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Reglemente för Göteborgs Stads 
klimatråd 
 

Inledande bestämmelse  
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 1 maj 2022. 

Ändringar i dessa regler fastställs av miljö- och klimatnämnden.   

Syftet med rådet 
§ 2 Göteborgs Stads klimatråd ska, självständigt gentemot stadens politiker och 

tjänstepersoner, analysera hur stadens klimatmål kan nås. Rådet ska, utifrån 

hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, främja ett aktivt och framåtsyftande lokalt 

klimatarbete med tydligt fokus på att föreslå och värdera åtgärder.  

Rådets uppgifter 
§ 3 I sin verksamhet ska Göteborgs Stads klimatråd   

− Analysera hur klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås 

på ett kostnadseffektivt sätt. 

− Föreslå åtgärder för minskad klimatpåverkan som är framåtsyftande, 

genomförbara och specifika. 

− Minst en gång per år avrapportera sitt arbete genom en skriftlig rapport 

på svenska till miljö- och klimatnämnden, innehållande förväntad 

klimatnytta, tidshorisont samt grov kostnadsbedömning för respektive 

åtgärd. Representant för rådet ska även presentera rapporten muntligt för 

miljö- och klimatnämnden. 

 

Rådets sammansättning 
§ 4 Rådet består av fem till sju ledamöter. Ledamöterna utses av miljö- och 

klimatnämnden för en period av två år.  

Rådets sammansättning är följande:   

− Ledamöterna ska vara aktiva forskare verksamma vid eller knutna till ett 

universitet, en högskola eller ett statligt forskningsinstitut. 

− Miljöförvaltningen föreslår ledamöter till miljö- och klimatnämnden som 

beslutar om rådets sammansättning.  

− Ledamöterna ska till miljöförvaltningen redovisa sina övriga uppdrag för att 

synliggöra potentiella intressekonflikter. 
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Rådets arbetsformer 
− Rådet utser inom sig en ordförande och en redaktör som också är vice 

ordförande. 

− Redaktören ansvarar för att sammanställa rådets rapporter. 

− Rådet sammanträder på eget initiativ och efter kallelse av ordföranden. 

Rådet ska genomföra ordinarie sammanträden minst fyra gånger årligen. 

− Kallelse med föredragningslista ska vara utsänd senast en vecka innan 

sammanträdesdagen.  

− Rådet kan till sammanträde inbjuda företrädare för förvaltningar och 

nämnder samt annan kompetens utifrån behov.  

− Rådets ledamöter har rätt till ett årligt grundarvode om 15 000 kr. Utöver 

detta får ordförande och redaktör årliga tilläggsarvoden om 15 000 kr 

vardera. Ledamöter baserade utanför Göteborgsområdet kan ansöka om 

ersättning för resor till rådets sammanträden. Kostnaden för arvoden med 

mera betalas av kommunstyrelsen.  

− Miljöförvaltningen ska delta vid rådets ordinarie sammanträden för att bistå 

med kunskapsstöd och att föra mötesanteckningar. Miljöförvaltningen står 

också för grafisk utformning av rapport. Miljöförvaltningen är även 

behjälplig med kunskapsunderlag samt administrativt stöd för möten vid 

behov. 

− Anteckningar från rådets sammanträden ska sändas till samtliga ledamöter.  

 


