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Kommunstyrelsen 
Yttrande (MP, V) 
2020-03-12 

Yrkande angående WWF:s kommunutmaningar 
inför Earth hour 2020 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborg stad antar WWF:s kommunutmaningar inför Earth hour 2020. 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en beskrivning av hur stadens nuvarande arbete svarar upp mot 
utmaningarna och vad som mer behöver göras för att klara utmaningarna. 
 

Yrkande 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Utöver utmaningen med klimatet har vi även en 
rad andra miljöproblem som behöver lösas så som den hotade biologiska 
mångfalden. För att driva på och sammanställa miljö- och klimatarbetet har WWF nu 
kontaktat landets kommuner där man ber kommunerna att anta ett antal utmaningar:  

1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma  
2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker  
3. Låta gammelskogar växa  
4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen  
5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna 

fordonsflottan vid nästa nyinköp  
6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i 

kommunen  
7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt 

och begränsar inrikesflyg  
8. Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv  
9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för 

måltidspolicyn om hur klimatpåverkan ska minska med tiden  
10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga 

naturvärden för att säkerställa fri passage upp-och nedströms för alla 
migrerande arter  

11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022 där kust, 
havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade 
aktiviteter ska ingå  

Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar. 
 
För mer info se bilaga 1 och /eller här: 
https://www.wwf.se/earth-hour/kommunutmaningar/ 

https://www.wwf.se/earth-hour/kommunutmaningar/
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WWF konstaterar att Sverige är en ledare i många klimatfrågor, men att vi samtidigt 
har bland de största ekologiska fotavtrycken per capita i världen och att kommunerna 
har en nyckelroll i klimatomställningen.  

Vi rödgrönrosa ser att de föreslagna utmaningarna ligger väl i linje med Göteborgs 
mål inom miljö- och klimatområdet och att staden därmed ska anta utmaningarna. 
Utmaningarna är av olika karaktär och många kommer att ta tid att genomföra. 
Genom att staden antar utmaningarna skickar vi en signal om att prioritera arbetet. 
Inom flera av utmaningarna har Göteborg pågående aktiviteter och att anta 
utmaningarna innebär konkret att staden redovisar för varje område hur långt arbetet 
har kommit.  

Utmaningarna gör att vi kan få ytterligare skjuts i miljöarbetet samt ger möjligheter 
att jämföra oss med andra kommuner samt utbyta kunskaper och goda exempel. 
Göteborgs Stad är sedan tidigare känd för att ligga långt fram inom miljö- och 
klimatområdet, vilket förstärks genom att anta kommunutmaningarna. 
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