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Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag till nämnder och styrelser samt 
några rapporter 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 9 maj 2022 med tillägg enligt yrkande från V och MP den 10 juni 2022 och yrkande 
från S och D den 10 juni 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-01-28 § 24 till Higab AB att översiktligt utreda 
förutsättningarna att göra vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en publik 
plats, förklaras fullgjort. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda hur boende i flerbostadshus kan uppmuntras att minska mängden osorterat 
avfall, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 31 till kretslopp och vattennämnden att 
samordna arbetet med kranmärkning tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 till kretslopp och vattennämnden att, i 
samråd med kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa 
en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet, förklaras fullgjort.  

6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 15 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för 
anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige, samt att uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022, förklaras fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till miljö- och klimatnämnden att 
utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg, 
förklaras fullgjort.  
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8. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den historiska 
stadskärnans bevarande, förklaras fullgjort.  

9. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med fastighetsnämnden utreda hur staden kan få fler solceller och gröna tak, 
exempelvis genom ändringar i taxor, planarbete eller genom markanvisningar, 
förklaras fullgjort.  

10. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-11-22 § 11 till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden att ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder, förklaras fullgjort.  

11. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kulturnämnden att genomföra en 
översyn av stadens filmstrategi i samverkan med Business Region Göteborg AB, 
förklaras fullgjort.  

12. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 29 till socialnämnderna Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst att tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden 
utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena, förklaras fullgjort. 

13. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 35 till socialnämnden Centrum att i 
samverkan med grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden utreda 
möjligheter att i linje med Göteborgs Stads arbete ”Staden där vi läser för våra barn” 
bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras 
föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet, förklaras fullgjort. 

14. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-06-10 § 4 till socialnämnd Centrum att 
sammanställa statistik över antalet individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen, förklaras fullgjort. 

15. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-08-26 §26 till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden om att utreda förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta 
en enhet eller avdelning inom särskilt boende med inriktning för HBTQ-personer 
inom befintligt bestånd, förklaras fullgjort.  

16. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 till nämnden för demokrati och 
medborgarservice om ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och 
återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår, förklaras som fullgjort.  

17. Rapport ”Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande, 
kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021”, antecknas.  

18. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 20 till samtliga nämnder och styrelser 
att upprätta ett barnbokslut 2021 som fullgjort, och att de årliga barnboksluten 2022 
och framåt biläggs ordinarie uppföljning. 

19. Rapport Lägesbild Göteborgs Stads barnbokslut 2021, antecknas. 
20. Årsrapport Göteborgs Stads EU-arbete 2021, antecknas. 
21. Idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, 

socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att inleda 
förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form 
av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på 
organisation i utredningen. 
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22. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Centrum, socialnämnd Nordost och socialnämnd 
Sydväst får i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att berörd förvaltning alltid 
skall göra en anmälan till polismyndigheten vid misstanke om att ett barn blivit fört 
ur landet av hedersrelaterade skäl. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till stadsledningskontorets 
förslag, tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022, tilläggsyrkande från  
MP och V den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 samt 
avslag på yrkande från SD den 18 maj 2022. 

Jonas Attenius (S) och Jessica Blixt (D) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag, 
tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 och tilläggsyrkande från V och MP  
den 10 juni 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 18 maj 2022 och 
tilläggsyrkande från V och MP den 10 juni 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från S och D den 10 juni 2022 samt avslag på övriga yrkanden. 

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att bifalla stadsledningskontorets 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att bifalla tilläggsyrkandet från  
V och MP. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från  
MP och V. 

Kommunstyrelsen beslutade slutligen utan omröstning att bifalla tilläggsyrkandet från  
S och D. 

 
 
Göteborg den 15 juni 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Kommunstyrelsen  

  

  

Tilläggsyrkande 

 
2022-06-10 

Socialdemokraterna, Demokraterna 

  
Ärende nr: 2.1.5 

Yrkande angående Samlingsärende inom 
uppföljning juni 2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktige uppdrag till nämnder och 
styrelser samt några rapporter 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Socialnämnd Hisingen, socialnämnd Centrum, socialnämnd Nordost och 
socialnämnd Sydväst får i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att 
berörd förvaltning alltid skall göra en anmälan till polismyndigheten vid 
misstanke om att ett barn blivit fört ur landet av hedersrelaterade skäl.  

 

Yrkandet 
 
Vi socialdemokrater och demokrater reagerar på återrapporteringen av 
socialnämnd Centrums uppdrag att sammanställa statistik över antalet individer 
som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar. I 
återrapporteringen framgår det att två socialnämnder rapporterar om totalt elva 
bortförda barn, men att polisanmälan endast gjorts i sju utav fallen. Genom 
representanter i socialnämnderna har vi fått information om att detta beror på att 
socialtjänsten i de fyra övriga fallen inte haft tillräckligt med underlag för att 
kunna göra en anmälan – man har helt enkelt inte vetat tillräckligt för att anse det 
befogat att kontakta polisen.  
 
För oss är det självklart att socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn 
förts ut ur landet av hedersrelaterade anledningar behöver göra en anmälan om 
detta till polisen. Det krävs en nolltolerans för att komma till bukt med det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket, och att i ett tidigt skede koppla in 
polismyndigheten i ärenden där man misstänker att detta våld förekommer är ett 
mycket viktigt steg. Att föra barn utomlands exempelvis i syfte att gifta bort dem, 
könsstympa dem eller på annat sätt utöva hedersrelaterat våld och förtryck 
gentemot dem är företeelser som vi aldrig kan acceptera i vårt samhälle, utan är en 
praxis som behöver motarbetas med full kraft. 
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Yrkande angående Samlingsärende inom 
uppföljning juni 2022 – återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder 
och styrelser samt några rapporter.  
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att återkomma med en förnyad 
inriktning och strategi för anläggningsavgiftens täckningsgrad med målet att 
kostnadstäckningen så snart det är möjligt ska uppnå 70 procent och på sikt 100 
procent.  

2. De nämnder och styrelser i staden som ännu inte genomfört Kran-märkning av sina 
verksamheter får i uppdrag att göra detta under 2022.  

3. Miljö- och klimatnämnden och Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra en 
förstudie för att införa miljözon 3 i delar av staden med fokus på att minska halterna 
av kvävedioxid. Förstudien ska även inkludera fördelnings- och jämställdhetseffekter 
samt samhällsekonomiska konsekvenser av att införa miljözon 3.  

 

Yrkandet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 att inriktningen för anläggningsavgiftens 
täckningsgrad ska vara 70 procent till år 2021. Detta mål har av olika skäl inte uppnåtts. 
Vi rödgrönrosa ser dock fortsatt inga skäl att sänka stadens ambitionsnivå. Därför vill vi 
att Kretslopp- och vattennämnden återkommer med en förnyad inriktning och strategi 
med målet att på sikt uppnå 100 procent täckningsgrad. Att sträva efter full 
kostnadstäckning innebär för oss en viktig rättviseprincip utifrån att fastighetsägare som 
ansluter sig till VA-nätet också är med och betalar sin del av kostnaden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 att staden ska vara en Kran-märkt 
organisation senast 31 december 2021. Att fasa ut användningen av engångsartiklar som 
buteljerat vatten är en viktig insats för miljön samtidigt som det också sparar pengar. Av 
handlingarna framgår att i slutet av 2021 var 18 av 23 förvaltningar och 21 av 30 bolag 
klara med Kran-märkningen. Därför vill vi ge de nämnder och styrelser som ännu inte 
genomfört Kran-märkningen fullt ut i uppdrag att under 2022 göra detta.   

Utredningen av hur det går att minska halterna av kvävedioxid visar att det finns flera 
åtgärder som tillsammans kan ge resultat. Omfattande miljözoner lyfts fram som de mest 
effektiva åtgärderna. Utöver miljözoner ser vi även att sänkta hastigheter, höjda 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
 
2022-06-10 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
2.1.5 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
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parkeringsavgifter, höjd trängselskatt och bilfri innerstad som möjliga åtgärder, vid sidan 
om kraftigt ökad andel resande i kollektivtrafiken och med cykel. Flera av åtgärderna har 
också andra positiva effekter till exempel minskat buller, klimatpåverkan och trängsel, 
vilket leder till en trevligare och mer hälsosam livsmiljö. Det är också i linje med 
miljömålet om en hälsosam livsmiljö i stadens miljö- och klimatprogram. 

I tjänsteutlåtandet framgår att utredningen är tänkt som ett underlag för diskussion och 
som kan komplettera nuvarande åtgärdsprogram för kvävedioxid. Vi vill ta nästa steg och 
föreslår därför att gå vidare med en förstudie för att införa miljözon 3, som enligt 
underlaget är en åtgärd med god effekt, med sikte på att hela staden ska kunna få denna 
status 2030. Det finns sedan tidigare utredningar om olika möjligheter för miljözoner som 
kan ligga till grund för förstudien. Förstudien ska också inkludera analyser av 
fördelnings- och jämställdhetseffekter samt samhällsekonomiska konsekvenser av att 
införa miljözon 3.  
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Tilläggsyrkande angående – Samlingsärende 
inom uppföljning juni 2022 – återrapportering 
av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder 
och styrelser samt några rapporter 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, 
socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att inleda 
förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form 
av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på 
organisation i utredningen.  

Yrkandet 
De fyra socialförvaltningarna och idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på framtida möjlig organisering av idrotts- och fritidsartiklar i stadsområdena. 
Enligt förslaget föreslås Göteborgs Stad bedriva Fritidsbanken som huvudman med lokala 
Fritidsbanker i respektive stadsområde. Enligt förslaget leds och styrs verksamheten av en 
styrgrupp, som samverkar med civilsamhället och andra intressenter. I utredningen har 
alternativa driftsformer övervägts och bedömningen har gjorts att Göteborg Stad som 
huvudman möjliggör en mindre sårbar verksamhet och bättre tillgänglighet och 
möjlighet för verksamheten att nå ut i sina respektive stadsområden. Nämndernas 
bedömning är att förslaget på organisation i högre utsträckning har potential att bidra 
till invånarnas nytta. 

Uppdraget om att utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och 
fritidsartiklar i stadsområdena hade mycket brett politiskt stöd i kommunfullmäktige när 
beslutet fattades i december 2020. I dagsläget driver redan socialnämnden Sydväst en 
verksamhet kallad ”Fritidsbanken” i Frölunda. Möjligheten för barn och unga att låna 
idrotts- och fritidsartiklar bör utvecklas i alla fyra stadsområden i Göteborg. 

Frågan finns med i budgetförutsättningarna för 2023, och nämnderna bör därför under 
hösten 2022 inleda ett förberedande arbete för att kunna starta upp Fritidsbanken i alla 
fyra stadsområden i början av nästa år.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2022-06-10 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
  
2.1.5 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM2OTk5NzMmYy0tZG9jdW1lbnQvN2U0ZTdkMDktNGEzZC00NmFmLThlNjctOWI2Y2MxZjI4NGEwJmQmMQ==
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Yrkande angående – Samlingsärende inom uppföljning juni 
2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och 
styrelser samt några rapporter 
 
Ärende 2 Higab AB:s uppdrag att utreda förutsättningarna att göra 
vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en publik plats. 

Ärende 5 Kretslopp- och vattennämndens uppdrag att genomföra 
nödvändiga förändringar för att säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-
kollektivet.  
 
Ärende 6 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att utreda innebörden 
av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan 
gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige. 
 
Ärende 14 Socialnämnd Centrums uppdrag att sammanställa statistik 
över antalet individer som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade 
anledningar och återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärende 15 Äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta en enhet eller 
avdelning inom särskilt boende med inriktning för HBTQ-personer inom 
befintligt bestånd. 
 

Förslag till beslut 
 
Ärende 2 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Higab får i uppdrag att redovisa totalkostnaden för att etablera en publik 
caféverksamhet i Landala vattenreservoar. 
 

2. Higab får i uppdrag att redovisa aktuella verksamheter och 
framtidsvisioner för Landala vattenreservoar. (Det vore tragiskt om 
byggnaden bara står outnyttjad och i längden förfaller). 
 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa totalkostnaden för att åter 
säkerställa en fortsatt publik caféverksamhet i Guldhedstornet. (Detta så 
totalkostnaden för en publik verksamhet vid Landala vattenreservoar 
respektive Guldhedstornet kan jämföras). 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2022-05-18 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende 2.1.1 
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Ärende 5 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att återkomma med en 
förnyad inriktning och strategi för anläggningsavgiftens långsiktiga 
täckningsgrad. 
 

2. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att redovisa hur 
täckningsgraden för nämndens olika typer av utbyggnadsprojekt har 
utvecklats över tid och förväntas utvecklas. 
 

3. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att fortsatt återrapportera om 
hur utvecklingsarbetet fortskrider och eventuella effekter av åtgärderna 
inom ramen för den ordinarie uppföljningen. 

 

Ärende 6  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att återkomma med en 
förnyad inriktning och strategi för anläggningsavgiftens långsiktiga 
täckningsgrad. 
 

2. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att redovisa hur 
täckningsgraden för nämndens olika typer av utbyggnadsprojekt har 
utvecklats över tid och förväntas utvecklas. 
 

3. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att fortsatt återrapportera om 
hur utvecklingsarbetet fortskrider och eventuella effekter av åtgärderna 
inom ramen för den ordinarie uppföljningen. 

 

Ärende 14 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen bjuder in Resursteam heder samt en representant från 
socialnämnd centrum för information om det hedersrelaterade arbetet 
kopplat till det uppdrag som Socialnämnden Centrum har. 
 
Följande frågor besvaras på informationsmötet:  

• På vilket sätt informerar Socialnämnd Centrum föräldrar i ett tidigt 
skede om att hedersrelaterat våld och kontrollerande övergrepp är 
förbjudet i Sverige?  

• Finns det färdigtryckt material på olika språk? 
• Är det obligatoriskt vid hembesök hos nyblivna föräldrar att man 

specifikt tar upp hedersvåld, eller avgörs behovet av de sociala 
tjänstemännen/ kuratorerna vid varje besök? 

 
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-06-10 § 4 till socialnämnd Centrum 

att sammanställa statistik över antalet individer som förs ut ur landet på 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 3 (6) 
   
   

grund av hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av 
sammanställningen till kommunstyrelsen, förklaras därefter fullgjort. 

 

Ärende 15 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Äldre vård- och omsorgsnämnden tillgodoser att all vårdpersonal redan 
vid nyanställning får både skriftlig och muntlig information om svensk 
diskrimineringslag 2008:567 samt kommunallagen 2§ (jämställdhet och 
likabehandling av kommuninvånare). En uppföljning av kunskapsnivån 
görs därefter lämpligtvis i samband med ordinarie APT-möten. 
 

2. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta en enhet eller 
avdelning inom särskilt boende med inriktning för HBTQ-personer inom 
befintligt bestånd förklaras därefter fullgjort. 
 

Yrkandet 
Ärende 2 
Hösten 2020 stängdes caféverksamheten i Guldhedstornet ned. Detta efter idogt 
arbete ända sedan öppnandet 1953 av Kretslopp och vattennämnden (och dess 
föregångare) för att få den publika verksamheten stängd. 

Som argument för att tvinga fram en stängning angavs förutom kostnader att det 
var fullständigt omöjligt att ett skyddsobjekt kunde samexistera i samma 
byggnad/under samma tak som publika aktiviteter/verksamheter.  

Precis denna situation föreligger utan några som helst problem i Rådhuset där 
skyddsobjekt delar byggnad/existerar under samma tak som publik verksamhet 
bestående av vigslar, guidade visningar av byggnaden osv.). Argument som 
framfördes av Kretslopp och vattennämnden kan således slås fast som icke 
sanningsenligt.  
För den som vill skada samhället, skapa kaos med mera finns otaliga enklare 
snabbare tillvägagångssätt än att ge sig på ett äldre vattentorn med resultatet av 
ett för stunden tillfälligt lägre vattentryck i delar av staden. 

Strax innan nedstängningen av caféverksamheten i Guldheden genomfördes en 
säkerhetsanalys av ett av landets främsta säkerhetskonsultföretag. Analysen 
visade att det var inga problem att fortsätta med caféverksamheten i Guldheden. 
Det som krävdes ur säkerhetssynpunkt var att installera ett bättre larm, byta ut ett 
fåtal enskilda dörrar samt montera upp en metallskiva på brandtrappan på 
utsidan av byggnaden. En i sammanhanget onekligen liten åtgärd och kostnad. 

Som ”plåster på såren” till de Göteborgare som såg den mkt uppskattade 
Caféverksamheten försvinna föreslogs att utreda en ersättningsverksamhet i 
vattenreservoaren i Landala. Sverigedemokraterna var positiva till att utreda 
möjligheten men varnade tydligt för att utredningen sannolikt skulle visa att 
kostnaden skulle bli betydligt större jämfört med att behålla den existerande 
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verksamheten i Guldhedstornet. Nu är utredningen klar och Higab slår fast att, 
citat: 

”Higabs bedömning är att en etablering av ett café i byggnaden kommer kräva 
mycket stora ekonomiska insatser och att sannolikheten är stor att det ur ett 
tekniskt perspektiv inte är genomförbart”, slut citat. 

Sverigedemokraterna får alltså ännu en gång fullständigt rätt i sak. Det hade varit 
oerhört mycket både billigare och enklare att behålla den gamla existerande, och 
mycket uppskattade, verksamheten i Guldhedstornet. Det är inte osannolikt att 
kostnaden bara för den nu genomförda utredningen, motsvarar en ansenlig del 
av vad totalkostnaden hade blivit om man redan från början genomfört de små 
insatser som krävts för att behålla den gamla verksamheten. 
 
Vidare skriver Higab att, citat:  

”Det är inte heller att betrakta som sannolikt att det finns ett affärsmässigt 
underlag för att bedriva någon form av servering i byggnaden”. Slut citat. 

Den publika caféverksamheten i Guldhedstornet startades 1953. Det har således 
funnits en affärsmässig grund under årtionden för att där bedriva en publik 
verksamhet. Huruvida detsamma gäller för Vattenreservoaren i Landala kan 
givetvis diskuteras. Obestridligt är dock att den affärsmässiga grunden har ett 
betydligt sämre utgångsläge om den först föregås av en omfattande renovering 
och ombyggnad vilken Higab själva bedömer som citat:  

”mycket stora ekonomiska insatser”, slut citat. 

Sammantaget ger redovisade fakta Sverigedemokraterna helt rätt i sak, igen… 
Frågan må vara av mindre betydelse för staden som helhet men verksamheten i 
Guldheden var mycket uppskattad och hade ett omfattande folkligt stöd under 
närmare 70 års tid. Göteborgsförslaget om att bevara verksamheten erhöll det 
tredje högsta antalet röster någonsin av alla inskickade Göteborgsförslag.  

Diskussionen måste därför nu bli, vad har Higab för framtidsvisioner kring 
Landala vattenreservoar (ingen vinner på att byggnaden står och förfaller) samt 
vad innebär en verksamhet i Landala i jämförelse med en återstartad verksamhet 
i Guldhedstornet, för staden, för skattebetalarna, som turistmål och för ansvariga 
företag/nämnder och dess representanter. 

