
 
           

Dagordning  möte Klimatgruppen 
Tid och datum: kl 18.00, den 9 oktober 2017 

Plats: Första Långgatan 28B, vån 5 

1) Mötet öppnas. Ordförande: Hildur; sekreterare och fikaansvarig: Dan 
2) Beslutsärenden: 

Ordförande och sekreterare till nästa möte. 
 

3) Informations- och diskussionsärenden: 
a) Ämnen för kommande miniseminarier 
b) Referat: medverkan vid Framtidsveckan (Ragnar).  
c) Referat: insändare om byggkostnadsmotion mm (Gunnar R) 
d) Diskussion kring Klimatsamlings "bruttolista" för tänkbara 

gemensamma krav från klimataktiva i Göteborg inför valet (bifogas) 
(Gunnar I/Gertrud) 

e) Inbjudningar till klimatföredrag på Världskulturmuséet (Monica) 
f) Uppdatering om politikerdialog och halveringspresentation (Dan) 
g) Uppdatering om klimat-studiecirkel (Kristin, Ragnar) 

4) Ev övriga frågor. 
5) "Miniseminarium": Motionsverkstad inför Klimatriksdag 2018. Dan går 

igenom Klimatriksdagens motionsupplägg varefter vi bollar idéer till 
motioner som vi författa, enskilt, i gruppp eller kanske i klimatgruppens 
namn. 

6) Mötet avslutas.  
 
 
 

 
Bilaga: "Bruttolistan", se punkt 3d.  



 
Bilaga 1. "Bruttolista" på tänkbara gemensamma kommunala klimatkrav 
inför valet 2018. Framtagen av nätverket Klimatsamling. 
 
Bruttolista: Klimatkrav Göteborgs kommun inför valet 2018 

• GBG Energi producera förnybar energi, vindel, solcellssatsningar på tak och 
solcellsparker. Även utanför själva kommunen, offshore eller i andra 
kommuner. Krav kan behöva utvecklas med ex procentsatser, årtal etc. 

• Ta bort lönsamhetskravet på den förnybara el- och fjärrvärmeproduktionen i 
GBG Energis ägardirektiv. 

• Fossilfri fjärrvärme. 
• GBG kommun införa Miljö- och Klimatrevision för nämnder och bolag. 
• Ett av kommunalråden ska ha Klimat som ansvarsområde. 
• Samtliga förslag i kommunens nämnder och bolag ska innehålla analys utifrån 

klimatperspektivet. 
• Minska biltrafiken och prioritera gång, cykel och kollektivtrafik som de 

primära resesätten. Kan behöva konkretiseras med ex procentsatser, årtal etc. 
• Elektrifiera kollektivtrafiken. Även buss och färjor. 
• Ta bort bygglovskrav för solceller för privatpersoner för mindre anläggningar? 

(osäkerhet om dagens regler) 
• Lägga in områden för produktion av förnybar energi som vind och sol i 

kommunala Översiktsplanen. 
• Skapa en attraktiv stadsmiljö genom att minska parkering och låt den 

kvarvarande parkeringen betala marknadsmässiga priser.  
• Miljözoner/ förbjuda dieselfordon (oklarhet om dagens lagförslag) 
• Kommunala bostadsföretag bygga och renovera klimatsmart genom 

klimateffektiva val av bygg- och anläggningsmaterial. 
• Göteborg & Co prioritera och satsa på att marknadsföra hållbart resande till 

Göteborg. 
• Minska klimatpåverkan från stadens inköp. Tex livsmedel. Vegetariskt och 

närproducerat. 
• Kommunen - klimatsmart arbetsgivare som premierar anställda som reser 

hållbart till jobbet och minskar antalet tjänsteflygresor. Utvecklar IT-
konferenser. 

 
 
 


