att begränsa utsläpp av metan från processen.  
 
Barnperspektivet  
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
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Mångfaldsperspektivet  
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Jämställdhetsperspektivet  
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Miljöperspektivet  
Bolaget bedömer att förslaget gynnar miljöperspektivet.  
  
Omvärldsperspektivet  
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Agenda 2030 för hållbar 
utveckling”. Agendan innebär att samtliga 193 medlemsländer i FN förbundit sig för att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Arbetet med att genomföra 
agendan följer flera viktiga principer, bland annat:  
• Agendan är universell  
• Målen är integrerade och odelbara  
• Ingen ska lämnas utanför  
Ett par månader senare, i december 2015, enades världens länder om ett nytt klimatavtal – 
Parisavtalet – som ska börja gälla senast 2020. Målsättningen är att den globala 
uppvärmningen ska hållas långt under 2 grader och man ska arbeta för att den stannar vid 1,5 
grad.  
 
 
Bilaga 1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål 
och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag 
 
 
Gryaab AB   
 
 
 
Karin van der Salm 
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