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Yttrande angående yrkande angående 
förorenad luft på förskolegårdar

Yrkandet lyfter en mycket viktig fråga, nämligen hur luftkvaliteten i Göteborg, och då 
särskilt i miljöer där barn vistas, kan förbättras. Göteborg har under lång tid bedrivit ett 
metodiskt arbete för att lyfta luftkvaliteten i staden och det har också gett resultat även 
om det fortfarande finns mycket kvar att göra. Detta är ett arbete som redan hanteras av 
Miljö- och klimatnämnden och vi ser i dagsläget inte ett behov av att lyfta besluten från 
den nivån. Vi yrkar därför avslag på yrkandena i det aktuella ärendet.
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Yrkande – Yrkande angående förorenad luft 
på förskolegårdar 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs stad anpassar sig till naturvårdsverkets förslag och riktlinjer enligt ” Remiss 
från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av 
åtgärdsprogram för luftkvalité” 

Yrkandet  
SD har i flertalet yrkande föreslagit åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg. 
Bland annat genom vårt svar på Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och 
Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalité (Se bilaga 1). 

En åtgärd som SD föreslagit är att avskaffa trängselskatten för elfordon. 

Det största arbetet med att förbättra luftkvalitén i Göteborg finns att göra när man ska 
ställa om fjärrvärmen till att vara helt fri från klimatgaser. Här har SD bland annat 
föreslagit nya ägardirektiv för Göteborgs Energi (Se bilaga 2) 

Att specifikt inrikta sig på stadens förskolegårdar kan verka behjärtansvärt, men man 
måste inkludera hela staden om man ska nå de stora målen och komma tillrätta med den 
dåliga luftkvalitén i Göteborg på lång sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1) SD Yrkande – Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och 
Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalité 

2) SD Yrkande - Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB 
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Bilaga 1 

Yrkande – Remiss från Miljödepartementet - 
Naturvårdsverkets och Statskontorets 
rapporter Översyn av åtgärdsprogram för 
luftkvalité 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

Yttrande över översyn av åtgärdsprogram för luftkvalité i enlighet med nedanstående text 
ersätter tjänsteutlåtandet och översänds till miljödepartementet. 

 

Göteborgs Stads yttrande över Remiss från Miljödepartementet - 
Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram 
för luftkvalité 

Göteborgs stad har länge jobbat med luftkvalitén i Göteborg. Att man nu vill införa ett 
nationellt enhetligt system är positivt. Staden kommer att anpassa sig till naturvårdverkets 
förslag och riktlinjer.  

Att det har funnits förslag om att undanta elfordon från trängselskatt i Göteborg är 
mycket bra, men den politiska viljan har inte stått bakom detta, med undantag av SD. 

Vidare vill staden göra medskicket att remissen endast fokuserar på fordon och deras 
utsläpp. Göteborg anser att det är beklagligt. Stora utsläppskällor finns inom till exempel 
stål- och skogsindustrin, raffinaderier, fjärrvärme och sopförbränning.  

När man analyserar utsläppskartor från Göteborg kan man notera att raffinaderierna och 
sopförbränningsanläggningarna är stora källor till stadens dåliga luftkvalité. Detta måste 
hanteras.  

Vi vet att Göteborgs stads bolag Göteborgs Energi och Renova tillsammans ligger på 
topp 10 när det gäller koldioxidutsläpp i Sverige1. Tillsammans släpper dessa två 
Göteborgsföretag ut 0,44 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. 
 
Det finns därför ett ekonomiskt egenintresse för dessa bolag att avfallsförbränning inte 
ska ingå i handeln med utsläppsrätter. Ett egenintresse som delas av Staden Göteborg. 
 
Det är viktigt att värdera klimatstrategi och miljö mot avkastning och lönsamhet i de 
kommunala bolagen. Hur denna balansgång ska se ut återstår att se. 

 
1 Ny teknik 7 Nov 2019 sid 6-7 
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Bilaga 2 
 

Yrkande – Revidering av ägardirektiv för 
Göteborg Energi AB 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Följande ändringar görs i Kapitel 2 – Specifikt för Göteborg Energi AB:  
 

1) § 4 Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som 
staden bedriver. Bolaget ska utvärdera och inhandla de bästa systemen inom 
energiförsörjning. Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och 
genom framsynthet aktivt delta i processen för ett koldioxidfritt 
Göteborgssamhälle 

2) § 6 Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både 
vad gäller kvalitet och pris. Bolaget ska inte utveckla nya energisystem. För att 
underlätta prioritering av olika projekt bör samhällsekonomi och miljönytta 
kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser 

3) § 8 Bolaget ska utvärdera och inhandla miljöanpassad energiproduktion och 
energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan 

4) § 9 Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/kommunmedlemmarna 
vad gäller minskad energiförbrukning. Bolaget ska stimulera, underlätta och 
köpa privatpersoners egenproducerade el. Främst från privatbostäders 
solpaneler 

5) I övrigt godkänna det reviderade ägardirektivet. 