 
Ärende 5 och 6 
Baserat på återrapporteringen är det svårt att bedöma om genomförda och 
pågående utvecklingsarbete tryggar en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet. För 
att tydliggöra varför täckningsgraden inte stärks trots de senaste årens höjningar, 
uppdras nämnden att redovisa hur täckningsgraden för nämndens olika typer av 
utbyggnadsprojekt har utvecklats över tid och förväntas utvecklas. 

Utbyggnaden av VA-anläggningen och kostnadsutvecklingen har förändrats 
kraftigt i jämförelse med nivån då KF (2018-12-20 §18) beslutade om en 
långsiktig inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad. Det finns behov av 
att se över inriktningen och strategin för den långsiktiga täckningsgraden. 
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Nämnden har inte tagit ställning till någon förändrad inriktning avseende 
täckningsgraden, vilket inte heller har gjorts i verksamhetsnomineringar för 2023 
(2022-03-16 § 61). Därför ges nämnden uppdraget att återkomma med en 
förnyad inriktning och strategi för anläggningsavgiftens täckningsgrad. Uppdraget 
ska omfatta alternativa vägval samt nämndens förslag till förnyad inriktning. 

 
Ärende 14 
Göteborgs Stad har en plan för att få bort stadens utsatta områden från polisens 
lista, senast år 2025. I ett utsatt område finns det kriminell påverkan på 
lokalsamhället, men det råder även en kulturell påverkan, inte minst när det kommer 
till hedersvåld och ett osunt kontrollerande av barn och unga. Göteborg har tusentals 
individer, främst flickor och kvinnor, men även pojkar och unga män som lever under 
förtryck. Familjen och moralväktare styr vad de ska ha på sig, vad de ska få lov att 
studera och vem de får lov att umgås med. 

Föräldrar i utsatta områden behöver ses som viktiga aktörer och 
samarbetspartners i arbetet med att förhindra barn och ungdomar från att 
utsättas för hedersrelaterad utsatthet.  

Att tidigt nå utrikes födda föräldrar med information om att vara förälder i Sverige, ger 
större möjlighet att skapa nödvändig tillit till samhället och goda förutsättningar för 
föräldraskapet. När man väntar barn, eller nyligen blivit förälder är de flesta mycket 
öppna för information och tacksamma för stöd. Kurser och information behöver ofta 
ges på modersmålet och vara anpassade till de behov som finns.  

En konsekvens av brist på kontakt, tillit och jämlikt stöd till nyanlända föräldrar, är att 
problem hos barn och ungdomar behandlas alldeles för sent. Problem växer sig 
stora. Det leder till lidande och blir enormt dyrt för samhället. Det finns ett 
förebyggande värde i att socialnämnderna aktivt arbetar för att upplysa om regelverk 
runt otillåtet hedersrelaterat förtryck och våld. 

 

Ärende 15  
Internationell och svensk lagstiftning utgör en tydlig grund för arbetet med jämlikhet 
och motverkan av diskriminering. I kommunallagen 2§ står det klart att "Kommuner 
och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något 
annat."  

Dessa lagar ger alla göteborgare likvärdiga livsvillkor och förutsättningar, oavsett 
socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
ålder och sexuell läggning. Sverigedemokraterna står bakom Göteborgs Stads 
arbete mot diskriminering och för jämlikhet, men önskar att arbetsformerna utformas 
på ett förnuftigt sätt. I arbetet med vård och omsorg av Göteborgs äldre gäller svensk 
lagstiftning. Följs dessa lagar kommer ingen människa att bli illa behandlad för sin 
sexuella läggning eller könsidentitet. Idag är det ett problem att hinna ge våra äldre 
de allra enklaste saker, som lite frisk luft och vistelsetid utomhus. Dessa basala 
behov får ofta stå tillbaka på grund av tid- och personalbrist.  

Sverigedemokraterna föreslår att vårdpersonal redan vid nyanställning får både 
skriftlig och muntlig information om svensk diskrimineringslag 2008:567 samt 
kommunallagen 2§ (jämställdhet och likabehandling av kommuninvånare). En 
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uppföljning av kunskapsnivån görs lämpligtvis i samband med ordinarie APT-möten. 
Görs detta, då behövs inte kostsamma utbildningsdagar om självklarheter som redan 
täcks av lagstiftning. Då krävs inte heller resurser i form av personal- och extra 
vikariekostnader. 

Om det finns vårdpersonal i Göteborgs kommun som i dag hindrar vårdtagare från att 
få vara sig själva, som bemöter människor med bristande respekt och som inte följer 
svensk lagstiftning, då bör denne vårdgivare tas ur tjänst. Alla vårdtagare ska ha lika 
rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sin vardag. Göteborgs Stad 
har i dagsläget inte resurser över för annat än den allra viktigaste kärnverksamheten 
inom vård, omsorg och skola och kan därför omöjligt tvingas prioritera ett särskilt 
boende med inriktning för HBT+. 
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Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag till nämnder och styrelser samt 
några rapporter 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Rapportering om genomförda åtgärder 2021 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, 
antecknas.  

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 - återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, i 
enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.  

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-01-28 § 24 till Higab AB att översiktligt utreda 
förutsättningarna att göra vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en publik 
plats, förklaras fullgjort. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda hur boende i flerbostadshus kan uppmuntras att minska mängden osorterat 
avfall, förklaras fullgjort.  

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 31 till kretslopp och vattennämnden att 
samordna arbetet med kranmärkning tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-11-13 § 4 till kretslopp och vattennämnden att, i 
samråd med kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa 
en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet, förklaras fullgjort.  

6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 15 till kretslopp och vattennämnden att 
utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för 
anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige, samt att uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022, förklaras fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till miljö- och klimatnämnden att 
utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg, 
förklaras fullgjort.  

8. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den historiska 
stadskärnans bevarande, förklaras fullgjort.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-09 
Diarienummer 0199/22 
 

Handläggare  
Christina Bertilson 
Telefon:031-368 02 14 
E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se  
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9. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till byggnadsnämnden att tillsammans 
med fastighetsnämnden utreda hur staden kan få fler solceller och gröna tak, 
exempelvis genom ändringar i taxor, planarbete eller genom markanvisningar, 
förklaras fullgjort.  

10. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-11-22 § 11 till byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden att ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och 
möjliggöra billiga bostäder, förklaras fullgjort.  

11. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 § 5 till kulturnämnden att genomföra en 
översyn av stadens filmstrategi i samverkan med Business Region Göteborg AB, 
förklaras fullgjort.  

12. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 29 till socialnämnderna Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst att tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden 
utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena, förklaras fullgjort. 

13. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-11-25 § 35 till socialnämnden Centrum att i 
samverkan med grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden utreda 
möjligheter att i linje med Göteborgs Stads arbete ”Staden där vi läser för våra barn” 
bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras 
föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet, förklaras fullgjort. 

14. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-06-10 § 4 till socialnämnd Centrum att 
sammanställa statistik över antalet individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen, förklaras fullgjort. 

15. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-08-26 §26 till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden om att utreda förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta 
en enhet eller avdelning inom särskilt boende med inriktning för HBTQ-personer 
inom befintligt bestånd, förklaras fullgjort.  

16. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 till nämnden för demokrati och 
medborgarservice om ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och 
återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår, förklaras som fullgjort.  

17. Rapport ”Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande, 
kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021”, antecknas.  

18. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 20 till samtliga nämnder och styrelser 
att upprätta ett barnbokslut 2021 som fullgjort, och att de årliga barnboksluten 2022 
och framåt biläggs ordinarie uppföljning. 

19. Rapport Lägesbild Göteborgs Stads barnbokslut 2021, antecknas. 
20. Årsrapport Göteborgs Stads EU-arbete 2021, antecknas. 

Sammanfattning 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter.  

I rapporten finns sexton uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd/styrelse 
och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

I rapporten finns även en årsrapport om Göteborgs Stads EU-arbete, rapportering om 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt en lägesrapport över 
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ett pågående uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden 
om gaturenhållning och synpunktshantering. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Ärendet bygger på nämnders och styrelsers återrapportering av uppdrag som de erhållit 
från kommunfullmäktige samt återrapportering av några planer och program. Den 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen får i det här ärendet ingen påverkan om 
inte den bilagda rapporten föranleder nya beslut. Det finns delar i rapporten där de 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna finns belysta.   

 

Bilagor 
1. Rapport: Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av 

kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några 
rapporter 

1.1 Rapport: Täckningsgrad för anläggningsavgifter ”Hur kan täckningsgraden 
göras lägre och mer konkurrenskraftig?” 
 

1.2 Rapport: Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg, analys av ett antal åtgärder 
och scenarier (Rapport 2022:8) 
 

1.3 Rapport: Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och 
inflytande, kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021 
 

1.4 Rapport: Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 2021 
 

1.5 Årsrapport: Göteborgs Stads EU-arbete 2021  
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Ärendet  
Som en del av uppföljningsstrukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning för staden 
juni 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser 
samt några rapporter, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Detta ärende är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och stadens 
verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. 

I rapporten finns sexton uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd/styrelse 
och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

• Higab AB:s uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna att göra vattentornet 
Landala/Landala högreservoar till en publik plats. Mot bakgrund av tillgängligheten 
till byggnaden, teknisk status och rådande förvanskningsförbud så visar Higabs 
utredning att vattentornet i Landala inte går att göra till en publik plats. En enklare 
anpassning av utemiljön så som bänkar, bord och utebelysning kommer att utredas 
vidare av Higab för att skapa en tryggare och mer attraktiv publik utomhusmiljö. 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget som 
fullgjort. 

• Kretslopp och vattennämndens uppdrag att utreda hur boende i flerbostadshus kan 
uppmuntras att minska mängden osorterat avfall. Arbetet med att uppmuntra boende i 
flerbostäder att minska sitt osorterade avfall är utmanande och inbegriper också att 
uppmuntra fastighetsägarna att erbjuda en god avfallshantering och att hantera de 
brister som uppstår i avfallshanteringen. Beteendeförändrande arbete tar lång tid och 
behöver ständigt upprätthållas då effekterna av insatserna avtar med tiden. Arbetet är 
en del av nämndens kärnverksamhet och pågår kontinuerligt. Under 2022 planers 
fördjupad dialog med fastighetsägare. Stadsledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort. 

• Kretslopp och vattennämndens uppdrag att samordna arbetet med kranmärkning 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser. Buteljerat vatten är borttaget från 
stadens ramavtal. Nämnden har under 2021 genomfört en rad insatser för att stödja 
förvaltningar och bolag att genomföra kranmärkning i sina verksamheter. Nämnden 
framför att kommunfullmäktige skulle kunna ge i uppdrag till de av stadens 
förvaltningar och bolag som ännu inte genomfört kranmärkning av sin verksamhet, 
att göra detta under 2022 och att följa upp genomförandet i sin systematiska 
miljöledning, i syfte att säkerställa att hela Göteborgs stad blir kranmärkt. 
Stadsledningskontoret bedömer dock att syftet med ett separat uppdrag enligt 
kretslopp och vattennämndens förslag i stället kan uppnås genom att det finns ett 
fattat beslut av kommunfullmäktige om att stadens verksamheter ska vara kranmärkta 
samt stadens anvisning för miljöledning. Enligt kraven i stadens miljöledningssystem 
ska förvaltningar och bolag fånga upp och hantera avvikelser mot relevanta beslut 
och bestämmelser. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
uppdraget fullgjort. 
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• Kretslopp och vattennämndens uppdrag, att i samråd med kommunstyrelsen, 
genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-
kollektivet. Nämnden beskriver ett förändringsarbete som har bedrivits under 2020 
och 2021 och som kommer att fortsätta framöver. Diverse arbetsinsatser och 
förändringar har införts eller påbörjats inom förvaltningen samt gentemot nämnden. 
Det är utifrån nämndens återrapportering svårt att bedöma om genomförda och 
pågående utvecklingsarbete säkerställer en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet, 
med det är kontorets bedömning att det kan skapa förutsättningar för en mer aktiv 
styrning. Stadsledningskontoret föreslår därför att uppdraget i detta skede förklaras 
fullgjort av kommunfullmäktige. Nämnden bör dock fortsatt återrapportera inom 
ramen för den ordinarie uppföljningen om hur utvecklingsarbetet fortskrider och 
eventuella effekter av åtgärderna. 

• Kretslopp och vattennämndens uppdrag att utreda innebörden av en lägre och mer 
konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga 
kommuner i Sverige, uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra 
kvartalet 2022. Nämnden har gjort en översiktlig utredning av en lägre och mer 
konkurrenskraftig täckningsgrad, som utgör ett ytterligare kunskapsunderlag om 
anläggningstaxan som grund för en fortsatt diskussion kring anläggningstaxans 
utveckling och nivå. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
uppdraget som fullgjort. Stadsledningskontoret konstatarera samtidigt att det går att 
överväga att ge nämnden i uppdrag att återkomma med en förnyad inriktning och 
strategi för anläggningsavgiftens täckningsgrad, då såväl utbyggnaden av va-
anläggningen och kostnadsutvecklingen har förändrats kraftigt i förhållande till den 
situation som rådde då kommunfullmäktige 2018 beslutade om en långsiktig 
inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad om att uppnå 70 procent till år 
2021, ett målår som redan har löpt ut.  

• Miljö- och klimatnämndens uppdrag att utreda de mest effektiva åtgärderna för att 
sänka halterna kvävedioxid i Göteborg. Nämnden har upprättat en rapport med analys 
av ett antal åtgärder och scenarier, och bedömer att omfattande miljözoner är de mest 
effektiva åtgärderna för att minska halterna av kvävedioxid i Göteborg. Det krävs 
mycket kraftfulla åtgärder för att minska kvävedioxidhalterna i Göteborg till 
hälsosamma nivåer. En kombination av åtgärder ger större effekt än om varje åtgärd 
skulle införas var för sig. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige 
förklarar uppdraget som fullgjort.  

• Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram 
en plan för att säkerställa den historiska stadskärnans bevarande. Nämnden har under 
2021 tagit fram nuläges- och behovsanalys, gjort omvärldsbevakning och identifierat 
ett antal fokusområden av vikt för att skapa förutsättningar för att bevara den 
historiska stadskärnan. Stadsbyggnadskontoret planerar att fortsatt driva frågorna 
vidare. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget 
fullgjort.  

• Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden utreda hur 
staden kan få fler solceller och gröna tak, exempelvis genom ändringar i taxor, 
planarbete eller genom markanvisningar. Byggnadsnämnden har utrett 
frågeställningarna, det fortsatta arbetet kommer att ske inom nämndens ordinarie 
verksamhet. Energiplanen som antogs av kommunfullmäktige i april 2022 innehåller 
en åtgärd om att alla nämnder och styrelser som utför eller beställer bygg- och/eller 
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anläggningsuppdrag ska, utifrån sin rådighet, upprätta en solenergiplan där 
möjligheter för utbyggnad av solceller på befintligt och tillkommande 
byggnadsbestånd utreds, målsätts och planeras. Stadsledningskontoret föreslår att 
kommunfullmäktige förklarar uppdraget som fullgjort.  

• Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Förvaltnings AB Framtidens (Framtiden) 
uppdrag att ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra 
billiga bostäder. De berörda nämnderna och styrelsen har gemensamt tagit fram 
strategier för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder. 
Framtidens styrelse har även beslutat gällande strategier för investeringar i 
nyproduktion och för låga produktionskostnader. Pågående arbete med detaljplan för 
Gunnilse centrum har använts som pilotprojekt i framtagandet av de gemensamma 
strategierna. Stadsledningskontoret kan se att de framtagna strategierna i 
exploateringsprocessens tre skeden innebär förtydliganden och utveckling av stadens 
arbetssätt. Av underlaget framgår inte på vilket sätt strategierna och arbetssätten ska 
utvärderas för att kunna bedöma om de faktiskt leder till minskade 
produktionskostnader och billiga bostäder. Framtidens del av uppdraget 
slutredovisades under 2021. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige 
förklara uppdraget fullgjort för byggnadsnämnden och fastighetsnämnden.  

• Kulturnämndens uppdrag att genomföra en översyn av stadens filmstrategi i 
samverkan med Business Region Göteborg AB. Kulturnämnden har genomfört en 
översyn av stadens utvecklingsstrategier för film och rörlig bild tillsammans med 
BRG. Kulturnämnden anser att översynsarbetet har bidragit till att förtydliga de 
näringspolitiska aspekterna i utvecklingen av film och rörlig bild. Nämnden bedömer 
att ett riktat uppdrag till BRG med ansvar för utveckling av näringslivsfrågor inom 
ramen för stadens filmsatsning kan bidra till att ytterligare stärka de näringslivs-
strategiska aspekterna och driva utvecklingen framåt. Stadsledningskontoret bedömer 
att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget som fullgjort. 

• Socialnämndernas uppdrag att tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden utreda 
en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena. Nämnderna har tagit fram ett förslag på framtida möjlig organisering 
av idrotts- och fritidsartiklar i stadsområdena. Utredningen lämnar öppna 
frågeställningar om framtida driftsform och finansiering som behöver omhändertas 
framåt, frågan finns med i budgetförutsättningarna för 2023. Stadsledningskontoret 
bedömer att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget fullgjort.  

• Socialnämnden Centrums uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden, 
förskolenämnden och kulturnämnden utreda möjligheter att i linje med Göteborgs 
Stads arbete ”Staden där vi läser för våra barn” bedriva ytterligare arbete riktat till 
alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras föräldrar för att öka andelen barn 
som läser regelbundet. Arbete i linje med uppdraget bedrivs inom ramen för stadens 
arbete som Litteraturstad Göteborg. Litteraturstadsarbetet utgår från sex 
samarbetsområden där ett samarbetsområde är läs- och skrivfrämjande och 
mobiliseringsarbetet ”staden där vi läser för våra barn”. Arbetet sker i samverkan 
med flera aktörer inom Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs 
universitet samt närings- och föreningsliv. En samverkansgrupp för arbetet inom 
samarbetsområdet läs- och skrivfrämjandet kommer gemensamt att konkretisera en 
handlingsplan för arbetet framåt 2022–2025. Stadsledningskontoret bedömer att 
kommunfullmäktige kan förklara uppdraget fullgjort.  
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• Socialnämnd Centrums uppdrag att sammanställa statistik över antalet individer som 
förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar samt återrapportera 
resultatet till kommunstyrelsen. Socialnämnd Centrum följer löpande utvecklingen 
inom området utifrån det stadenövergripande uppdrag som stadens samordnare för 
hedersrelaterat våld har. Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges 
uppdrag till socialnämnd Centrum att sammanställa statistik över individer som förs 
ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av 
sammanställningen till kommunstyrelsen, kan förklaras fullgjort. 

