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Göteborg behöver ett granskande klimatråd  
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vi behöver göra allt vi kan för att nå målen i 
Parisavtalet. Det betyder att varje beslut behöver bidra till att uppnå målet. På 
nationell nivå har riksdagen som en del i det klimatpolitiska ramverket tillsatt det 
klimatpolitiska rådet i bred politisk enighet. En oberoende grupp av experter som 
utvärderar och hjälper den nationella politiken att fatta tillräckliga beslut för att klara 
klimatmålen. Vi ser att ett liknande råd på lokal nivå effektivt skulle driva på stadens 
klimatarbete. Det skulle hjälpa stadens politiker att fatta beslut som är i linje med 
klimatmålen. 
 

Förslaget om ett granskningsråd för klimat finns också med som en av åtgärderna i 
rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?”. Ett liknande råd finns också redan i 
Lunds kommun. Genom att låta oberoende experter med bred kompetens granska 
stadens samlade politik får vi viktiga oberoende ögon på oss och verktyg att förändra 
och öka takten. Granskningsrådet bör ha en bred kompetens så att även till exempel 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven finns med, för att klimatarbetet ska bli så 
framgångsrikt som möjligt. Stadsledningskontoret har tidigare tagit fram underlag 
som visar på att inrättandet av ett lokalt klimatråd sannolikt skulle ge stor nytta till 
liten kostnad. Även i förslaget till nytt miljö- och klimatprogram finns förslag om att 
ta fram ett programråd för att bedöma, föreslå åtgärder och analysera stadens 
implementering av programmet. 
 

Göteborg har möjlighet att få del av ett starkt finansiellt stöd via EU:s ”European 
Green Deal”, genom att ha skrivit under Klimatkontrakt 2030. Kontraktet är ett 
långsiktigt åtagande, där nio städer, staten och innovationsprogrammet Viable cities 
samverkar för att nå klimatneutralitet till 2030.  Genom att inrätta ett lokalt 
granskningsråd för klimat visar Göteborg att vi tar klimatfrågan på allvar och inte 
räds utomstående granskning. Det ökar trovärdigheten i stadens klimatarbete och ger 
därmed bättre förutsättningar att få extern finansiering till klimatomställningen som 
kan möjliggöra att Göteborg faktiskt bli en av Europas 100 första klimatneutrala 
städer 2030.  
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Göteborgs stad inrättar ett lokalt granskningsråd för klimat i syfte att 
driva på stadens klimatarbete för att nå målen i Parisavtalet. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram styrdokument som tydliggör 
granskningsrådets ansvar, sammansättning samt hur det praktiska 
arbetet ska gå till. 
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