Yrkandet  
SD arbetar systematiskt och analytiskt med miljö- och energifrågor. Vi förstår skillnaden 
mellan begreppen förnybara energikällor och koldioxidfria energikällor. Vi vet att 
Göteborgs stads bolag Göteborgs Energi och Renova tillsammans ligger på topp 10 när 
det gäller koldioxidutsläpp i Sverige2. Tillsammans släpper dessa två Göteborgsföretag ut 
0,44 miljoner ton kolekvivalenter per år.  

SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de 
största källorna först. Vidare kan man bara jobba utifrån de områden där staden äger 
frågorna. SD vill fasa ut samtliga kraftvärmeverk i Göteborg och införa koldioxidfri 
energiproduktion. Att bygga kraftvärmeverk som eldas med biomassa eller biogas löser 
inga problem med koldioxidutsläpp, däremot cementerar det fast problemet med 
koldioxidutsläpp för kanske 50 år framåt i tiden.  

 
2 Ny teknik 7 Nov 2019 sid 6-7 
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SD anser att kärnkraft har stor potential som ersättare för dagens fjärrvärmeproduktion 
som ger stora koldioxidutsläpp, (förbränning av fossila bränslen, avfall eller biobränslen).    

Efter katastrofen med GoBiGas vill SD att Göteborgs Energi upphör med all utveckling 
av ny energiteknik.  Istället ska bolaget utvärdera och inhandla de bästa systemen 
inom energiförsörjning. Vilka system som köps upp beror på hur marknadspriset på el 
utvecklas. Priser på solceller och värmepumpar har även en stor betydelse. En annan 
fråga som behöver utvärderas är hur man kommer att lösa energilagringsproblematiken. 
Den fjärde generationens kärnreaktorer har stor potential, men vi vet inte än när och om 
dessa kommer att byggas. 

Göteborgs Energi står inför stora utmaningar när man ska omvärdera en suboptimerad 
fjärrvärme som är beroende av energikällor som ger enorma koldioxidutsläpp. 
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Yrkande angående Yrkande angående 
förorenad luft på förskolegårdar 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att under år 2021 simulera luftkvalitén på 

förskolegårdar. Miljö och klimatnämnde får i uppdrag att föreslå åtgärder för att klara 

målsättningsnivån för kvävoxider (NO2) på 20 µg/m3 som årsmedelvärde och att 

målsättningsnivån för partiklar (PM10) ska underskrida 30 μg/m3 som 

dygnsmedelvärde 

2. Förslag till åtgärder koordineras lämpligen med länsstyrelsen i Västra Götaland som 

har det juridiska ansvaret för att utarbeta åtgärdsprogram för att innehålla nationella 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.   

3. Yrkandet anses i övrigt besvarat.. 

Yrkandet 
Behovet av att mäta halten av luftföroreningar vid förskolor och föreslå åtgärder för att 

begränsa dessa är en viktig fråga för förskolebarns hälsa. I den delen delar vi 

förslagsställarnas synpunkter.  

En utgångspunkt vi anser vara viktig är hur man på mest effektiva sätt kan kartlägga vilka 

halter av olika föroreningar som föreligger vid förskolor. I Göteborg finns två fasta 

mätstationer för luftkvalité sedan lång tid tillbaka och därtill används tre mobila 

mätstationer. De senare utplaceras efter behov och typiska mätserier har en varaktighet på 

6-12 månader. Det är av denna anledning både tids- och resurskrävande att genomföra 

mobila mätningar.  

Ett mer effektivt förfarande är att göra simuleringar utgående från de mätserier som redan 

föreligger. Att genomföra simuleringar för att kartera halten av luftföroreningar vid 

förskolor är även det förfarande som expertmyndigheterna Naturvårdsverket och SMHI 

föreslår. Med simuleringar kan dagens förhållanden simuleras men även vilken effekt 

olika förslag till att minska halter av luftföroreningar medför. Olika typer av 

simuleringsmodeller föreligger beroende av vad som skall simuleras och dessa modeller 

är tillräckligt tillförlitliga för att erhålla ett resultat som på en rimlig nivå speglar 

verkligheten. Simuleringar ger svar omgående och är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla 

rimliga resultat i förhållande till mätningar.  