• Äldre samt vård- och omsorgsnämnden uppdrag om att utreda förutsättningarna för 
att senast under år 2022 inrätta en enhet eller avdelning inom särskilt boende med 
inriktning för HBTQ-personer inom befintligt bestånd. Nämnden har undersökt 
förutsättningarna och konstaterar att möjligheten att öppna en enhet inom särskilt 
boende med hbtqi-inriktning i de centrala delar av staden är begränsad under år 2022. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort, 
och konstaterar att nämnden presenterar två förslag på framkomliga vägar – som 
möjliga alternativ till förslaget om att inrätta ett särskilt boende med hbtqi-inriktning 
senast under 2022. 

• Nämnden för demokrati och medborgarservice har ett proaktivt demokratiuppdrag 
där kartläggning och återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår. 
Nämnden har gjort en kartläggning över vilka möjligheter invånare i Göteborg har till 
demokratisk delaktighet och inflytande i Göteborgs Stad 2021, här ingår även en 
redogörelse för pandemins påverkan på invånarnas möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Nämnden kommer årligen att återkomma till kommunfullmäktige med en 
kartläggning i samband med nämndens årsrapport. Stadsledningskontoret bedömer att 
kommunfullmäktige kan förklara uppdraget fullgjort. Stadsledningskontoret föreslår 
att kommunfullmäktige antecknar bilagd rapport. 

• Göteborgs Stads rapportering om barnbokslut 2021. Den bilagda rapporten ger en 
övergripande och generell lägesbild av vad som framkommit i de barnbokslut som 41 
nämnder och styrelser upprättat för 2021 och vilka utvecklingsområden som finns för 
att göra de förflyttningar som behövs för att leva upp till barnkonventionens artiklar.  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämnders och 
styrelsers uppdrag att upprätta ett barnbokslut 2021 som fullgjort, och att de årliga 
barnboksluten 2022 och framåt biläggs ordinarie uppföljning. Stadsledningskontoret 
föreslår att kommunfullmäktige antecknar bilagd rapport. 

I övrigt innehåller samlingsärendet följande rapportering:  

• Årsrapport Göteborgs Stads EU-arbete 2021 
• Rapportering om genomförda åtgärder 2021 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram  
• Lägesrapport över ett pågående uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden 

och fastighetsnämnden om gaturenhållning och synpunktshantering 

 

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Ekonomidirektör  Stadsdirektör  
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1 Inledning 
Som en del av uppföljningsstukturen lämnas samlingsärende inom uppföljning för 
staden juni 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och 
styrelser samt några rapporter, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta 
ärende är ett led i att följa upp kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter 
utifrån ett styrningsperspektiv. 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som 
kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra 
tidpunkter. 
I rapporten finns sexton uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig 
nämnd/styrelse och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
I rapporten finns även en årsrapport om Göteborgs Stads EU-arbete, rapportering om 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt en lägesrapport över 
ett pågående uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden och 
fastighetsnämnden om gaturenhållning och synpunktshantering. 
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2 Higab AB:s uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna 
att göra vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en 
publik plats. 

Higab AB (Higab) fick 2021-01-28 §24 i uppdrag att översiktligt utreda 
förutsättningarna att göra vattentornet i Landala/Landala högreservoar till en publik 
plats. Styrelsen för Higab AB har 2022-02-10 § 14 förklarat utredningen enligt uppdrag 
som slutförd. 
Higabs bedömning är att en etablering av ett café i byggnaden kommer kräva mycket 
stora ekonomiska insatser och att sannolikheten är stor att det ur ett tekniskt perspektiv 
inte är genomförbart, detta på grund av byggnadens skydd och utformning. Det är inte 
heller att betrakta som sannolikt att det finns ett affärsmässigt underlag för att bedriva 
någon form av servering i byggnaden. 
Mot bakgrund av tillgängligheten till byggnaden, teknisk status och rådande 
förvanskningsförbud så visar Higabs utredning att vattentornet i Landala inte går att 
göra till en publik plats, än mindre ett café, till en motiverbar kostnad. Läget på 
byggnaden med den storslagna utsikten skulle dock kunna medföra att besökare tar sig 
till platsen. En enklare anpassning av utemiljön så som bänkar, bord och utebelysning 
kommer därför att utredas vidare av Higab för att skapa en tryggare och mer attraktiv 
publik utomhusmiljö. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget som 
fullgjort. 
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3 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att utreda hur 
boende i flerbostadshus kan uppmuntras att minska 
mängden osorterat avfall 

I kommunfullmäktiges budget för 2021 (2020-11-05 § 5) fick kretslopp- och 
vattennämnden i uppdrag att utreda hur boende i flerbostadshus kan uppmuntras att 
minska mängden osorterat avfall. Kretslopp och vattennämnden behandlade ärendet om 
återrapport av uppdraget 2022-02-10 § 42. Kretslopp och vattennämnden beslutade att 
godkänna redovisningen av uppdraget avseende sortering i flerbostadshus. Nämnden 
beslutade även att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige 
som återrapportering och anser härmed uppdraget vara fullgjort. 
Sammanfattning av rapportering av uppdraget 
Kretslopp och vattennämnden har enligt miljöbalken ansvar för att informera hushållen 
om avfallshantering i kommunen och krav på hantering av förpackningar, 
konsumentelavfall, däck och läkemedel enligt producentansvaret. Nämnden ansvarar 
även för att informera hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder. I utredningen har kretslopp och vattennämnden utgått 
ifrån att det osorterade avfallet som refereras till i uppdraget är det avfall som felaktigt 
hamnar i restavfallet dvs framförallt förpackningar, returpapper och matavfall. Att 
uppmuntra boende i flerbostäder att sortera sitt avfall är en del av nämnden 
kärnverksamhet och för detta har nämnden en rad verktyg till sitt förfogande. De 
verktyg nämnden har till sitt förfogande för att uppmuntra till sortering kan vara 
styrande så som avfallsföreskrifter och avfallstaxa, tekniska så som tjänsterna som 
erbjuds eller mjuka så som information eller dialog. Förvaltningen verkar inom de 
ramar som satts genom lagstiftning, förordningar, föreskrifter och även allmänna råd. 
Utvecklingsprojekt och utredningar ger förvaltningen information som är nödvändig för 
arbetet och ger möjlighet att testa nya idéer i liten skala. Idag finns inga 
kostnadseffektiva tekniska lösningar som nämnden enkelt kan implementera för att öka 
sorteringen från boende i flerbostäder i hela staden. Utvecklingen på området bevakas 
genom bland annat de nätverk och arbetsgrupper förvaltningen deltar i. 
Kretslopp och vattennämndens konstaterar i sin rapportering att det ingår i nämndens 
grunduppdrag att informera boende i flerbostadshus om hur de ska sortera avfallet så att 
det kan materialåtervinnas till så stor del som möjligt. I rapporteringen framförs att 
arbetet med att uppmuntra boende i flerbostäder att minska sitt osorterade avfall är 
utmanande och inbegriper också att uppmuntra fastighetsägarna att erbjuda en god 
avfallshantering och att hantera de brister som uppstår i avfallshanteringen. 
Beteendeförändrande arbete tar lång tid och behöver ständigt upprätthållas då effekterna 
av insatserna avtar med tiden. Arbetet är en del av nämndens kärnverksamhet och pågår 
kontinuerligt. 
Under 2022 planerar kretslopp och vattenförvaltningen att fördjupa dialogen med 
fastighetsägare om vad de behöver för stöd för att få till en bättre sortering och för att 
bättre förstå fastighetsägarnas utmaningar. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort. 
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4 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att samordna arbetet 
med kranmärkning tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser 

I samband med ärendet Redovisning av uppdrag att minska användningen av 
engångsartiklar, beslutade kommunfullmäktige 2020-12-10 § 31 att Göteborgs Stad ska 
vara en Kran-märkt organisation senast den 31 december 2021. Samtidigt gav 
kommunfullmäktige kretslopp och vattennämnden i uppdrag att samordna arbetet med 
kranmärkning tillsammans med berörda nämnder och styrelser. Kretslopp och vatten har 
under 2021 genomfört en rad insatser för att stödja förvaltningar och bolag att 
genomföra kranmärkning i sina verksamheter. 
Kretslopp och vattennämnden behandlade ärendet om återrapport av uppdragen 
2022-02-10 § 43. Kretslopp och vattennämnden beslutade att godkänna redovisningen 
av uppdraget om att samordna arbetet med kranmärkning tillsammans med berörda 
nämnder och styrelser. Nämnden beslutade även att översända förvaltningens 
tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som återrapportering och anser härmed 
uppdraget vara fullgjort. 
Resultat 
Buteljerat vatten är borttaget från stadens ramavtal. Ett nytt avtal för 
konferensanläggningar börjar gälla 1 mars 2022 där det är avtalat att engångsartiklar 
såsom flaskvatten inte får användas. Vid årets slut var 18 (av totalt 23) förvaltningar och 
21 (av totalt 30) bolag klara med sin kranmärkning. Kretslopp och vatten har haft dialog 
med flera förvaltningar och bolag om hur en kranmärkning kan gå till och hur buteljerat 
vatten ska kunna ersättas med andra lösningar. Ett par bolag har kranmärkt vissa delar 
av sin verksamhet samt tagit fram handlingsplan för framtida genomförande av 
resterande verksamhet och/eller begärt undantag för viss verksamhet. Externa 
verksamheter som hyr lokaler av staden omfattas inte av kranmärkningen. Däremot ska 
berörd förvaltning/bolag kommunicera till externa verksamheter som hyr lokaler att 
staden ska kranmärkas och uppmuntra dem att också göra det. 
Kretslopp och vattennämnden framför i sitt tjänsteutlåtande att för att säkerställa att hela 
Göteborgs Stad blir kranmärkt skulle kommunfullmäktige kunna ge i uppdrag till de av 
stadens förvaltningar och bolag som ännu inte genomfört kranmärkning av sin 
verksamhet att göra detta under 2022 och att följa upp genomförandet i sin systematiska 
miljöledning. Enligt kraven i stadens miljöledningssystem ska förvaltningar och bolag 
fånga upp och hantera avvikelser mot relevanta beslut och bestämmelser. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt kraven i stadens miljöledningssystem ska förvaltningar och bolag fånga upp och 
hantera avvikelser mot relevanta beslut och bestämmelser. Kommunfullmäktiges beslut 
2020-12-10 § 31 att Göteborgs Stad ska vara en Kran-märkt organisation är ett beslut 
som är relevant för stadens nämnder och bolagsstyrelser att följa i efterlevnaden av sitt 
arbete med miljöledningssystem. Stadsledningskontoret bedömer att syftet med ett 
separat uppdrag enligt kretslopp och vattennämndens förslag i stället uppnås genom att 
det finns ett fattat beslut om att stadens verksamheter ska vara kranmärkta samt stadens 
anvisning för miljöledning. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort. 



8 

5 Kretslopp- och vattennämndens uppdrag att, i samråd med 
kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga förändringar för 
att säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet 

Kretslopp och vattens verksamhet omfattar de tre verksamheterna VA, Avfall och 
Återbruket. VA och Avfall är till stor del finansierade via taxa. 
I kommunfullmäktiges budget för 2020 (2019-11-13 § 4) fick kretslopp och 
vattennämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga 
förändringar för att säkerställa en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet. Kretslopp och 
vattennämnden redovisade 2022-02-10 § 44 hur uppdraget har omhändertagits. 
Nämnden översände förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som 
återrapportering och anser härmed uppdraget vara fullgjort.  
Nämnden beskriver ett förändringsarbete som har bedrivits under 2020 och 2021 och 
som kommer att fortsätta framöver. Diverse arbetsinsatser och förändringar har införts 
eller påbörjats inom förvaltningen samt gentemot nämnden. Kompetenshöjande åtgärder 
inom förvaltningen, ökad information till nämnden om ekonomi och investerings-
planering, långsiktig planering i form av 10-årig driftplan och 10-årig investeringsplan 
samt ny styrmodell bedöms ge förutsättningar för ökad tydlighet, ordning och reda samt 
bättre kvalitet på ekonomiska underlag och prognoser. Under 2022 planerar 
förvaltningen att påbörja en översyn av förvaltningens ekonomimodell. 
Nämnden beskriver att när en långsiktighet skapas i den ekonomiska planeringen, så 
skapas också förutsättningar för en förutsägbarhet som säkerställer att rätt taxa 
motsvarar tjänstens nödvändiga kostnader. Den 10-åriga driftplanen och den 10-årig 
investeringsplanen blir viktiga delar i nämndens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar VA-ekonomi. Med planerna som utgångspunkt ska kommande taxeökningar och 
skuld/fordran till VA-kollektivet planeras och simuleras. De långsiktiga planerna ska 
utformas för olika alternativ med olika ambitionsnivåer för den kommande 
planeringsperioden. Planerna ska också innehålla en bedömning av måluppfyllnaden för 
de risker som har identifierats. De olika alternativa planerna ska redovisa skillnaden i 
måluppfyllelse och vilka risker som prioriteras, och möjliggör för nämnden att bedöma 
vilka prioriteringar som behöver göras. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att nämndens återrapportering och redovisade 
utvecklingsarbete i första hand avser att skapa förutsättningar för en hållbar och stabil 
intern ekonomistyrning som möjliggör en mer aktiv styrning för såväl nämnden som för 
förvaltningen. Nämnden lyfter att det fortsatt finns ett antal kvarstående utmaningar 
som bland annat rör en utvecklad ekonomimodell, nämndens arbete och samverkan 
inom stadens exploateringsverksamhet och hanteringen av nämndens olika 
verksamhetsområden. Inte minst avseende nämndens tillkommande uppdrag avseende 
skyfall och tekniskt vatten som ligger utanför VA-kollektivets ansvarsområde. 
Det är stadsledningskontorets bedömning att det är nämndens ansvar att inom ramen för 
den ordinarie uppföljningen fortsatt återrapportera hur utvecklingsarbetet fortskrider. 
I samband med tidigare års beslut om VA-taxa har stadsledningskontoret konstaterat 
svårigheter i att göra någon bedömning av rimligheten av nivå och takt i föreslagen taxa 
då det saknats alternativa kostnadsscenarior i nämndens beslutshandling. Kretslopp och 
vattennämnden beskriver nu ett förändringsarbete som har pågått och kommer att 
fortsätta kommande år. Olika alternativ för olika ambitionsnivåer planeras att utformas, 
som underlag till nämnden att ta ställning till i samband med beslut om förslag till 
förändring av VA-taxa och långsiktiga investeringsplan. 
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I verksamhetsnomineringarna 2023 tar nämnden ställning till alternativa 
verksamhetsprioriteringar som grund för brukningstaxan utifrån alternativa 
ambitionsnivåer, främst för investeringstakten. 
Vad avser anläggningstaxans utveckling presenterar förvaltningen ett antal alternativ för 
olika finansieringsstrategier där nämnden inte har tagit ställning till någon förändrad 
inriktning i förhållande till dagens planerade utveckling. Vad gäller anläggningstaxan 
ser stadsledningskontoret att det finns fortsatt behov för en utveckling av analys och 
beslutsunderlag som grund för nämndens ställningstaganden som för 
kommunfullmäktiges styrning. 
Stadsledningskontoret bedömer dock att det utförda och planerade arbete ger 
förutsättningar för nämnden att göra bedömningar och prioriteringar på länge sikt 
baserat på ekonomi, måluppfyllelse och risker. 
Det är utifrån nämndens återrapportering svårt att bedöma om genomförda och 
pågående utvecklingsarbete säkerställer en hållbar ekonomi inom VA-kollektivet, med 
det är kontorets bedömning att det kan skapa förutsättningar för en mer aktiv styrning. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att uppdraget i detta skede förklaras fullgjort av 
kommunfullmäktige. Nämnden bör dock fortsatt återrapportera inom ramen för den 
ordinarie uppföljningen om hur utvecklingsarbetet fortskrider och eventuella effekter av 
åtgärderna. 
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6 Kretslopp och vattennämndens uppdrag att utreda 
innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig 
täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra 
likvärdiga kommuner i Sverige. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022. 

Kommunfullmäktige gav 2021-11-25 § 15 kretslopp och vattennämnden i uppdrag att 
”utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för 
anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022.” 
Kretslopp och vattennämnden har 2022-03-16 § 67 godkänt redovisad utredning från 
förvaltningen som fullgjord och som ett svar på kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnden, se bilagd rapport ”Täckningsgrad för anläggningsavgifter”. 
Utredningen behandlades av nämnden vid samma tillfälle som nämnden behandlade 
förslag till nämndens verksamhetsnomineringar 2023 (2022-03-16 § 61).  
Utredningen sammanfattas enligt följande: 

− Att välja i hur stor utsträckning anläggningsavgifterna ska täcka 
investeringsutgifterna innebär ett val av vem som ska betala och när, den som 
bygger en ny fastighet via anläggningsavgiften och/eller samtliga VA-
abonnenter via brukningsavgiften. 

− Låga avgifter kan vara en konkurrensfördel oavsett täckningsgrad. Det finns 
inget som tyder på att anläggningsavgifternas storlek påverkar 
konkurrensförmågan hos en expansiv kommun med höga fastighetspriser. 
Branschorganisationen Svenskt Vattens analys av 2021 års va-taxor i Sverige, 
beskriver en stor spridning mellan kommuner vad gäller avgiftsnivå för en i 
princip identisk tjänst. 

− Vid jämförelse av VA-taxor 2021 och 2022 för typhus A (villa) och typhus B 
(flerfamiljshuset med 15 lägenheter) gentemot andra kommuner med över 
100 000 invånare har Göteborg höga avgifter. Vid jämförelse gentemot GR:s 
medlemskommuner har Göteborg höga avgifter för typhus A men är i 
mittenskiktet för typhus B. 

− Låg täckningsgrad påverkar brukningsavgifterna minimalt i ett kort perspektiv. 
− Nämnden hänvisar till den inriktning som kommunfullmäktige tillstyrkte 

2018-12-20 § 18 ”inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad om att 
uppnå 70 procent till år 2021. En långsiktig plan för att uppnå föreslagen 
inriktning ska redovisas i samband med nämndens årliga förslag till VA-taxa”. 
Nämndens utredning beskriver att investeringsutgifterna för att bygga nya lokala 
ledningsnät har ökat betydligt sedan inriktningsbeslutet fattades, höjningarna av 
anläggningsavgifterna de senaste åren har därför inte gjort det möjligt att nå 70 
procents kostnadstäckning. 

