
 

   
   

 

 

Yrkande 

 

2021-10-08  

S, M, V, MP, L, C särskilt yttrande KD  

Ärende nr 3.7  

  

Yrkande angående inrättandet av ett lokalt kli-
matråd  

 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta ett klimatråd, ta fram ett förslag 

till reglemente för rådet samt förslag på ledamöter till rådet.  

 

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i sitt arbete med att inrätta ett lokalt 

klimatråd utgå från det ramverk som finns beskrivet i yrkandet.  

 
3. I och med detta anses motionen besvarad. 

 

 

Yrkandet 
Den senaste IPCC-rapporten från FN:s klimatpanel visade att effekterna av klimatföränd-

ringarna är större än vad som tidigare var känt. Enligt rapporten finns fortfarande tid att 

hejda klimatförändringarna, men den bedöms som mycket knapp. Kommunstyrelsen be-

slutade under förra året att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur 

ett Programråd kan utformas och inrättas i enlighet med förslaget till nytt Miljö- och kli-

matprogram i syfte att Göteborgs Stads samlade politik effektivt leder mot målet om noll-

utsläpp av klimatgaser senast 2045. Stadsledningskontoret gjorde en genomlysning av 

olika möjliga typer av råd och gav förslag på två olika utformningar av ett sådant Pro-

gramråd; granskningsråd för klimat och referensråd för miljö- och klimat.  

Granskningsrådet för klimat föreslogs ha som uppgift att bidra till att nå stadens klimat-

mål genom att granska den lokala politiken och stadens strategiska arbete för att nå målen 

i miljö- och klimatprogrammet. Referensrådet föreslogs ha som syfte att bidra till att nå 

samtliga mål i stadens miljö- och klimatprogram genom att ge råd till stadens strategiska 

arbete för att nå målen i programmet. Ett granskningsråd föreslogs endast bestå av exper-

ter från akademin medan referensrådet bedömdes kunna innehålla en bredare representat-

ion och även inkludera politiska representanter. 



 

   
   

I syfte att inrätta ett råd som får bred politisk förankring och som bidrar till verkställig-

heten av miljö- och klimatprogrammet har våra partier tillsammans enats om en väg 

framåt. Vår bedömning är att det behövs ett råd som kan främja ett aktivt och framåtsyf-

tande lokalt klimatarbete med tydligt fokus på att föreslå och värdera åtgärder. Rådet ska 

arbeta självständigt gentemot stadens politiker och tjänstepersoner. Rådet ges i uppdrag 

att analysera hur klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnads-

effektivt sätt, det vill säga med en hög klimatnytta för göteborgarnas skattemedel. Åtgär-

derna ska vara framåtsyftande genomförbara och specifika. Rådet avrapporterar löpande 

sitt arbete genom en skriftlig rapport till miljö- och klimatnämnden en gång per år. Rådets 

arbete genom de skriftliga rapporterna följs även upp inom ramen för uppföljningen av 

miljö- och klimatprogrammet. Om rådet önskar tätare avrapportering ska den möjligheten 

finnas till miljö- och klimatnämnden.  

Rådets rapporter ska ta hänsyn till omvärldsanalys inklusive befintligt arbete i staden, 

forskning, ny teknik samt eventuella målkonflikter inom området. I rapporten som lämnas 

till miljö- och klimatnämnden ska det tydligt framgå vilka åtgärder som bedöms ge mest 

klimatnytta för stadens skattemedel, hur tidshorisonterna samt hur en grov kostnadsbe-

dömning för respektive åtgärd ser ut.  

Rådets ledamöter ska vara från akademien och dess sammansättning ska spegla de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den sociala hållbar-

hetsaspekten ska beakta socioekonomiska faktorer i klimatomställningen. Vilka profiler 

som behövs samt hur platserna fördelas beslutas av miljö- och klimatnämnden.  

Rådets ska bestå av max 5–7 ledamöter och arbeta transparent gentemot invånarna genom 

att vara tillgängliga. Klimatrådets skriftliga rapport ska bidra till transparens mellan rå-

dets arbete och allmänheten. 

Göteborgs stad har ambitiösa klimatmål. Det är därför angeläget att rådet inrättas så snart 

som möjligt. Vår förhoppning är att rådet kommer att bidra till ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt klimatarbete och tillföra ett viktigt kunskapsunderlag. 