Utsläpp av olika luftföroreningar härstammar inte enbart från trafiken och av denna 

anledning är inte trafikkontoret enbart den förvaltning som tillsammans med 

miljöförvaltningen är bäst skickad att bistå i arbetet med att föreslå åtgärder.  
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Den myndighet som har det juridiska ansvaret för att utarbeta åtgärdsprogram för 

luftföroreningar som har målsatta miljökvalitetsnormer är länsstyrelserna. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland har utarbetat en åtgärdsplan för kväveoxider för Göteborgsregionen 

under 2017-2018. Genom att utsläppskällorna härstammar från olika typer av 

samhällsaktiviteter och har olika ansvariga myndigheter behöver den samordnande 

myndigheten vara delaktig för att identifiera de mest effektiva åtgärderna. 

I stadens nya miljö- och klimatprogram finns ett specifikt delmål om att Göteborgs Stad 

säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna. Indikatorerna för delmålet är riktade dels mot 

förskolegårdar och bostäder, dels mot andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse, och 

anger högsta tillåtna halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).  
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Yttrande angående Yrkande angående 
förorenad luft på förskolegårdar 
 

Varje år bedöms 300 göteborgare dö i förtid på grund av luftföroreningar, enligt Arbets- 
och miljömedicin Göteborg. En studie från IVL Svenska Miljöinstitutet bedömer att varje 
dödsfall till följd av luftföroreningar motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår och att 
hälsoeffekterna kostar samhället 56 miljarder kronor årligen.  

Det är helt väsentligt att komma till bukt med problemen och i synnerhet för barn och 
unga som är extra känsliga. Även om utvecklingen ser positiv ut för flera typer av 
luftföroreningar är halten av kväveoxider i Göteborgsluften fortsatt mycket hög. För att 
lyckas krävs ett långsiktigt strategiskt arbete. Exempel på väsentliga åtgärder är 
elektrifiering av fordonsflottan, utbyggd laddinfrastruktur, överflyttning av biltrafik till 
hållbara transportslag och stads- och gatumiljöer mer utformade utifrån barn och ungas 
livsvillkor.  

Alliansen har sedan vi tog över stadens styre sett till att få flera viktiga åtgärder plats. 
Bland annat har vi drivit igenom ett miljö- och klimatprogram med höga ambitioner på 
luftkvalitetsområdet, prioriterat planeringen av ny gång- och cykelbro över älven, 
säkerställt en sammanhållen elektrifieringsstrategi för staden, beslutat om fossilfri 
fordonsflotta i staden till 2023 och lett kommunstyrelsens fossilfritt-grupp som 
tillsammans arbetat fram flera viktiga åtgärder för bättre luft. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i sitt yrkande att miljö- och klimatnämnden ska 
genomföra ett antal mätningar av luftkvaliteten på föroreningsutsatta förskolegårdar samt 
att nämnden får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden föreslå åtgärder utifrån 
resultaten.  

Enligt oss tillför föreslagna åtgärder inget nytt utifrån vad som redan pågår. En bärande 
del av det miljö- och klimatprogrammet är just luftkvalitet. Inom ramen för programmet 
ska samtliga förskolegårdar i Göteborg ha en kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 
mikrogram per kubikmeter senast 2030. Miljöförvaltningen arbetar för närvarande med 
en uppdatering av värdena för samtliga förskolor, vilket man bedömer ska redovisas 
någon gång under året. Värt att påtala är dock att miljöförvaltningens metodik skiljer sig 
från den som yrkandet föreslår. Den metodik förvaltningen valt är att löpande mäta 
halterna kvävedioxider vid ett antal strategiskt utvalda punkter. Resultaten från 
mätningarna kompletteras med ett antal övriga data, såsom vägtrafikarbete. Förvaltningen 
simulerar utifrån dessa uppgifter fram resultat för varje enskild förskola utifrån ett GIS 
(geografiskt informationssystem). Vad V/MP föreslår är att förvaltningen ska installera 
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fysiska mätstationer på ett antal förskolegårdar. Efter kontakt med sakkunniga på 
miljöförvaltningen framgår att en fysisk mätning av kväveoxider ibland kan vara ett mer 
precist tillvägagångssätt än de beräkningar som förvaltningen tillämpar. Däremot kan det 
i vissa fall vara svårare att dra generella slutsatser utifrån enskilda fysiska mätningar, 
exempelvis då det kan pågå tillfälliga byggnadsarbeten eller andra faktorer som gör att 
resultaten inte blir representativa. Detta hanterar simuleringarnas mer generella resultat på 
ett bättre sätt. Vad gäller mätning av partiklar vid förskolegårdar håller förvaltningen för 
närvarande på att arbeta fram en lämplig metodik utifrån miljö- och klimatprogrammet. 