− Utredningen visar två möjliga alternativa scenarier med lägre täckningsgrad än 
nu gällande inriktning. 
Scenario A med målbild att på sikt nå 70 procent täckningsgrad räknat som 
15‑årsmedelvärde men låta det ta längre tid än i befintligt inriktningsdokument. 
15‑årsmedelvärdet för perioden 2018 – 2032 beräknas bli 67 procent. 
Scenario B med målbild att prioritera en låg och jämn taxebana på en nivå som 
åtminstone täcker kostnadsutvecklingen. Täckningsgraden är inte prioriterad 
men kommer att behållas på ungefär befintlig nivå. 15-årsmedelvärdet för 
perioden 2018 - 2032 beräknas bli 59 procent. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har gjort en översiktlig utredning av en 
lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad, enligt kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnden. Stadsledningskontoret konstaterar att materialet utgör ett ytterligare 
kunskapsunderlag om anläggningstaxan som grund för en fortsatt diskussion kring 
anläggningstaxans utveckling och nivå, och föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
uppdraget fullgjort. 
För att skapa ytterligare förståelse för att täckningsgraden inte stärks trots de senaste 
årens höjningar hade det varit av intresse att få en bild över hur täckningsgraden för 
nämndens olika typer av utbyggnadsprojekt har utvecklats över tid och förväntas 
utvecklas. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att såväl utbyggnaden av va-anläggningen och 
kostnadsutvecklingen har förändrats kraftigt i förhållande till den situation som rådde då 
kommunfullmäktige (2018-12-20 § 18) beslutade om en långsiktig inriktning för 
anläggningsavgiftens täckningsgrad. Stadsledningskontoret kan därutöver konstatera att 
målåret för den inriktningen (2021) redan har löpt ut och att det därmed kan finnas 
behov av att se över inriktningen och strategin för den långsiktiga täckningsgraden. 
Då nämnden i återrapporteringen inte tagit ställning till någon förändrad inriktning 
avseende täckningsgraden, vilket inte heller har gjorts i verksamhetsnomineringar för 
2023 (2022-03-16 § 61), går det att överväga att ge kretslopp och vattennämnden i 
uppdrag att återkomma med en förnyad inriktning och strategi för anläggningsavgiftens 
täckningsgrad. Ett sådant uppdrag bör omfatta alternativa vägval samt nämndens förslag 
till förnyad inriktning. 
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7 Miljö- och klimatnämndens uppdrag att utreda de mest 
effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i 
Göteborg 

Miljö- och klimatnämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2021 (2020-11-05 § 5) i 
uppdrag att utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i 
Göteborg.  
Nämnden har upprättat en rapport ”Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg, analys av ett 
antal åtgärder och scenarier”, som finns bilagd. Miljö- och klimatnämnden beslutade i 
ärendet 2022-04-19 § 92 att förklara uppdraget fullgjort och att skicka rapporten till 
kommunfullmäktige som en avrapportering av uppdraget. 
I utredningen redogörs för bidraget till utsläppen av kväveoxider från olika typer av 
källor i Göteborg. Bidraget till halterna av kvävedioxid från de största källorna kartläggs 
i syfte att beskriva i vilken utsträckning respektive källa bidrar till de sammantagna 
halterna i staden. Följande sex åtgärder, vilka alla berör vägtrafik, valdes ut för 
beräkningar av effekten på kvävedioxidhalterna: 
‒ Fördubblad trängselskatt  
‒ Sänkt bashastighet  
‒ Höjda parkeringsavgifter  
‒ Bilfri innerstad  
‒ Miljözon klass 2  
‒ Anpassad miljözon klass 3  
Åtgärderna valdes utifrån att de uppskattas ha stor potential att påverka halterna av 
kvävedioxid i Göteborg. De är också tillräckligt konkreta för att kunna värderas 
kvantitativt. De valda åtgärderna syftar främst till att sänka halterna av kvävedioxid på 
platser där människor huvudsakligen vistas, och de berör relativt stora geografiska 
områden. Kommunen har helt eller delvis rådighet över de valda åtgärderna.  
Utöver de åtgärder som utvärderats har även två minskningsscenarier beräknats. 
Minskningsscenarierna motsvarar inte några specifika åtgärder, utan kan ses som en 
möjlig effekt av att en eller flera åtgärder införs. Minskningsscenarierna är halverade 
utsläpp från lätt trafik samt halverade utsläpp från tung trafik. Resultaten från 
beräkningarna har utvärderats för ett antal jämförelseplatser i centrala Göteborg där 
många människor vistas och där halterna av kvävedioxid ofta är förhöjda. I rapporten 
presenteras resultaten av beräkningarna som visar vilken effekt de valda åtgärderna och 
scenarierna skulle ha på kvävedioxidhalterna i Göteborg. I rapporten ingår även en 
övergripande samhällsekonomisk bedömning. 
Miljö- och klimatnämndens bedömning 
Utifrån de antaganden och begränsningar som gjorts i utredningen gör miljö- och 
klimatnämnden bedömningen att omfattande miljözoner är de mest effektiva åtgärderna 
för att minska halterna av kvävedioxid i Göteborg. En anpassad miljözon klass 3, där 
lätta fordon antas vara utsläppsfria, är mer effektiv än en miljözon klass 2, där lätta 
fordon uppfyller kraven på Euro 6. Nämnden bedömer att bilfri innerstad har stor lokal 
effekt, medan effekten utanför det bilfria området blir liten. Vidare bedömer nämnden 
att höjda parkeringsavgifter leder till minskade halter kvävedioxid runtom i hela staden. 
Sänkt bashastighet leder till omfördelning av trafik, vilket generellt resulterar i lägre 
kvävedioxidhalter i anslutning till de stora trafiklederna och högre halter längs 
lokalvägnätet. En viss omfördelningseffekt ses också vid fördubblad trängselskatt då en 
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andel av trafiken tar alternativa vägar för att undvika avgiften, men den sammantagna 
effekten är att kvävedioxidhalterna minskar.  
Utredningen visar att det krävs mycket kraftfulla åtgärder för att minska 
kvävedioxidhalterna i Göteborg till hälsosamma nivåer. En kombination av åtgärder ger 
större effekt än om varje åtgärd skulle införas var för sig. Av utredningen framgår att 
det därför är viktigt att arbeta med såväl mera omfattande styrmedel som med mindre, 
mer indirekta åtgärder, för att sänka utsläppen av kväveoxider 
Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för diskussioner kring åtgärdsval för att 
förbättra luftkvaliteten i Göteborg. Kommunfullmäktige har till exempel i budgeten för 
2022 gett trafiknämnden i uppdrag att, tillsammans med miljö- och klimatnämnden, 
”föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar och buller”. Utredningen kan 
också ses som ett komplement till Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 
som tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Göteborgs Stad. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att miljö- och klimatnämnden har genomfört en 
utredning i enlighet med uppdraget, och föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
nämndens uppdrag att utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna 
kväveoxider i Göteborg, som fullgjort. 
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8 Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den 
historiska stadskärnans bevarande 

I kommunfullmäktiges budget 2021 (2020-11-05 § 5) fick byggnadsnämnden i uppdrag 
att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för att säkerställa den 
historiska stadskärnans bevarande. 
Byggnadsnämnden beslutade i samband med årsrapporten 2021 att avsluta uppdraget. 
Nämnden har under 2021 tagit fram nuläges- och behovsanalys, gjort 
omvärldsbevakning och identifierat ett antal fokusområden av vikt för att skapa 
förutsättningar för att bevara den historiska stadskärnan. En rapport samt kortfattad 
skrift för att uppmärksamma kulturmiljövärden, är under framtagande och planeras att 
presenteras för byggnadsnämnden 2022-05-17. 
De fokusområden som har identifierats är: 

− Tydligt adresserat och stärkt helhetsansvar för Göteborgs kulturmiljöer som 
planeringsförutsättning och kunskapsfält. 

− Utvecklade arbetssätt, metoder, rutiner, mallar och processer med syfte att tidigt 
uppmärksamma och möjliggöra omhändertagande av kulturmiljön som resurs i 
stadsplaneringsprocesser. 

− Kunskapsunderlag som ger aktuell bedömningsgrund för rättssäker och likvärdig 
hantering i stadsbyggnadsprocesser. 

− Kommunikation som stärker och lyfter stadens historiska arv och identitet. 

− Planjuridiska förutsättningar som ger skydd för identifierade kulturhistoriska 
värden. 

Under 2022 kommer stadsbyggnadskontoret att fördjupa sig kring de identifierade 
områdena i syfte bedöma genomförande, konsekvenser, resursbehov och prioritering av 
möjliga åtgärder. Detta som ett underlag inför kommande budgetarbete inför 2023 och 
möjliga framtida uppdrag.  
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort. 
Stadsledningskontoret har haft dialog med stadsbyggnadskontoret gällande hantering av 
uppdraget. Stadsbyggnadskontoret planerar att fortsatt driva frågorna vidare. 
Stadsledningskontoret anser att det arbete som byggnadsnämnden har genomfört och 
den rapport som är under framtagande utgör kunskapsunderlag i arbetet med bevarandet 
av Göteborgs historiska stadskärna. Arbetet kommer bland annat att vara användbart i 
byggnadsnämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2022, att tillsammans med 
fastighetsnämnden, förädla Göteborgs kvalitéer och värna om estetik och det som 
förtydligar stadens karaktär. 
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9 Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med 
fastighetsnämnden utreda hur staden kan få fler solceller och 
gröna tak, exempelvis genom ändringar i taxor, planarbete 
eller genom markanvisningar. 

I kommunfullmäktiges budget 2021 (2020-11-05 § 5) fick byggnadsnämnden i uppdrag 
att tillsammans med fastighetsnämnden utreda hur staden kan få fler solceller och gröna 
tak, exempelvis genom ändringar i taxor, planarbete eller genom markanvisningar. 
Byggnadsnämnden beslutade i samband med årsrapporten 2021 att avsluta uppdraget 
med hänvisning till att det fortsatta arbetet kommer att ske inom ramen för ordinarie 
verksamhet. 
Byggnadsnämnden konstaterar att det oftast är lovfritt att ha solceller eller gröna tak på 
en byggnad vilket innebär att få ärenden handläggs av berörda förvaltningar. 
I undantagsfall går det att ställa krav på gröna tak eller solceller vid förhandsbesked, 
planläggning, lovprövning och vid genomförande av detaljplan, utan att det kan ses som 
ett förbjudet kommunalt särkrav. Ett exempel när det är tillåtet är när kommunen agerar 
byggherre. Om krav ska ställas på kommunens fastighetsbestånd behöver detta 
klargöras då det finns styrning som inte medger kostnadsdrivande åtgärder. 
I andra fall är det fortsatt möjligt att uppmuntra till lämplig placering och takvinkel för 
bebyggelse för att ge goda förutsättningar för gröna tak och solceller. Metoden att 
tillgodoräkna sig gröna tak vid beräkning av grönytefaktorn vid plan- och 
exploateringsprojekt är känd och kommer fortsatt att tillämpas. 
Att ändra taxor är inte lämpligt då det kan strida mot bland annat likabehandlings-
principen om sökande med olika takbeklädnader skulle behandlas olika vad gäller 
avgiftsuttaget. 
På stadens hemsida finns information om gröna tak och solceller men den är inte samlad 
och kan få en bättre struktur. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att byggnadsnämnden har svarat på kommunfullmäktiges 
uppdrag och föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort. 
Byggnadsnämndens uppdrag har beröringspunkter med det uppdrag stadslednings-
kontoret fick av kommunstyrelsen 2021-02-10 § 123; att återkomma med en fördjupad 
analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera 
solceller på fler av Göteborg Stads tak och därmed minska klimatpåverkan. 
Stadsledningskontoret återrapporterade på uppdraget i kommunstyrelsen i 2021-12-01 
§ 949. Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att det på en hela staden-nivå 
är genom åtgärderna i energiplanen som det finns möjlighet att få en samlad styrning 
och uppföljning av hur nämnderna och bolagen arbetar med att möjliggöra fler solceller 
på tak. Energiplanen innehåller bland annat åtgärd 4.1 Alla nämnder och styrelser som 
utför eller beställer bygg- och/eller anläggningsuppdrag ska, utifrån sin rådighet, 
upprätta en solenergiplan där möjligheter för utbyggnad av solceller på befintligt och 
tillkommande byggnadsbestånd utreds, målsätts och planeras. Energiplanen antogs av 
kommunfullmäktige 2022-04-28. 
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10 Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Förvaltnings 
AB Framtiden uppdrag att ta fram en strategi för att minska 
produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder 

I kommunfullmäktiges budget 2019 (2018-11-22 § 11) gavs ett uppdrag till 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) att 
ta fram en strategi för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga 
bostäder. Framtiden fick även i kommunfullmäktiges budget 2020 (2019-11-13 § 4) i 
uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, ta fram en strategi för att 
minska produktionskostnader för att möjliggöra billiga bostäder. Detta uppdrag 
avslutades i samband med årsrapporten 2020 med anledning av att Framtidens styrelse 
under 2020 beslutat om två strategier; en för investeringar i nyproduktion och en för 
låga produktionskostnader. 
Avseende budgetuppdraget från 2019 redovisade fastighetskontoret i samverkan med 
stadsbyggnadskontoret och Framtiden ett tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden 
2020-06-15 § 120. Ärendet återremitterades till fastighetskontoret 2020-09-21 § 167 
efter två bordläggningar. Fastighetsnämnden ville bland annat veta vilken roll 
nyckelfärdiga koncepthus kan ha i sammanhanget, vilka arbetssätt som redan används 
och vilka som är nya, vilka generella målbilder och krav i detaljplaneprocessen som är 
nödvändiga samt vidareutveckling av förslag på konkreta åtgärder för att minska 
produktionskostnaderna. Fastighetsnämnden beslutade 2021-05-24 § 125 att godkänna 
fastighetskontorets återrapportering av uppdraget och uppdraget avslutades därefter i 
samband med årsrapporten 2021. Byggnadsnämnden beslutade också att avsluta 
uppdraget genom årsrapporten 2021 med hänvisning till att stadsbyggnadskontoret i 
samverkan med fastighetskontoret och Framtiden tagit fram strategier för olika delar av 
exploateringsprocessen. Framtiden rapporterade i årsrapporten 2019 att uppdraget är 
genomfört. 
De framtagna strategierna, vars inriktningar redovisas ovan, följer 
exploateringsprocessens olika delar; tidigt skede, planskede och genomförandeskede. 
Strategierna är generella och syftet har varit att de ska kunna vara en utgångspunkt i 
exploateringsprojekt även om det naturligtvis blir nödvändigt med projektspecifika 
anpassningar. Syftet är att genom att tillämpa aktuella delar i det specifika projektet 
kunna uppnå dels stadens ambitioner och syfte med det aktuella exploateringsprojektet, 
dels bidra till att säkra genomförbarheten samt bidra till att ge exploatören 
förutsättningar för en kostnadseffektiv exploatering. Detta kan i sin tur bidra till 
minskade produktionskostnader och möjliggöra billigare bostäder. För att exemplifiera 
strategierna har pågående exploateringsprojekt Detaljplan för Gunnilse centrum 
studerats. Detaljplanen förbereds just nu för en andra granskningsperiod, då det i 
granskningen konstaterats att detaljplanen inte var tekniskt eller ekonomiskt 
genomförbar. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort. 
Framtidens del av uppdraget slutredovisades under 2021 och det är nu 
byggnadsnämndens och fastighetsnämndens delar som förklaras fullgjorda i detta 
ärende. 
Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Framtiden har gemensamt tagit fram 
strategier för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder. 
Framtidens styrelse har även beslutat gällande strategier för investeringar i 
nyproduktion och för låga produktionskostnader. Pågående arbete med detaljplan för 
Gunnilse centrum har använts som pilotprojekt i framtagandet av de gemensamma 
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strategierna. 
Stadsledningskontoret kan se att de framtagna strategierna i exploateringsprocessens tre 
skeden innebär förtydliganden och utveckling av stadens arbetssätt. Av underlaget 
framgår inte på vilket sätt strategierna och arbetssätten ska utvärderas för att kunna 
bedöma om de faktiskt leder till minskade produktionskostnader och billiga bostäder. 
Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens syn, som även lyfts i SOU 2020:75, 
Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, att 
det inte finns ett direkt samband mellan produktionskostnaden och boendekostnaden. 
Låga produktionskostnader är dock en förutsättning för låga boendekostnader. Som 
fastighetsnämnden lyfter är det viktigt att beakta genomförandefrågor tidigt i processen 
för att minimera produktionskostnaderna. 
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11 Kulturnämndens uppdrag att genomföra en översyn av 
stadens filmstrategi i samverkan med Business Region 
Göteborg AB 

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 (2020-11-05 § 5) kulturnämnden i uppdrag att 
genomföra en översyn av stadens filmstrategi i samverkan med Business Region 
Göteborg AB (BRG). Kulturnämnden har genomfört en översyn av stadens 
utvecklingsstrategier för film och rörlig bild tillsammans med BRG genom att bland 
annat: 

− Samverka i framtagandet av ”Handlingsplan för att stärka film och rörlig bild 
2021–2025”, beslutad av kulturnämnden 2021-05-24 § 123 

− Samverka i framtagandet av handlingsplan 2022–2024 för 
”Näringslivstrategiska programmets arbetsgrupp Innovationskraft” 

− Ingå i en överenskommelse om samverkan utifrån ”Handlingsplan för att stärka 
film och rörlig bild 2021–2025” 

Kulturnämnden anser att översynsarbetet har bidragit till att förtydliga de 
näringspolitiska aspekterna i utvecklingen av film och rörlig bild. Nämnden bedömer att 
ett riktat uppdrag till BRG med ansvar för utveckling av näringslivsfrågor inom ramen 
för stadens filmsatsning kan bidra till att ytterligare stärka de näringslivsstrategiska 
aspekterna och driva utvecklingen framåt. 
Kulturnämnden har 2022-03-21 § 76 godkänt förvaltningens redovisning av uppdraget 
att genomföra en översyn av stadens filmstrategi i samverkan med BRG och förklarar 
uppdraget fullgjort. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget kan förklaras 
fullgjort. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget som 
fullgjort. 
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12 Socialnämndernas uppdrag att tillsammans med idrotts- 
och föreningsnämnden utreda en framtida möjlig 
organisering av utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 29 att ge socialnämnderna Centrum, 
Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att tillsammans med idrotts- och 
föreningsnämnden utreda en framtida möjlig organisering av utlåning av idrotts- och 
fritidsartiklar i stadsområdena. Socialnämnden Sydväst gavs samtidigt i uppdrag att 
driva Fritidsbanken i Västra Frölunda vidare efter årsskiftet 2020/2021. 
Socialnämnden Sydväst redovisar att de sedan årsskiftet 2020/2021 har fortsatt driva 
Fritidsbanken vid Frölunda Torg genom ett idéburet offentligt partnerskap i en 
överenskommelse som gäller fram till 2022-06-30. Fritidsbanken är ett bibliotek för 
utlåning av fritidsutrustning som riktar sig till alla mål- och åldersgrupper. 
Fritidsbanken i Frölunda har bedrivits sedan 2017 och har en förening ”Fokus förening” 
som huvudman i ett samarbete med kommunen och Skandia fastigheter i en 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). 
Förslag på framtida möjlig organisering på utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i 
stadsområdena 
De fyra socialförvaltningarna och idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på framtida möjlig organisering av idrotts- och fritidsartiklar i stadsområdena. 
Enligt förslaget föreslås Göteborgs Stad bedriva Fritidsbanken som huvudman med 
lokala Fritidsbanker i respektive stadsområde. Enligt förslaget leds och styrs 
verksamheten av en styrgrupp, som samverkar med civilsamhället och andra 
intressenter. Förslag på en möjlig organisering illustreras i bilden nedan. 
 

 
Figur: Förslag organisering Göteborgs Stad 
Hubbar är station för enkel utlåning av utrustning som kan användas som komplement 
till de större fritidsbankerna, eller i stället för en fritidsbank där underlaget inte finns för 
att öka tillgänglighet. 
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I nämndernas underlag fanns med en kostnadsbedömning som nämnderna inte bedömer 
ryms inom befintlig ram, och frågan finns med som en del av budgetförutsättningarna 
inför 2023. 
Alternativa driftsformer har övervägts och bedömningen har gjorts att Göteborg Stad 
som huvudman möjliggör en mindre sårbar verksamhet och bättre tillgänglighet och 
möjlighet för verksamheten att nå ut i sina respektive stadsområden. Nämndernas 
bedömning är att förslaget på organisation i högre utsträckning har potential att bidra till 
invånarnas nytta. Socialnämnderna Centrum och Nordost har vid sitt beslut gjort 
bedömningen att även andra driftformer kan vara möjliga, så som genom partnerskap 
med civilsamhälle eller näringsliv, men att dessa driftformer behöver utredas vidare. 
Beslut i socialnämnderna 
De fyra socialförvaltningarna har återrapporterat uppdraget till sina nämnder. 
Respektive socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har beslutat att 
uppdraget från kommunfullmäktige förklaras fullgjort. Nämndbeslut enligt följande: 
socialnämnd Sydväst 2021-11-24 § 277, socialnämnd Hisingen 2021-11-23 § 283, 
socialnämnd Nordost 2022-03-29 § 134 och socialnämnd Centrum 2022-03-29 § 73. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Socialnämndernas utredning lämnar öppna frågeställningar om framtida driftsform och 
finansiering som behöver omhändertas framåt, frågan finns med i 
budgetförutsättningarna för 2023. Nämndernas handlingar innehåller dock svar på 
framtida möjlig organisering av fritidsbank i respektive stadsområde. 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige kan förklara uppdraget 
fullgjort. 
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13 Socialnämnden Centrums uppdrag att i samverkan med 
grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden 
utreda möjligheter att i linje med Göteborgs Stads arbete 
”Staden där vi läser för våra barn” bedriva ytterligare arbete 
riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras 
föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 § 35 att ge socialnämnd Centrum uppdraget 
att i samverkan med grundskolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden utreda 
möjligheter att i linje med Göteborgs Stads arbete ”Staden där vi läser för våra barn” 
bedriva ytterligare arbete riktat till alla barn i förskole- och grundskoleålder och deras 
föräldrar för att öka andelen barn som läser regelbundet. 
Socialnämnd Centrum rapporterar att förvaltningen har haft kontakt med 
förskoleförvaltningen om former för att ytterligare bedriva arbetet utifrån uppdraget. 
Förskoleförvaltningen är den förvaltning som har det stadenövergripande uppdraget att 
leda och hålla ihop processen med stadens samlade läsfrämjande arbete. 
I dialog med representanter från socialförvaltning Centrum och förskoleförvaltningen 
framkommer att arbete i linje med kommunfullmäktiges uppdrag bedrivs inom ramen 
för stadens arbete som Litteraturstad Göteborg. Göteborg utnämndes i november 2021 
till Unesco City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. 
Litteraturstadsarbetet utgår från sex samarbetsområden där ett samarbetsområde är läs- 
och skrivfrämjande och mobiliseringsarbetet ”staden där vi läser för våra barn”. 
Utmärkelsen som UNESCO litteraturstad ger en ny och bredare plattform för att 
kraftsamla insatser och syftar till att öka läsförståelse, nå bättre skolresultat samt öka 
jämlikhet. Målgruppen är barn, ungdomar och deras viktiga vuxna. Arbetet sker i 
samverkan med flera aktörer inom Göteborgs Stad (förskola, skola, 
Världslitteraturhuset, biblioteken och kommunala bolag), Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs universitet samt närings- och föreningsliv. 
En samverkansgrupp för arbetet inom samarbetsområdet läs- och skrivfrämjandet 
kommer gemensamt konkretisera en handlingsplan för arbetet framåt 2022–2025. 
Arbetet startar våren 2022 och involverar representanter ifrån bland annat 
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. 
Socialförvaltningarna för även dialog med regionen inför de kommande 
folkhälsoavtalen om att gemensamt fortsatt utveckla samverkan och insatser kring barns 
språkutveckling. 
Socialnämnd Centrum har bedömt att nämnden utifrån detta inte kan påverka uppdraget 
och anser därför att uppdraget ska slutföras hos nämnden, 2022-02-08 § 25 nämndens 
årsrapport.  
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget utifrån ovanstående redogörelse kan 
förklaras fullgjort av kommunfullmäktige. 
 
 



22 

14 Socialnämnd Centrums uppdrag att sammanställa statistik 
över antalet individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar samt återrapportera resultatet 
till kommunstyrelsen 

Bakgrund 
2018 gjorde stadens samordnare för hedersrelaterat våld vid Social resursförvaltning en 
första sammanställning av saknade barn utifrån en hedersrelaterad problematik. 
Kommunfullmäktige gav 2019-12-10 § 5 stadsledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen och Social resursförvaltning skyndsamt 
utreda hur och var det fulla ansvaret skulle ligga för att sammanställa antalet barn som 
förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar. Kommunfullmäktige 
beslutade 2020-03-19 §19 bland annat att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att 
sammanställa statistik över individer som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade 
anledningar. Social resursnämnd fick uppdraget att sammanställa uppgifterna från 
stadsdelsnämnderna samt återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen. 
I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag återrapporterade Social resursnämnd en 
sammanställning över antalet barn som förs utomlands från Göteborg av 
hedersrelaterade anledningar i samlingsärende inom uppföljning mars 2021. Uppgifter 
hade hämtats in från samtliga stadsdelsförvaltningar. Sex stadsdelsförvaltningar svarade 
att de inte haft några bortförda barn under den aktuella mätperioden 2019-10-01 till 
2020-09-30, medan fyra stadsdelsförvaltningar tillsammans rapporterade om totalt nio 
bortförda barn. I samband med redovisningen beslutade kommunfullmäktige om 
ytterligare uppdrag inom området (2021-06-10 §4). Socialnämnd Centrum fick 
uppdraget att, i samverkan med andra aktörer inom Samverkan Landvetter1 säkerställa 
att arbetet med Insats Fokus2 på Landvetter flygplats startar i full skala samt uppdraget 
att redovisa stadens förbyggande arbete mot att barn förs utomlands för 
kommunstyrelsen i samband med kommande ordinarie uppföljning av planen mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Årets uppföljning 
Socialnämnd Centrum har sammanställt uppgifterna om antalet barn som förs 
utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar för mätperioden 2020-10-01 
till 2021-09-30 och beslutade 2021-12-21 § 327 att översända sammanställningen till 
kommunstyrelsen. Nämnden rapporterar att det finns ett flertal utmaningar i att 
kartlägga saknade barn i hederskontext för att ge en så rättvisande bild som möjligt av 
situationen. Det sker ett fortlöpande arbete för att utveckla processerna kring 
kartläggning och uppföljning. 
Årets uppföljning visar att två socialnämnder inte har några bortförda barn i 
hederskontext under perioden, medan övriga två socialnämnder tillsammans rapporterar 
om totalt elva bortförda barn. En majoritet av barnen var äldre än 13 år. Barnen uppges 
ha förts utomlands i uppfostringssyfte eller i syfte att giftas bort eller könsstympas, för 
några barn är orsaken okänd. Socialtjänsten uppges ha inlett utredning för samtliga barn 
och polisanmälan är gjord i sju fall. Samtliga barn uppgavs vid tillfället för insamlingen 
av uppgifterna vara kvar i utlandet. 

 
1 Samverkan kopplad till Landvetter flygplats syftar till att förhindra att bortföranden sker. Aktörerna 
som ingår i samverkan är: Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, 
Borås Stad, Härryda kommun, Swedavia och Gränspolisen. 
2 Insats Fokus, numer Operation limelight, är en samverkansmodell för att uppmärksamma 
könsstympning och andra hedersrelaterade orsaker samt förhindrabortföranden. 
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Pågående insatser 
I staden finns olika grupperingar och funktioner som bidrar till att utveckla 
handläggningen av och insatser i ärenden som berörs av en hedersproblematik. Det 
finns bland annat en myndighetsövergripande arbetsgrupp för hedersrelaterat våld, vars 
syfte är att förbättra den operativa samverkan myndigheter emellan. Det finns även 
samverkan med bland annat gränspolisen och Swedavia kopplat till Landvetter 
flygplats, i syfte att förebygga och förhindra bortföranden av barn i hederskontext. 
Upparbetade kontakter med Utrikesdepartementet, som är en viktig aktör i arbetet, 
finns. 
Det finns Resursteam heder inom samtliga stadsområden, vilka erbjuder stöd till både 
utsatta personer och stadens yrkesverksamma i hedersrelaterade ärenden. Vid årsskiftet 
startade dessutom ett regionalt stödcentrum hedersrelaterat våld. Stödcentrumet är en 
förstärkning och utvidgning av det pågående arbetet som redan finns i Göteborg kring 
hedersproblematik. Den nystartade verksamheten ska samverka över myndighetsgränser 
samt sprida kunskap till avtalsparternas organisationer. Stödcentrum ska också erbjuda 
samtalsstöd och rådgivning för utsatta och konsultation till yrkesverksamma inom 
samtliga avtalsparters organisationer. Samverkansparterna är Göteborgs Stad, 
Polismyndigheten region Väst, Västra Götalandsregionen samt tio kommuner inom 
Göteborgsregionen. Socialförvaltningen Centrum samordnar arbetet. 
Kompetensutveckling för att tidigt kunna identifiera tecken på barns utsatthet, sker 
också löpande i staden. Inom ramen för det europeiska projektet Equal City som staden 
deltagit i, har handboken ”Prata med föräldrar” för tillitsskapande dialog med 
utrikesfödda föräldrar tagits fram. Tanken är att sprida och implementera materialet 
tillsammans med frivilligsektorn. Bygga broar är ett annat arbete inriktat på dialog och 
har fokus på processinriktade värdegrundsdialoger mellan personal och vårdnadshavare 
där barn och unga står i centrum. Sedan 1 januari 2020 har staden en antagen plan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck med ett antal aktiviteter som ska genomföras under 
planperioden 2020–2023. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Socialnämnd Centrum följer löpande utvecklingen inom området utifrån det 
stadenövergripande uppdrag som stadens samordnare för hedersrelaterat våld har. 
Nämnden har i enlighet med uppdraget sammanställt uppgifter om antalet barn som 
bortförts på grund av hedersrelaterade anledningar i samverkan med berörda 
socialnämnder. Socialnämnd Centrum har också getts uppdraget att redovisa stadens 
förbyggande arbete mot att barn förs utomlands för kommunstyrelsen, i samband med 
kommande ordinarie uppföljning av planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnd 
Centrum att sammanställa statistik över individer som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar och återrapportera resultatet av sammanställningen till 
kommunstyrelsen, kan förklaras fullgjort. 
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15 Äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta 
en enhet eller avdelning inom särskilt boende med inriktning 
för HBTQ-personer inom befintligt bestånd 

Kommunfullmäktige gav 2021-08-26 § 26 äldre samt vård- och omsorgsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att senast under år 2022 inrätta en enhet eller 
avdelning inom särskilt boende med inriktning för hbtqi-personer inom befintligt 
bestånd. Detta utifrån en motion om hbtqi-personers behov av att på ålderns höst kunna 
välja ett tryggt och hbtqi-kompetent boende. Lägenhet på särskilt boende enligt ovan 
regleras enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen och kräver ett biståndsbedömt beslut. 
Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndsmötet 2022-02-22 redovisades förvaltningens 
utredning och nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget 
fullgjort samt översända förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 
Nämnden konstaterar att möjligheten att öppna en enhet inom särskilt boende med 
hbtqi-inriktning i de centrala delar av staden är begränsad under år 2022. Bland annat 
har en centralt placerad enhet förespråkats av Göteborgs Stads HBTQ-råd utifrån 
aspekter som trygghet och inkludering. Enligt förvaltningens bedömning skulle en 
befintlig enhet behöva ställas om med befintliga hyresgäster boende kvar – vilket bland 
annat skulle påverka möjligheten och takten för den nya målgruppen att flytta in. 
Nämnden lyfter fram två alternativa framkomliga vägar. I det ena fallet bedömer 
nämnden att det från och med 2023 och fram till 2024 finns lokalmässiga 
förutsättningar för inrättandet av enhet inom särskilt boende med hbtqi-inriktning i 
stadsområdena Centrum och Sydväst - detta i och med nyproduktion i såväl egen som 
privat regi. I det andra fallet menar nämnden att det kan finnas skäl att överväga att 
hbtqi-certifiera en enhet i respektive stadsområde i stället för en centralt belägen enhet. 
De hbtqi-certifierade enheterna föreslås vara sökbara för alla med rätt att flytta till vård- 
och omsorgsboende för äldre – inte enbart för äldre hbtqi-personer. Hbtqi-certifierade 
enheter minskar risken för tomgångskostnader, samtidigt som en specifik enhet med 
hbtqi-inriktning innebär en ökad valfrihet. 
Idag saknas dokumenterade uppgifter om hur kön/söktrycket till en enhet med hbtqi-
inriktning ser ut, ett förankringsarbete bedöms därför behöva genomföras tillsammans 
med rättighetsbärarna. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att äldre samt vård- och omsorgsnämndens har 
undersökt förutsättningarna att senast under 2022 inrätta en enhet eller avdelning inom 
särskilt boende med inriktning inom befintligt bestånd och föreslår att 
kommunfullmäktige förklarar uppdraget fullgjort. Stadsledningskontoret konstaterar att 
nämnden samtidigt presenterar två förslag på framkomliga vägar – som möjliga 
alternativ till förslaget om att inrätta ett särskilt boende med hbtqi-inriktning senast 
under 2022. 
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16 Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag om 
ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och 
återrapportering gällande demokrati och inflytande ingår 

Kommunfullmäktige gav 2020-02-20, § 8 nämnden för konsument- och 
medborgarservice (numera nämnden för demokrati och medborgarservice) ett löpande 
proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och återrapportering gällande demokrati 
och inflytande ingår. 
Nämnden för demokrati och medborgarservice beslutade 2022-03-23, § 22, att 
godkänna förvaltningens kartläggning över vilka möjligheter invånare i Göteborg har 
till demokratisk delaktighet och inflytande i Göteborgs Stad 2021 och att översända den 
till kommunfullmäktige, i samband härmed har nämnden bedömt att uppdraget kan 
avslutas vilket rapporterades i nämndens delårsrapport per mars 2022 (2022-04-21 
§ 38). Se bilagd rapport "Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och 
inflytande, kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021". I kartläggningen för 
2021 ingår även en redogörelse för pandemins påverkan på invånarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande. Nämnden kommer årligen återkomma till 
kommunfullmäktige med en kartläggning i samband med nämndens årsrapport. 
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för Göteborgsförslaget ska en redovisning av inkomna 
förslag lämnas till kommunfullmäktige varje år och även denna redovisning för 2021 
inkluderas i kartläggningen. Under 2021 har totalt 182 Göteborgsförslag publicerats, 
vilket är en ökning jämfört med året innan då 177 förslag publicerades. 45 av dessa har 
fått fler än 200 röster. Ökningen för 2021 vad gäller antalet nya registrerade användare 
är cirka 11 500 personer. Det är en större ökning i jämförelse med de senaste åren. 
Kartläggningen visar även på ett antal utvecklingsområden gällande Göteborgsförslaget. 
Det finns ett behov av ökad förståelse för vikten av samverkan mellan nämnderna. I 
arbetssätten runt Göteborgsförslaget behöver det bli tydligare hur förvaltningarna ska 
agera när flera nämnder ska ta beslut om samma Göteborgsförslag. Även återkoppling 
till förslagslämnare behöver bli tydligare. Det finns också behov av att utveckla 
kommunikationen kring Göteborgsförslaget för att nå fler målgrupper och visa att 
verktyget finns. 
I det gemensamma kapitlet i nämndernas reglemente står att alla nämnder aktivt ska 
arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som berörs av 
verksamheten. Rapportens fokus är således om, och hur, detta sker och ser ut. 
Rapporten visar vilka typer av forum, råd och dialoger som finns och vilka aktiviteter 
som har genomförts under 2021. Det handlar både om invånarnas möjligheter att få 
inflytande i lokala frågor och hur verksamheterna arbetar för att i samverkan med andra 
aktörer säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden. Rapporten lyfter även de 
utmaningar och utvecklingsområden som stadens förvaltningar ser i arbetet med att 
skapa förutsättningar för demokratiska delaktighet. Rapporten ger en övergripande bild 
utifrån de svar som har lämnats från förvaltningar och bolag och ger därmed inte en 
heltäckande bild. Rapporten kommer att användas som analysunderlag i utvecklingen av 
nämndens demokratiuppdrag. 
Rapporten ger inte några rekommendationer, förslag till utveckling eller förslag på 
beslut. Utöver nämndens demokratiuppdrag ansvarar nämnden för att utveckla stadens 
gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Det finns många 
kopplingar mellan dessa uppdrag och förvaltningen planerar att nästa år återkomma 
även med en servicerapport som kan ligga till grund för en fördjupad analys. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att nämnden för demokrati och medborgarservice 
genom kartläggningen har visat vilka möjligheter Göteborgs Stads invånare har till 
delaktighet och inflytande under 2021. Kartläggningen utgör en nulägesanalys från 
vilken vidare utveckling kan ske inom nämndens uppdrag att bedriva ett proaktivt 
demokratiarbete samt att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet 
och inflytande i samskapande med nämnder/styrelser och andra aktörer.  
I nämndens grunduppdrag finns att bedriva ett proaktivt demokratiarbete och de 
kommer årligen att återkomma till kommunfullmäktige med en rapportering i samband 
med årsrapporten. Stadsledningskontorets bedömning är att uppdraget från 
kommunfullmäktige 2020-02-20 § 8 kan förklaras fullgjort.  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar rapporten ”Invånarnas 
möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande, kartläggning av Göteborg Stads 
arbete under 2021”. 
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17 Göteborgs Stads rapportering om barnbokslut 2021 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en 
stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen 
upprätta ett barnbokslut. 
Nämnders och styrelsers barnbokslut 2021 är en nulägesanalys och har utgått ifrån 
barnkonventionens fyra grundläggande artiklar/principer som alltid ska beaktas för ett 
barnrättsarbete, samt övriga artiklar relevanta för verksamhetens uppdrag. De fyra 
grundläggande artiklarna/principerna är: 

− Artikel 2: Principen om icke-diskriminering 
− Artikel 3: Barnets bästa 
− Artikel 6: Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
− Artikel 12: Barns rätt till delaktighet 