Alliansens grundinställning är att politiken inte bör lägga sig i metodfrågorna utan 
överlåter den med varm hand till de sakkunniga på miljöförvaltningen. Vi har högt 
förtroende att de mest adekvata metoderna för att följa upp miljö- och klimatprogrammet 
kommer att tillämpas. 

Vad gäller V/MP:s förslag att nämnderna ska föreslå åtgärder, är detta redan 
omhändertaget i Alliansen budget för 2021, där det finns ett uppdrag som lyder “Miljö- 
och klimatnämnden får i uppdrag att utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka 
halterna kväveoxider i Göteborg.” Enligt uppgift från miljöförvaltningen väntas 
uppdraget redovisas i slutet av året och en tät samverkan sker redan med trafikkontoret. 
Uppdraget som V/MP föreslår tillför således inget nytt. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi avslag. 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-04-14 

Yrkande angående förorenad luft på förskolegårdar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra mätningar av 
luftkvalitén på föroreningsutsatta förskolegårdar utifrån befintligt 
underlag i “Luftkartan”.  

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utifrån resultatet av 
genomförda mätningar tillsammans med trafiknämnden föreslå åtgärder 
för att få en bättre luftkvalitet på förskolegårdar i Göteborg. 
 

Yrkande 
Vi rödgrönrosa är oroliga för förskolebarnens hälsa i Göteborg. På uppdrag av 
Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds 
Universitet nyligen genomfört en studie kring luftföroreningssituationen på 
förskolegårdar i Malmö. I undersökningen ingår också en enkätstudie som 
visar att få kommuner har kännedom om luftkvalitén i anslutning till 
kommunens förskolor. Vi rödgrönrosa vill att Göteborg kartlägger och 
redovisar luftsituationen för stadens förskolegårdar, för att vid behov kunna 
genomföra åtgärder.  

Enligt Göteborgs tidigare lokala miljömål, så skulle årsmedelvärdet för 
kvävedioxid underskrida 20 mikrogram/m3 luft vid 95% av alla förskolor och 
skolor i Göteborg senast 2020. Uppföljning visar att målet inte nåtts. 
Modelleringar av luftkvalitet finns sammanställda i en “Luftkarta” på stadens 
webbplats. 

Det borde vara en självklarhet att alla som lever i Göteborg har frisk luft att 
andas. Ändå dör cirka 300 personer i Göteborg i förtid på grund av 
luftföroreningar. Barn är en särskilt känslig grupp. Deras snabba utveckling 
under de första levnadsåren gör dem extra utsatta vid exponering av 
luftföroreningar. Barn har högre andningsfrekvens och andas in mer luft per 
kroppsvolym än vad vuxna gör. Därför är kvaliteten på den luft som barn andas 
in av stor betydelse för deras hälsa. Dessutom tillbringar barn mycket tid 
utomhus. Både under dagen, och på vägen till och från förskolan eller skolan, 
den tid som sammanfaller med de tider på dygnet då nivåerna av 
luftföroreningar är som högst.  
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Luftföroreningar orsakar, bidrar till och förvärrar sjukdomar i luftvägarna hos 
barn. Det finns starka bevis för att långtidsexponering försämrar barns 
lungfunktion och lungtillväxt. Vägtrafiken är den största lokala källan till 
luftföroreningar i tätbebyggda områden, genom att trafiken släpper ut både 
avgaser och slitagepartiklar mellan fordon och vägbanor. Luftföroreningar som 
orsakas av trafik ökar också risken för cancer hos barn. Flera studier har hittat 
samband mellan exponering för luftföroreningar under fostertiden, framför allt 
dieselavgaser, och högre risk för ögoncancer och blodcancer hos barn. 

Ren luft är också en jämlikhetsfråga. Effekten av en sämre luftkvalitet är cirka 
40 procent lägre för barn i familjer med högre inkomster, jämfört med barn i 
låginkomstfamiljer. Sannolikt beror det på att barn i hushåll med låg inkomst 
redan tidigare, i genomsnitt, har en sämre hälsa. 
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