Den bilagda rapporten "Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 2021"ger en 
övergripande och generell lägesbild av vad som framkommit i de barnbokslut som 41 
nämnder och styrelser upprättat för 2021 och vilka utvecklingsområden som finns för 
att göra de förflyttningar som behövs för att leva upp till barnkonventionens artiklar. 
Genomlysningen av 2021 års barnbokslut visar på att det varierar om och i vilken grad 
det bedrivs ett arbete ifrån barnkonventionens grundläggande artiklar. Mest 
förekommande är att utgå ifrån ett barnperspektiv, det vill säga baserat på vuxnas 
kunskaper och förståelse om vad som är barns bästa. Det finns verksamheter som utgår 
ifrån barns perspektiv, där barns åsikter inhämtats med olika tillvägagångssätt, men 
detta har även identifierats som ett utvecklingsområde särskilt gällande de barn som 
verksamheterna har svårt att nå. Mer sällan förekommer ett barnrättsperspektiv. I 
förekommande fall är barnrättsarbetet kopplat till någon eller några grundläggande 
artiklar, men inte utifrån barnkonventionens helhetsprincip. I jämförelse med den 
kartläggning som gjordes 2019 om Göteborgs Stad barnrättsliga arbete med anledning 
av att barnkonventionen blir lag 2020, har dock en viss förflyttning skett för att 
ytterligare säkerställa barnets rättigheter, något som inkorporeringen av 
barnkonventionen i svensk lag sannolikt bidragit till. 
Barnboksluten visar att det finns skillnader i hur långt verksamheterna kommit att 
arbeta utifrån artikel 2 och principen om icke-diskriminering och hur kunskaper om 
barn används. Gemensamt för samtliga barnbokslut är dock att undersökningar, 
utredningar och uppföljningar som görs inte lever upp till principen om icke-
diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Kunskaper om barns livsvillkor, 
normmedvetna arbetssätt och metoder för datainsamling behöver utvecklas för att 
synliggöra barn utifrån olika minoritetsperspektiv och diskrimineringsgrunder. 
Artikel 3 är framför allt förknippat med myndighetsutövning och de verksamheter som 
prövar beslut utifrån barns bästa. Bedömningen av barns bästa görs i regel när olika 
skrivelsers görs till egen nämnd eller styrelse. De utmaningar som nämns är att utveckla 
analys och redogörelse för hur olika grupper av barn påverkas direkt och indirekt av 
beslut. Det finns också behov av att stärka samsynen kring barns bästa bland 
socialtjänstens verksamheter då utmaningar uppstår när olika professioner gör olika 
bedömningar av barnets bästa. 
Artikel 6 är den artikel som de flesta barnboksluten kunnat koppla samman de egna 
verksamhetens uppdrag med. Verksamheterna har ett uppbyggt nätverk med andra 
aktörer både internt och externt i arbetet kopplat till artikeln, men att det finns 
samverkansstrukturer som skulle behöva utvecklas för att skapa ett bättre 
helhetsperspektiv på barn. 
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Artikel 12 visar på en stor variation i vilken grad barn är delaktiga och på vilket sätt 
barns åsikter inhämtas inför strategiska beslut som rör barn. Utmaningar som tagits upp 
är att hitta arbetssätt och rutiner för att inkludera de barn som verksamheterna har svårt 
att nå, samt yngre barn och att det behövs kompetensutveckling i att samtala med barn 
som ett led i att inhämta deras åsikter. 
I de barnbokslut där utvecklingsområdena kopplat till de grundläggande artiklarna 
identifierats handlar dessa genomgående om att: 

− Höja kunskaperna om barnkonventionen och vad ett barnrättsperspektiv innebär 
för verksamheten 

− Utveckla ett systematiskt arbetssätt och rutiner och att följa upp verksamheterna 
så att principen om icke-diskriminering säkerställs utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna, så att de barn som verksamheterna har svårt att nå 
och de grupper av barn som inte är inkluderade i den uppföljning som görs 

− Utveckla samverkansstrukturen för att skapa ett bättre helhetsperspektiv på barn. 
Utvecklingsområdena stämmer också väl in med den föreslagna barnrättsplanen, till 
vilken kommande års barnbokslut ska kopplas samman med. 
Ungdomsfullmäktige har tagit del av lägesbilden och i det sista kapitlet i den bilagda 
rapporten finns ungdomsfullmäktiges egna kommentarer på det som framkommit. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämnders och 
styrelsers uppdrag att upprätta ett barnbokslut 2021 som fullgjort, och att de årliga 
barnboksluten 2022 och framåt biläggs ordinarie uppföljning. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar rapporten Lägesbild 
av Göteborgs Stads barnbokslut 2021. 
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18 Årsrapport Göteborgs Stads EU-arbete 2021 
Den bilagda årsrapporten "Göteborgs Stads EU-arbete 2021" ger en överblick över de 
aspekter i stadens arbete som berörs av EU-styrnivån, inom arbetsområdena 
finansiering, kunskap, påverkan och profilering. Under 2021 fick staden 32,2 miljoner 
kronor från EU. Finansieringen avsåg utvecklingsprojekt inom en rad olika områden, 
från utbildning till digitalisering och näringslivsutveckling, men även genomförande av 
studier och drift av informationskontor har ingått. I syfte att förbättra stadens 
finansieringsmöjligheter framöver, genomfördes under året ett strategiskt arbete för att 
Göteborg ska väljas ut som en av 100 klimatneutrala städer inom programmet Horisont 
Europa. 
IRIS är ett EU-projekt som har bidragit till lärande och utveckling av stadens 
verksamheter. Under 2021 testades nya lösningar för stadsutveckling inom energi, 
mobilitet och IKT. Genom deltagande i europeiska organisationer som till exempel 
Eurocities, har kunskapsutbyte åstadkommits inom områden av vikt för staden, från 
migration till glasåtervinning och elektriska fordon. Ett antal kunskapshöjande insatser 
för tjänstepersoner genomfördes på ämnet EU-lagstiftning och social politik på EU-
nivå. Det EU-finansierade informationskontoret Enterprise Europe Network har under 
året erbjudit rådgivning till små och medelstora företag i Göteborg i frågor som IPR-
relaterade ärenden och CE-märkning. 
Stadens EU-arbete omfattar påverkansarbete i frågor som är av betydelse för staden. Ett 
sätt att bedriva detta arbete är genom besvarande av EU-kommissionens öppna samråd 
om nya förslag om lagstiftning. Ett annat sätt är genom operativt påverkansarbete 
gentemot EU-institutionerna och andra relevanta aktörer i Bryssel. Staden deltog även 
under året aktivt i arbetet med framtagandet av de nya social- och 
regionalfondsprogrammen i Västsverige (ESI-fonder, 2021–2027). EU-
överenskommelsen med Göteborgsregionen uppdaterades som en del av detta arbete. 
En viktig del i stadens profileringsarbete är deltagande på EU:s temaveckor. Under den 
europeiska temaveckan för regioner och städer presenterades stadens satsningar kring 
BID-Gamlestaden och under EU:s gröna vecka arrangerade staden ett webbinarium för 
att diskutera den kommande uppdateringen av avloppsdirektivet. Inom ramen för 
Eurocities, har Göteborg profilerats inom de olika tematiska forumen och arbetsgrupper, 
men även genom undertecknade av initiativ som till exempel Eurocities Plastics 
Declaration som innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska 
plastavfallet. Göteborg, genom deltagande i EU-projektet BEGIN fick utmärkelsen 
Regiostars awards i kategorin Allmänhetens val och Göteborg Citysamverkan 
tilldelades en Europeisk quality mark-certifiering. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antecknar årsrapporten 
Göteborgs Stads EU-arbete 2021. 
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19 Rapportering om genomförda åtgärder 2021 i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

I samband med kommunstyrelsens beslut 2019-05-29 § 451 om godkännande för 
igångsättningsbeslut att ta fram förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan för god 
vattenstatus, beslutade kommunstyrelsen även att stadsledningskontoret ska säkerställa 
att den årliga uppföljningen av vattendirektivet delges kommunstyrelsen. Utifrån sitt 
ansvar i reglementet ansvarar miljö- och klimatnämnden för rapportering om 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram till Länsstyrelsen. Nedan 
följer delar av enkätsvaret från miljöförvaltningen, svaret finns i sin helhet som 
inkommen till stadsledningskontoret d-nr 1444/21. 
Tillsyn enligt miljöbalken 
I enkäten efterfrågas om miljökvalitetsnormer för vatten används som prioritering i 
planering av den egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan. Staden arbetar med 
att minimera påverkan från utsläpp av förorenat vatten genom framtagna riktlinjer och 
riktvärden för utsläpp av förorenat vatten som blir juridiskt bindande först när beslut är 
fattat i det enskilda fallet. Det finns även reningskrav för dagvatten. Detta har varit en 
långsiktig satsning som miljöförvaltningen bedömer ger god effekt ur ett 
vattenförvaltningsperspektiv. 
I enkäten efterfrågas om tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa 
utsläppen av näringsämnen, prioriterade- och särskilt förorenade ämnen har vidtagits. 
Miljö- och klimatnämndens föreläggande tidigare år om att bland annat minska 
bräddning har resulterat i åtgärder i syfte att minska bräddning och därmed utsläpp av 
näringsämnen. Tillsyn inriktad mot bräddning från pumpstationer genomfördes förra 
året och tillsyn av pumpstationer och ledningsnät i närheten av näringsbelastade 
recipienter är planerad under nuvarande år. Tillsynen har inkluderat att 
VA-huvudmannen ska väga in recipientens känslighet vid prioritering av åtgärder på 
befintligt ledningsnät. 
Miljöförvaltningen har i tillsyn ställt krav på räddningstjänsten att inventera platser där 
övning har skett med PFOS/PFAS skum. Provtagning har genomförts på flera platser 
och åtgärder med rening av vatten har påbörjats på en övningsplats. 
Vattentäkter 
Kommunen har huvudmannaskap för två vattentäkter och båda har beslutade 
vattenskyddsområden. 
Planarbete 
I förslaget till ny översiktsplan som är antagen av byggnadsnämnden i december 2021 
(bordlagd i kommunstyrelsen till 27 april, därefter för beslut i kommunfullmäktige) kan 
aktuella delar av den regionala vattenförsörjningsplanen bedömas vara inarbetad i den 
numera digitala översiktsplanen samt att det finns en hänvisning till den regionala 
vattenförsörjningsplanen. En samlad hållbarhetsbedömning för den nya översiktsplanen 
finns och i miljödelen inkluderar den en bedömning av miljöpåverkan där även 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten ingår. 
Stadens påverkan på dagvatten 
I enkätsvaret framförs att det är en stor utmaning att genomföra dagvattenåtgärder i en 
redan bebyggd stad. Det är ont om ytor både under och över mark och det är kostsamt 
att gå in i befintlig bebyggd miljö. Vidare konstateras i svaret att om inte 
föroreningskällorna kan minska kommer det att ta lång tid och vara kostsamt att 
genomföra åtgärderna för att rena allt dagvatten som krävs. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antecknar rapportering om 
genomförda åtgärder 2021 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
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20 Lägesrapport av trafiknämnden, park- och naturnämnden 
och fastighetsnämndens uppdrag att ta fram och under 2021 
genomföra ett åtgärdspaket för att möta de brister som 
framkommer i stadsrevisionens granskning av 
gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart 
förbättra standarden på gaturenhållningen och 
synpunktshanteringen 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 § 15 att ge trafiknämnden, park- och 
naturnämnden och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram och under 2021 genomföra 
ett åtgärdspaket för att möta de brister som framkommer i stadsrevisionens granskning 
av gaturenhållningen i Göteborg, med målsättningen att klart förbättra standarden på 
gaturenhållningen och synpunktshanteringen. 
De berörda nämnderna såg inte någon möjlighet att genomföra åtgärdspaketet under 
2021 utan skjuter på det till år 2022 i syfte att få en kvalitativ leverans. Ett första möte 
med berörda förvaltningar hölls under november månad 2021. De är överens om att 
under 2022 göra en genomlysning av verksamheten enligt följande (se årsrapport 2021 
park- och naturnämnden 2022-02-07 § 32): 
1. Se över samordning av samtliga entreprenader kopplade till stadens renhållning. 
Översynen gäller främst de områden som park- och naturnämnden genomför i egen regi. 
Där saknas idag erforderliga arbetssätt för att få en samlad leverans i hela staden. 
2. Se över synpunktshanteringen (ärendehanteringen mot allmänheten) hos berörda 
nämnder och verka för ett gemensamt ärendehanteringssystem samt möjligheten till 
gemensamt kundtjänstavtal. Syftet är att invånarna ska uppleva likvärdig hantering 
oavsett förvaltning och få svar från en stad. 
Park- och naturnämnden rapporterar i delårsrapporten per mars 2022 att den nya 
organisationen för stadsutveckling kommer att medföra nya arbetssätt och metoder för 
att effektivisera gaturenhållningen inom staden samt att processkartläggning pågår om 
hur nämnden arbetar med synpunktshantering. 
Delårsrapporterna för fastighetsnämnden respektive trafiknämnden innehåller ingen 
uppdatering kring uppdraget. 
Stadsledningskontorets bedömning 
Med tanke på att uppdraget förväntades återrapporteras under 2021 vill 
stadsledningskontoret informera om uppdragets status. 
Uppdraget kom sent på året vilket kan motivera rimligheten i ett genomförande under 
2022. Ett enhetligt systemstöd för hantering av synpunkter och klagomål i staden 
kommer att vara en väsentlig del i förberedelserna inför en ny organisation för 
stadsutveckling, vilket indikerar att uppdraget behöver längre tid för ett genomförande. 
De av uppdraget utpekade nämnderna har påbörjat ett arbete med att ta fram och 
genomföra ett åtgärdspaket avseende stadens gaturenhållning och synpunktshantering. 
Nämnderna avser att återrapportera på uppdraget under 2022. 
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”Hur kan täckningsgraden göras lägre och mer konkurrenskraftig?”  

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2022-03-03 

1 Uppdrag och bakgrund 
Som en del i kommunfullmäktiges beslut om anläggningsavgifter för 2022 (KF 2021-11-25 

§15) beslutades även att ge ett uppdrag till Kretslopp och vattennämnden att ”utreda innebörden 

av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra 

likvärdiga kommuner i Sverige”. 

Nu gällande inriktningsbeslut (KF 2018-12-20 §18) syftar till att uppnå 70 procents 

täckningsgrad till år 2021. Som underlag för beslutet fanns ett inriktningsdokument för en 

långsiktig planering av anläggningstaxans utveckling, som även innefattade ett mål att på längre 

sikt uppnå 100 procent täckningsgrad men denna del godkändes ej. Uppdraget att ta fram ett 

inriktningsdokument kom efter flera års diskussion i Kretslopp och vattennämnden om dålig 

kostnadstäckning i exploateringsprojekt och om möjligheten att använda särtaxa för att öka 

denna.  

I denna rapport används begreppet ”täckningsgrad” i betydelsen ”kassaflödestäckningsgrad”, 

dvs kvoten mellan inkomst (fakturerade anläggningsavgifter) och utgifter (inkomna 

leverantörsfakturor) ett visst år. De beräkningar som redovisas avser detta.  

I rapporten används bland annat fakta och slutsatser som hämtats från: 

• Svenskt Vattens hemsida 

• Svenskt Vattens rapport ”Kommentarer till 2021 års taxestatistik” 

• SVU-rapport nr 2017 - 01 ”Analys av anläggningsavgifter och särtaxa” 

2 Sammanfattning av slutsatser 
Syftet med anläggningsavgifter är att finansiera utbyggnad av VA-anläggningen, inom befintligt 

eller utökat verksamhetsområde, för att nya fastigheter ska kunna få ansluta sig. Grunden för 

avgiftsuttaget är kostnaderna för VA-utbyggnaden. Med täckningsgrad menas här inte 

relationen mellan avgift och kostnad för den enskilda fastigheten, utan VA-huvudmannens 

totala avgiftsuttag för nyanslutningar i jämförelse med den totala utbyggnadskostnaden. 

Med en given kostnadsnivå innebär det att välja i vilken utsträckning anläggningsavgifter ska 

täcka investeringsutgifterna för att bygga nya, lokala VA-ledningsnät är ett val av vem som ska 

betala och när. Antingen betalar den som bygger på en fastighet en ”inträdesbiljett” när VA-

anslutning sker eller är det alla VA-abonnenter som tillsammans, och successivt, betalar av 

kostnaden genom den årliga brukningsavgiften.  

Täckningsgraden kan göras lägre eller högre men har som begrepp inget med konkurrenskraft 

att göra, konkurrenskraft beskriver hur effektiv man är i sin leverans. Konkurrenskraftiga, lägre 

anläggningsavgifter får man genom att antingen inte bygga så mycket eller bygga till lägre 

kostnad, än vad de som uppfattas som konkurrenter gör. Bedömningen är att det inte är 

anläggningsavgifternas storlek som avgör om en exploatör bygger i Stockholm, Härryda eller 

Göteborg. Det som avgör är främst om Göteborgs stad uppfattas som en attraktiv plats för 

etablering. 
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Konsekvenserna av att välja en lägre täckningsgrad gör märks nästan inte alls i det korta 

perspektivet, men kan på sikt påverka kapitaltjänstkostnader och möjligheten för VA-

huvudmannen att låna kapital till investeringar. 

En lägre kostnadstäckning får man direkt när anläggningsavgifterna inte höjs i samma 

utsträckning som investeringsutgifterna, oavsett om dessa beror på allmän prisutveckling eller 

mer komplexa projekt. 

3 Regelverk 
Investeringsutgifterna 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) säger inget om avgifternas nivå, men enligt §32 ska en 

fastighetsägare inte behöva ”betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden 

för att ordna VA-anläggningen”. Detta tolkas som att den genomsnittliga täckningsgraden för 

anläggningsavgifterna inte får överskrida 100%. Kommunallagens självkostnadsprincip innebär 

inte att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna, det totala avgiftsuttaget får dock inte 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten under en längre tid. Det finns inget som 

hindrar en kommun att besluta om en lägre täckningsgrad än 100 procent. 

Syftet med anläggningsavgifter är att finansiera utbyggnad av VA-anläggningen så att fler 

fastigheter ges möjlighet att ansluta, inom befintligt eller utökat verksamhetsområde. Utbyggnad 

görs på tre olika sätt: 

• Exploateringsprojekt – genomförande av ny detaljplan, 

• VA-upprustningsprojekt – ledningsutbyggnad till befintlig bebyggelse med enskilda 

anläggningar, 

• Förtätning – servisledning byggs till nybildade fastigheter i områden med befintligt 

ledningsnät. 

När man talar om täckningsgrad syftar man inte på den enskilda fastighetens täckningsgrad 

utan, utan det totala avgiftsuttaget för nyanslutningar jämfört med den totala 

utbyggnadskostnaden. 

Avgiftsnivåerna beror i första hand naturligtvis på vilka utgifter som ska täckas. Beräkningarna 

baseras på anskaffningsvärdet för den nya anläggningen – lokalt ledningsnät med tillhörande 

pumpstationer eller reningsanläggningar för dagvatten inom de nya områdena. Utgifter för till 

exempel överföringsledningar eller utbyggnad på vattenverk ingår inte, inte heller utgifter för 

förnyelse av befintligt ledningsnät eller andra anläggningar. 

Låg eller hög täckningsgrad? 

När man bestämt sig för vilka utgifter i nya ledningsnät som man är beredd att satsa på är val av 

täckningsgrad detsamma som ett val av vem som ska betala för nybyggnationen och när.  

 

Låg täckningsgrad innebär att investeringsutgifter för nya ledningsnät betalas:  

• av alla i staden som använder kommunalt vatten 

• successivt genom årliga brukningsavgifter 

Hög täckningsgrad innebär att investeringsutgifter för nya ledningsnät betalas: 
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• av de som bygger och ansluter en ny fastighet 

• direkt genom den engångsavgift som anläggningsavgifter är. 

 

Konsekvens av lägre täckningsgrad 

På kort sikt märks det nästan inte alls! Om man höjer anläggningsavgifterna med ”bara” 

10 procent i stället för 20 procent innebär det ca 1 kr/år i högre brukningsavgift för en 

villakund. 

På längre sikt påverkar det hur mycket kapital förvaltningen måste låna till 

investeringar, och därmed också förvaltningens löpande kostnader för räntor. Om man 

av någon anledning skulle införa ett lånetak för förvaltningen påverkas 

investeringsplaneringen direkt, och då är det viktigt att kunna minska lånebehovet 

genom en hög täckningsgrad för investeringar i nya ledningsnät. 

 

Höjning av avgifterna 

Det finns viss rättspraxis som ger en ram för hur mycket som anses skäligt att höja avgifterna 

från ett år till ett annat. Ett rättsfall från 2007 slår fast att kommunen är skyldig att hålla sin taxa 

à jour med kostnadsutvecklingen, oavsett om det sker nyanslutningar eller inte, och det är inte 

tillåtet att höja anläggningsavgifterna med 121% för en fastighet mellan två år. I fyra olika 

domar under perioden 2010 - 2014 berörs höjningar på mellan 28 och 50% för en fastighet 

mellan två år, och där Statens VA-nämnd inte hade någon invändning mot det.  

Skattefinansiering 

Det finns inget juridiskt hinder för att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med 

skattemedel, men samtliga svenska kommuner strävar efter full avgiftsfinansiering. 

Skattefinansiering sker bara som tillfälliga åtgärder och i undantagsfall. 

  

Totalt investerar Kretslopp och vatten 

ca 1 miljard kronor per år för alla typer 

av åtgärder i VA - anläggningarna,  

200-250 Mkr av dessa avser 

utbyggnad av nya ledningsnät. 

Förvaltningen lånar ca 750 miljoner 

kronor per år. Inbetalda 

anläggningsavgifter uppgår till 100 – 

150 Mkr. 
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4 Nuläge och historik 
Kostnadsutveckling 

Även om man inte vill öka täckningsgraden behöver avgifterna höjas för att behålla den 

befintliga nivån. Investeringsutgifterna har ökat markant de senaste tio åren och intäkter från 

anläggningsavgifter har inte riktigt hängt med, vilket illustreras i diagrammet nedan: 

 

 

 

Täckningsgrad 

Uppföljning av anläggningsavgifternas täckningsgrad uppdateras varje år och behov av 

taxehöjning analyseras. De avgiftshöjningar som har genomförts sedan 2018 (som var 

året före den befintliga inriktningen för taxeutveckling beslutades), visas i nedanstående 

tabell. 

 

Varje år beräknas även rullande treårsmedelvärde och rullande 15-årsmedelvärde. Som 

man kan se i nedanstående diagram varierar treårsmedelvärdet kraftigt medan 15-

årsmedelvärdet under de senaste 30 åren legat mellan 50 och 65 procent. I båda fallen 

finns en svagt ökande trend. 

År 2018 2019 2020 2021 2022

Höjning 0% 10% 10% 10% 20%
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Trots de relativt höga höjningarna av anläggningsavgifterna de senaste åren har steget 

upp till den gällande inriktningen om 70 procents kostnadstäckning som rullande 

treårsmedelvärde inte varit möjligt att ta. Man kan konstatera att investeringsutgifterna 

för att bygga nya lokala ledningsnät har ökat betydligt sedan inriktningsbeslutet togs, 

och avgifterna har inte hängt med. 

5 Hur ser det ut i andra kommuner 
Med hjälp av Svenskt Vattens statistik över kommunernas VA-taxor visas i diagrammen nedan 

en jämförelse med dels Göteborgsregionens tretton medlemskommuner, dels med övriga 

storstadskommuner med fler än 100 000 invånare. Avgifter för 2022 har hämtats från respektive 

kommuns hemsida eftersom den nationella statistiken inte finns framme ännu.   
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Typhus A – en villa 

 

 

Typhus B – ett flerfamiljshus med 15 lägenheter 
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Kommentar till statistiken 

Branschorganisationen Svenskt Vattens analys av 2021 års va-taxor i Sverige konstaterar att det 

är en mycket stor spridning mellan kommuner med de lägsta och högsta avgifterna, för en i 

princip identisk tjänst, levererat med ett och samma regelverk i hela landet. 

Anläggningsavgiften för en villa är sju gånger så dyr i Vaxholm (325 000 kr) som i Överkalix 

(44 000 kr). För flerfamiljshus är skillnaden ännu större, lägst avgift har man i Sorsele (87 500 

kr) och det är sjutton (!) gånger dyrare i Ekerö kommun (1 491 159 kr). 

Kommuner med höga anläggningsavgifter förefaller vara attraktiva kommuner med lågt utbud 

av tomter, höga fastighetspriser och/eller skärgård. De fem kommuner med högst avgift 2021 är 

Vaxholm-Orust-Tjörn-Kungsbacka-Värmdö. För den som ska bygga en villa här är 

anslutningsavgiften relativt sett en mindre del av affären och dessa kommuner har möjlighet att 

ta ut anläggningsavgifter som kanske väl täcker kostnaderna för utbyggnad. 

I kommunerna med låga avgifter har man svagare efterfrågan på tomter och lägre 

fastighetspriser och där önskemål om att stimulera inflyttning får vägas mot full 

kostnadstäckning genom anläggningsavgifterna. I områden med låga fastighetspriser kan det 

också vara svårt att få belåna fastigheten för att betala till exempel anläggningsavgifter. 

Några citat från Svenskt Vattens rapport: 

”Vi är en liten skärgårdskommun med behov av långa överföringsledningar, få invånare och 

stora begränsningar i form av strand- och kulturskydd. Vaxholm ligger högst därför att vi har 

som tydlig politisk målsättning att ha en anläggningsavgift i balans och där kollektivet helst inte 

ska ta kostnader för nya områden. Att finnas i en väldigt expansiv region med stora 

infrastrukturprojekt och konkurrens om entreprenörerna driver också upp kostnaderna.”  

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande, Vaxholms stad  

”Kungsbacka har länge haft en hög ambition att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i de 

delar av kommunen som saknat detta. Redan 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att göra en 

större höjning och att taxan därefter ska följa entreprenadindex. Syftet var att nybyggnationen i 

hög grad ska bära sina kostnader och inte drabba brukningsavgifterna i VA-kollektivet.”  

Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik, Kungsbacka kommun 

”I Malå är det ingen som ansluter utan fastigheter försvinner. Låga huspriser och bankernas 

ovilja att låna ut pengar gör att det inte förekommer någon nybyggnation. Brukningsavgifterna 

däremot kommer vi att måsta höja kraftigt för att täcka kostnaderna för ombyggnation av 

reningsverket efter EU-domstolens beslut – utan någon nytta för miljön.”  

Lars Grundberg, teknisk chef, Malå kommun  

”Befolkningsmängden i kommunen har varit ganska oförändrad de sista tio åren och därav litet 

behov att höja taxorna för att ansluta nya fastigheter. Det byggs helt enkelt väldigt lite i 

kommunen och det finns inga omvandlingsområden identifierade i översiktsplanen. Vi kommer 

dock börja arbetet med att anpassa taxan för framtida utbyggnader nu när förbifart 

Söderköping (E22) verkar att starta inom några år.”  

Claes Boman, VA-chef, Valdemarsviks kommun 
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6 Konkurrenskraft 
Täckningsgraden kan göras lägre eller högre men har som begrepp inget med konkurrenskraft 

att göra. Konkurrenskraft handlar om hur effektiv man är i sin leverans, och kan skapas genom: 

1. Monopolverksamhet 

2. Att ingen annan kan tillverka billigare 

3. Tillgång till en unik resurs eller kompetens 

Den kommunala VA-verksamheten är ett monopol, och inom den egna kommunens 

verksamhetsområde finns det ingen konkurrens om att erbjuda anslutningspunkter som levererar 

dricksvatten och avleder avloppsvatten. Göteborg levererar också identiskt samma tjänst som 

alla andra kommuner, det vill säga en förbindelsepunkt vid tomtgräns för dricksvatten och 

avledning av avloppsvatten.  

Eventuell konkurrens kan alltså bara ske med avgiftsnivåer, och avgiftsnivåerna beror dels på 

vilken omfattning man har på sin verksamhet, dels på hur effektivt man kan genomföra sina 

uppdrag. Det betyder i så fall att konkurrenskraftiga, lägre anläggningsavgifter får man genom 

att antingen bygga mindre eller till lägre kostnad, än vad de möjliga konkurrenterna 

(grannkommuner och storstadsområden) gör. 

Konkurrenskraft handlar om i vilken utsträckning Göteborg som stad anses som en attraktiv 

etablering eller bostadsort. Vad som anses attraktivt, och vilka konkurrenterna är, skiljer sig 

troligen beroende på om man är privatperson som ska bygga en villa att bo i eller är ett större 

fastighetsbolag som ska bygga för att sälja. I det perspektivet kan VA-huvudmannen inte 

konkurrera med en unik produkt eller kompetens, men möjligen med låga produktionskostnader, 

och därmed avgiftsnivåer. 

Bedömningen är dock trots allt, att det inte är anläggningsavgifternas storlek som avgör om en 

exploatör bygger i Stockholm, Härryda eller Göteborg. 

Kostnadsutveckling  

Det är många faktorer som påverkar investeringsutgifterna för att kunna erbjuda anslutnings-

punkter till nya fastigheter. Någon mer konkret uppföljning har inte varit möjlig att genomföra 

inom detta uppdrag men bilden som ges av personer som arbetar i stadsutvecklingsprojekten 

kan summeras enligt nedan:  

• Staden bygger för fullt – det byggs många och stora projekt samtidigt i Göteborg, dvs 

det är avsevärt större volymer än för 10 - 15 år sedan, det påverkar 

investeringsutgifterna. 

• Högkonjunktur och konkurrens om entreprenadresurser påverkar priserna men 

bedömningen är att det inte är den avgörande orsaken till att projekten blir dyrare. 

• Transporter för att hantera fyllnadsmassor har stor påverkan på kostnadsökningar. 

Komplext regelverk för miljöfarliga massor innebär att man garderar, och därmed blir 

transporterna många och långa. Det är också trångt i en stad med många projekt igång 

samtidigt, vilket också har stor påverkan på transportkostnaderna. 

• Det är en utmaning att lägga ledningar i redan bebyggda områden. I innerstaden är det 

extremt ont om plats, både ovan och under jord. Komplexiteten och riskerna medför att 

entreprenörer kan tveka att lämna anbud. 
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Möjligheten att göra en plan eller prognos för hur täckningsgraden ska utvecklas enskilda år 

eller under en treårsperiod påverkas också starkt av i vilken utsträckning projekt genomförs 

enligt tidplan. När man gör omprioriteringar och kostnader inte faller ut som planerat förändras 

täckningsgraden på ett sätt som inte kan pareras med avgiftsförändringar på kort sikt. 

7 Alternativa scenarion för framtida 
avgiftsuttag 
Hur kan täckningsgraden göras lägre och mer konkurrenskraftig? Om man med det menar: 

• mer konkurrenskraftiga avgifter, och  

• som är lägre än de som visades i den långsiktiga taxebana som var del i 

tjänsteutlåtandet för VA-taxa 2022, 

så redovisas nedan två möjliga scenarion med olika målbild.  

Scenario A  

Taxebana som på längre sikt leder till högre kostnadstäckning 

Målbild: Sträva efter att på sikt nå 70 procent täckningsgrad räknat som 15-årsmedelvärde, men 

låt det ta längre tid än i befintligt inriktningsdokument. 

Med scenarion A kommer 15-årsmedelvärdet för perioden 2018 - 2032 bli 67%. 

 

 

Scenario B 

Jämn taxebana oavsett utfall 

Målbild: Prioritera en låg och jämn taxebana på en nivå som åtminstone täcker 

kostnadsutvecklingen. Täckningsgraden är inte prioriterad men kommer att behållas på ungefär 

befintlig nivå.   

Med scenarion A kommer 15-årsmedelvärdet för perioden 2018 - 2032 bli 59%. 

 

 



 

Miljöförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänkta kvävedioxidhalter 
i Göteborg 
Analys av ett antal åtgärder och scenarier 

 
Rapportnummer 2022:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goteborg.se 



Förord 
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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen fick i samband med miljö- och klimatnämndens budget för 
2021 i uppdrag att ”utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna 
kväveoxider i Göteborg”. Rapporten syftar till att svara mot det uppdraget. 

I utredningen redogörs för bidraget till utsläppen av kväveoxider från olika 
typer av källor i Göteborg. Bidraget till halterna av kvävedioxid från de största 
källorna kartläggs i syfte att beskriva i vilken utsträckning respektive källa 
bidrar till de sammantagna halterna i staden. Följande sex åtgärder, vilka alla 
berör vägtrafik, valdes ut för beräkningar av effekten på kvävedioxidhalterna: 

- Fördubblad trängselskatt 
- Sänkt bashastighet 
- Höjda parkeringsavgifter 
- Bilfri innerstad 
- Miljözon klass 2 
- Anpassad miljözon klass 3 

Åtgärderna valdes utifrån att de uppskattas ha stor potential att påverka halterna 
av kvävedioxid i Göteborg. De är också tillräckligt konkreta för att kunna 
värderas kvantitativt. De valda åtgärderna syftar främst till att sänka halterna av 
kvävedioxid på platser där människor huvudsakligen vistas, och de berör 
relativt stora geografiska områden. Kommunen har helt eller delvis rådighet 
över de valda åtgärderna. 

Utifrån de antaganden och begränsningar som gjorts görs bedömningen att 
omfattande miljözoner är de mest effektiva åtgärderna för att minska halterna av 
kvävedioxid i Göteborg. En anpassad miljözon klass 3, där lätta fordon antas 
vara utsläppsfria, är mer effektiv än en miljözon klass 2, där lätta fordon 
uppfyller kraven på Euro 6. Bilfri innerstad bedöms ha stor lokal effekt, medan 
effekten utanför det bilfria området blir liten. Höjda parkeringsavgifter bedöms 
leda till minskade halter kvävedioxid runtom i hela staden. Sänkt bashastighet 
leder till omfördelning av trafik, vilket generellt resulterar i lägre 
kvävedioxidhalter i anslutning till de stora trafiklederna och högre halter längs 
lokalvägnätet. En viss omfördelningseffekt ses också vid fördubblad 
trängselskatt då en andel av trafiken tar alternativa vägar för att undvika 
avgiften, men den sammantagna effekten är att kvävedioxidhalterna minskar. 

I jämförelsen mellan åtgärder är det viktigt att poängtera att det i utredningen 
endast görs ett nedslag i varje enskild åtgärd, där en viss omfattning eller storlek 
av åtgärden valts ut. Hade en annan omfattning på en åtgärd valts hade också 
effekten av åtgärden påverkats. 

Utredningen visar att det krävs mycket kraftfulla åtgärder för att minska 
kvävedioxidhalterna i Göteborg till hälsosamma nivåer. En kombination av 
åtgärder ger större effekt än om varje åtgärd skulle införas var för sig. Det är 
därför viktigt att arbeta med såväl mera omfattande styrmedel som med 
mindre, mer indirekta åtgärder, för att minska utsläppen av kväveoxider. 
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1 Inledning 
Miljöförvaltningen fick i samband med miljö- och klimatnämndens budget för 
2021 i uppdrag att ”utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna 
kväveoxider i Göteborg”. Uppdraget återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera resultaten av uppdraget att ”utreda de 
mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg”. 
Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för diskussioner kring 
åtgärdsval för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg. Till exempel har 
kommunfullmäktige i budgeten för 2022 gett trafiknämnden i uppdrag att, 
tillsammans med miljö- och klimatnämnden, ”föreslå konkreta åtgärder för 
minskade luftföroreningar och buller”. Utredningen kan också ses som ett 
komplement till Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen som 
tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Göteborgs Stad. 

 

1.2 Rapportens upplägg 
I Inledning beskrivs syfte, upplägg, metod och avgränsningar för utredningen. 

I Bakgrund ges en inledande beskrivning av luftföroreningars hälsopåverkan 
och en sammanfattning av den lagstiftning om luftföroreningar som gäller 
inom EU och i Sverige. Därefter presenteras nuläge och historik för 
luftkvaliteten i Göteborg. Stadens och regionens arbete för bättre luftkvalitet 
beskrivs kortfattat. En utblick i andra städers arbete inom området görs. 

I Metod och urval beskrivs de metoder som använts för att utreda de mest 
effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg. De åtgärder 
och scenarier som valts ut för beräkningar presenteras. 

I Resultat och diskussion redogörs för olika typer av källors bidrag till utsläpp 
av kväveoxider och halter av kvävedioxid i Göteborg. Resultaten från 
beräkningarna av effekter på luftkvalitet av de åtgärder och scenarier som valts i 
tidigare kapitel presenteras och diskuteras. En övergripande samhällsekonomisk 
bedömning av de trafikstyrande åtgärderna görs. 

I Slutsatser summeras de viktigaste delarna från tidigare kapitel. 
 

1.3 Metod och avgränsningar 
De åtgärder som utreds i denna rapport har valts utifrån kriterierna att 

- det är möjligt att på ett kvantitativt sätt beräkna effekten av åtgärden, 
- åtgärden berör ett relativt stort geografiskt område, 
- åtgärden berör en källa som visar stor potential för haltminskning, och 
- kommunen har helt eller delvis rådighet över åtgärden. 
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Metoden för att utvärdera effekter av olika åtgärder och scenarier för att sänka 
halterna av kvävedioxid är uppdelad i tre steg. I det första steget redogörs för 
bidraget till utsläppen av kväveoxider från olika källor i Göteborg. Detta ger en 
bild över varifrån utsläppen kommer. I nästa steg kartläggs bidraget till 
halterna av kvävedioxid från de största källorna, i syfte att beskriva i vilken 
utsträckning respektive källa bidrar till de sammantagna halterna på olika 
platser i staden. I det tredje steget utvärderas effekten på kvävedioxidhalterna 
av ett antal åtgärder och scenarier. 

Konsulter från Sweco har modellerat de trafikala effekterna av ett antal åtgärder 
som berör vägtrafik. Resultaten från trafikanalyserna ligger till grund för 
miljöförvaltningens luftkvalitetsberäkningar. 

En övergripande samhällsekonomisk bedömning av de olika åtgärderna har 
gjorts av trafikkontoret. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av luftföroreningars hälsopåverkan samt 
en sammanfattning av den lagstiftning om luftföroreningar som gäller inom 
EU och Sverige. Luftkvaliteten i Göteborg beskrivs översiktligt. Pågående 
arbete för bättre luftkvalitet i Göteborg och i andra städer presenteras. 

 

2.1 Luftföroreningars hälsopåverkan 
Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa. De 
hälsoeffekter som tillskrivs luftföroreningar är främst hjärt- och kärlsjukdom 
och lungsjukdom, men även cancer. Personer med tidigare hjärtsjukdom, 
diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma kan vara särskilt 
känsliga för luftföroreningar. Flera av dessa sjukdomar är vanligare hos den 
äldre delen av befolkningen. En annan känslig grupp är barn, som jämfört med 
vuxna andas in större luftvolymer i förhållande till sin vikt. Barn har också ett 
svagare försvarssystem mot skadliga ämnen. Vidare så har studier visat att 
barns lugnfunktionsutveckling kan hämmas av luftföroreningar. 
(Folkhälsomyndigheten, 2021) 

För Västra Götaland uppskattas att luftföroreningar orsakar cirka 900 förtida 
dödsfall per år, varav 300 i Göteborg (Arbets- och miljömedicin Göteborg, 
2018). Enligt IVL Svenska miljöinstitutets bedömningar så kan hälsoeffekter 
orsakade av exponering för luftföroreningar ge samhällsekonomiska kostnader i 
Sverige på cirka 56 miljarder kronor (2015) (IVL Svenska miljöinstitutet, 
2018). 

 

2.2 Normer, mål och riktlinjer 
Det finns flera typer av normer, mål och riktlinjer när det gäller halter av 
föroreningar i utomhusluft. Dessa har satts främst med avseende på 
hälsoeffekter, men kan också ta hänsyn till ekonomiska och tekniska 
möjligheter att minska luftföroreningshalterna. Miljökvalitetsnormer, miljömål 
och världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer beskrivs mer nedan. De 
gränsvärden som gäller för halter av kvävedioxid i utomhusluft visas i 
tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN), miljömål och WHO:s riktlinjer för halter av kvävedioxid 
i utomhusluft. 

 

Medelvärdesperiod MKN 
EU 

MKN 
Sverige 

Miljömål 
Sverige 

Riktlinjer 
WHO 

Kalenderår 40 40 20 10 

Dygn - 601 - 252 

Timme 2003 904 604 200 
1 Får inte överskridas mer än 7 dygn per kalenderår 
2 Får inte överskridas mer än 3–4 dygn per kalenderår 
3 Får inte överskridas mer än 18 timmar per kalenderår 
4 Får inte överskridas mer än 175 timmar per kalenderår 
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I Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa 
(2008/50/EG) definieras ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 
som Sverige har implementerat i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). I 
Sverige finns MKN för tolv olika ämnen, och anger föroreningsnivåer som inte 
får överskridas. MKN är juridiskt bindande och gäller utomhus där människor 
normalt vistas. Vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik omfattas inte av 
regelverket, och arbetsplatser där allmänheten inte har tillträde undantas från 
kraven. 

I Sverige finns, förutom miljökvalitetsnormer för luft, även det nationella 
miljömålet Frisk luft. Inom miljömålet finns en precisering som anger högsta 
tillåtna halt av kvävedioxid i utomhusluft. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram finns ett delmål om att säkra en 
god luftkvalitet för göteborgarna. Som indikatorer för delmålet anges andel 
förskolegårdar och bostäder samt andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse 
med en kvävedioxidhalt understigande 20 µg/m3 som årsmedelvärde, vilket 
motsvarar det nationella miljömålet. (Göteborgs Stad, 2021b) 

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram riktlinjer för halter av 
luftföroreningar som kan orsaka hälsorisker. Riktlinjerna bygger på den senaste 
forskningen, och tar ingen hänsyn till vad som är tekniskt eller ekonomiskt 
genomförbart. En ny version av WHO:s riktlinjer publicerades år 2021. Jämfört 
med för 15 år sedan, när de förra riktlinjerna publicerades, finns det idag mer 
forskningsunderlag som stöder att luftföroreningar påverkar olika hälsoaspekter 
även vid lägre halter än man förstått tidigare. Riktlinjerna har därför skärpts. 
(World Health Organization, 2021).  

 

2.3 Luftkvaliteten i Göteborg 
Göteborg är en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, 
som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs 
lederna som luftkvaliteten är som sämst. Vid Göta älvs mynning ligger 
Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens 
ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Utsläpp görs också från 
energianläggningar, jordbruk, arbetsmaskiner och hushåll. Den luft som drar in 
över staden för dessutom med sig föroreningar från kontinenten och från andra 
delar av Sverige. Luftföroreningshalterna i Göteborg varierar mycket beroende 
på väderförhållanden. 

I Göteborg har vi främst problem med höga halter av kvävedioxid (NO2), där 
miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas. Periodvis kan 
även halterna av partiklar (PM10) vara höga. 

 
2.3.1 Mätningar av kvävedioxidhalter i Göteborg 

Miljöförvaltningen har mätt halterna av kvävedioxid i utomhusluften i Göteborg 
sedan 1976. Mätningar vid takstationer visar den urbana bakgrundshalten av 
luftföroreningar, medan mätningar vid gatustationer är mer representativa för de 
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halter vi exponeras för. Urban bakgrund mäts på huvudstationen Femman på 
taket till köpcentret Nordstan, mitt i centrala Göteborg nära centralstationen. 
Hagastationen är placerad på Sprängkullsgatan som är en stadsgata där många 
människor vistas. Mätstationen Gårda representerar en hårt belastad plats med 
sitt läge nära Kungsbackaleden/E6. 

Historiska data pekar på en minskning av kvävedioxidhalterna i Göteborg 
(figur 2.1). Minskningen beror sannolikt på en kombination av faktorer, såsom 
en allt renare fordonsflotta och att det införts en miljözon för tunga fordon. 
Vädret är en viktig faktor för att förklara variationerna från år till år. 

Under år 2020 och 2021 uppmättes rekordlåga halter av kvävedioxid i 
Göteborg. Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga mätstationer. Det är dock 
viktigt att understryka att de två senaste åren har varit exceptionella år. År 2020 
minskade trafikmängderna kraftigt, och vädret var mycket gynnsamt för låga 
luftföroreningshalter. Under 2021 var luftföroreningshalterna fortsatt låga. 
(Göteborgs Stad, 2021a) 

 

 
Figur 2.1 Årsmedelvärden av kvävedioxidhalter (NO2) i Göteborg 1976–2021 i 
relation till miljökvalitetsnormer (MKN), miljömål och världshälsoorganisationen 
WHO:s riktlinjer. 

 

2.3.2 Beräkningar av kvävedioxidhalter i Göteborg 
För att få en övergripande bild av luftkvaliteten gör miljöförvaltningen 
spridningsberäkningar av kvävedioxidhalterna i hela Göteborg. De senaste 
beräkningarna gäller för år 2018 och inkluderar utsläppsdata från vägtrafik, 
sjöfart, arbetsmaskiner, industrier och andra källor av betydelse. Figur 2.2 visar 
resultaten från beräkningarna av årsmedelvärde av kvävedioxid. På kartan visar 
röda områden platser där miljökvalitetsnormen överskrids.
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Figur 2.2 Halter av kvävedioxid (NO2) i Göteborg beräknat som 
årsmedelvärde 2018. 

 

2.4 Pågående arbete för bättre luftkvalitet 
För att vägleda i planeringen och utvecklingen av Göteborg finns ett flertal 
lokala styrande dokument varav några uppmärksammar kvävedioxidhalter och 
stadens luftkvalitet. Utöver de lokala styrande dokumenten finns även regionala 
dokument som framhåller åtgärder som kan kopplas till att minska utsläppen av 
kväveoxider. 

I mars 2021 antogs Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, i 
vilket ett av miljömålen är att göteborgarna har en hälsosam 
livsmiljö. Avseende luftkvalitet följs målet upp med en indikator om minskat 
vägtrafikarbete i Göteborg. Det finns också 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 samlad stadsbebyggelse, och anger högsta tillåtna halter av kvävedioxid (NO2) 
och partiklar (PM10). (Göteborgs Stad, 2021b) 

Göteborgs Stads trafikstrategi för en nära storstad har som mål att öka andelen 
hållbara resor, det vill säga resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik. År 
2035 ska andelen resor till fots och med cykel uppgå till minst 35 procent 
samtidigt som kollektivtrafikandelen av de motoriserade resorna ska uppgå till 
minst 55 procent. Som en konsekvens bedöms antalet bilresor minska med 25 
procent jämfört med år 2011. (Göteborgs Stad, 2014) Målsättningen i 
trafikstrategin står i motsättning till nationella prognoser som bedömer att 
biltrafiken i Storgöteborg kommer att öka med cirka 25 procent till år 2040 
(jämfört med år 2014). 
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För att kunna få en uppfattning om vilka åtgärder och styrmedel som krävs för 
att nå trafikstrategins målsättningar har Trafikverket och Göteborgs Stad tagit 
fram ett alternativt prognosscenario, ett så kallat Hållbarhetsscenario. 
Hållbarhetscenariot innehåller antaganden om flera kraftiga styrmedel, bland 
annat fördubblad trängselskatt, höjda parkeringsavgifter och sänkt bashastighet. 
I och med åtgärderna i hållbarhetsscenariot uppnås trafikstrategins mål. 
(Trafikverket , 2019) 

I Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen lyfts bland annat 
åtgärder som berör skatter och lagar, såsom en utredning kring differentierad 
trängselskatt, införande av miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga 
fordon, en utredning om hur miljözoner för lätta fordon skulle kunna utformas 
och genomföras, ändrade regler för reseavdrag, översyn av systemet för 
bilförmånsbeskattning, krav på transportplaner samt olika typer av 
parkeringsåtgärder. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018) 

En sammanfattning av åtgärder som identifierats i styrande dokument och andra 
relevanta handlingar som tagits fram på lokal och regional nivå finns i bilaga 1. 

 

2.5 Utblick 
Höga halter av kvävedioxid är ett problem i många stora städer. Nedan 
presenteras åtgärder som tagits fram i Stockholm, Oslo och Amsterdam för att 
minska utsläppen av kväveoxider. Gemensamt för dessa städer är att vägtrafiken 
står för den största andelen kväveoxidutsläpp. Städerna skiljer sig dock åt, både 
vad avser lagstiftning och förutsättningar för bättre luftkvalitet. 

 
2.5.1 Stockholm 

Stockholm har, likt Göteborg, ett åtgärdsprogram framtaget av Länsstyrelsen för 
att minska utsläppen av luftföroreningar. Åtgärdsprogrammet omfattar både 
partiklar och kvävedioxid. Den åtgärd som explicit riktar sig mot minskade 
kväveoxidutsläpp är ökad efterlevnad av miljözon för tung trafik. Det finns 
dock flera åtgärder i programmet som kan ha effekt på kvävedioxidhalterna, 
såsom sänkt hastighet, förbättrad kollektivtrafik, främjande av gång- och 
cykeltrafik, effektivare godstransporter, parkeringsåtgärder och trafikreglering. 
(Länsstyrelsen Stockholms län, 2012) 

Flera av de åtgärder som tagits fram i Stockholms liknar dem som finns för 
Göteborg. En åtgärd som Stockholm har infört och som än så länge inte finns i 
Göteborg är miljözon klass 2 för lätta fordon. Miljözon klass 2 infördes på 
Hornsgatan i Stockholm i januari 2020. I en utredning kring miljözonens 
effekter konstateras att införandet har resulterat i en minskning av 
kvävedioxidhalten med 1 procent jämfört med ett nollalternativ för år 2020 utan 
miljözon. Beräkningarna visar även att full efterlevnad av 
miljözonsbestämmelserna hade gett en minskning av de totala utsläppen av 
kväveoxider med 4–5 procent jämfört med nollalternativet. För att klara 
miljökvalitetsnormen krävs enligt beräkningarna full efterlevnad av både 
miljözon klass 1 och klass 2. (SLB-analys, 2020) 
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Det har påvisats att trängselskatten samt ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan har 
resulterat i en minskning av kväveoxidutsläpp som en effekt av att trafiken har 
minskat (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). 

 
2.5.2 Oslo 

I en utvärdering av Oslos program Bilfritt byliv anges att biltrafiken minskade 
med 11 procent i Oslo mellan år 2016 och 2018 och med 19 procent mellan år 
2018 och 2019. Det konstateras att det inte är möjligt att härleda detta till 
enstaka åtgärder utan att flera faktorer ligger bakom minskningen. (Oslo 
kommune Bymiljoetaten, SWECO, 2020) 

Exempel på åtgärder som Oslo arbetar med är differentierad bompeng, 
lågutsläppszon, främjande av kollektivtrafik, reglering av parkering, eldrivna 
varubilar, sänkta hastighetsbegränsningar, körförbud för vissa fordon, eget 
körfält för el- och hybridfordon och samåkning, samt åtgärder kopplade till 
hamnen. Dessa åtgärder anses kunna få relativt stor påverkan på 
kväveoxidutsläppen i Oslo. (Oslo kommune Bymiljoetaten, 2017) 

Körförbud införs på kommunala vägar under perioder med dålig luftkvalitet i 
Oslo. Förbudet omfattar dieseldrivna bilar och godstransporter med euroklasser 
som understiger klass 6/VI. Dessutom arbetar Oslo kommun med att införa 
dubbla avgifter i bompeng samt möjlighet att stänga av parkeringsområden 
under perioder med dålig luftkvalitet. (Oslo kommune Bymiljoetaten, 2017) 

Införandet av ett så kallat miljöfält anses kunna bidra till att minska trafiken 
längs E6. Miljöfältet är ett separat körfält för el- och hybridbilar och för 
samåkning. Det poängteras dock att miljöfältet i sig förmodligen inte får stor 
effekt men att det kan vara en effektiv åtgärd om implementerad tillsammans 
med kompletterande åtgärder. (Oslo kommune Bymiljoetaten, 2017) 

Oslo kommun genomförde tillsammans med COWI beräkningar för att bedöma 
nödvändig omfattning av åtgärder för att klara gränsvärdena för kvävedioxid 
och partiklar år 2020. Det konstaterades att det krävs en minskning av utsläppen 
från hamnen med 10 procent, införande av lågutsläppszon i hela Oslo för både 
lätt och tung trafik, fler elbilar, parkeringsrestriktioner, bättre ventilation i 
tunnlarna, utfasning av dubbdäck, och en trafikminskning på E6 med 
10 procent. För att på kort sikt förbättra den lokala luftkvaliteten anses en 
övergång till Euro VI för tunga fordon samt en reduktion av lätta dieselbilar 
vara de effektivaste åtgärderna. (Oslo kommune Bymiljoetaten, 2017) 

 
2.5.3 Amsterdam 

För att minska utsläppen av kväveoxider har Amsterdam tagit fram en 
åtgärdsplan innefattande tre mål. Målen är att: 

- Amsterdams centrum år 2022 ska vara en utsläppsfri zon för bussar och 
spårvagnar, 

- år 2025 ska ett område som sträcker sig utanför centrum vara en 
utsläppsfri zon för vägtrafik, och 

- år 2030 ska endast utsläppsfria fordon tillåtas i Amsterdam. 
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Åtgärderna för att nå målen innefattar kommunikation, stimulans, utbyggnad av 
laddstationer samt reglering. Avseende kommunikation planerar Amsterdam att 
genomföra omfattande kampanjer för att informera och öka medvetenheten 
bland invånarna i staden om deras möjlighet att påverka utvecklingen och 
luftkvaliteten. Gällande stimulans planerar Amsterdam att öka subventionering 
av elfordon och att utöka utbyggnaden av laddstationer för att underlätta och 
påskynda övergången till utsläppsfria fordon. Avseende reglering ska 
Amsterdam succesivt utöka de utsläppsfria zonerna i linje med de mål som 
formulerats och som beskrivs ovan. (City of Amsterdam, 2019) 

För biltrafik planeras åtgärder som berör parkering och ett förbud mot 
försäljning av fossila fordon. För lätta lastbilar planeras en utbyggnad och 
effektivisering av laddinfrastruktur, samt en utökning av logistikhubbar. För den 
tunga trafiken planeras nya subventioner, utbyggnad av laddinfrastruktur och 
ökad tillgång till vätgas. För sjöfarten inom kanalerna planeras åtgärder för en 
övergång mot fler elektrifierade fartyg. För arbetsmaskiner planeras åtgärder 
som avser elektrifiering och högre krav på miljöprestanda. (City of Amsterdam, 
2019) 
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3 Metod och urval 
Denna rapport syftar till att svara mot uppdraget att ”utreda de mest effektiva 
åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg”. Utredningen 
fokuserar på åtgärder och scenarier som sänker halterna av kvävedioxid på 
platser där människor huvudsakligen vistas. Det är ur hälsosynpunkt mest 
angeläget att sänka halterna på dessa platser, och det är där 
miljökvalitetsnormerna gäller. Effekten av åtgärder och scenarier utvärderas 
utifrån beräkningar av årsmedelvärden av kvävedioxidhalter. 

Utredningen görs i tre steg, vilka beskrivs i mer detalj i nedanstående avsnitt. I 
det första steget redogörs för bidraget till utsläppen av kväveoxider från olika 
källor i Göteborg. Detta ger en detaljerad bild över varifrån utsläppen kommer. 
I det andra steget kartläggs bidraget till halterna av kvävedioxid från de största 
källorna i syfte att beskriva i vilken utsträckning respektive källa bidrar till 
halterna på olika platser i staden. I det tredje steget utvärderas effekten på 
kvävedioxidhalterna av ett antal åtgärder och scenarier. Begreppet kväveoxider 
(NOx) används vid beskrivning av utsläpp och anges i enheten ton per år 
(ton/år). Kvävedioxid (NO2) beskriver halter i luft och anges i enheten 
mikrogram per kubikmeter (µg/m3). 

 

3.1 Bidrag till utsläpp från olika källor 
För att sammanställa olika källors bidrag till utsläppen av kväveoxider i 
Göteborg används den nationella emissionsdatabasen RUS1. RUS samlar 
Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar fördelade på 
läns- och kommunnivå. Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella 
utsläppsstatistik. Statistiken som används i denna utredning är från 2018. 
Resultaten från sammanställningen presenteras i kapitel 4.1. 

 

3.2 Bidrag till halter från olika källor 
Sammanställningen över utsläpp av kväveoxider från olika typer av källor 
kompletteras med så kallade källbidragsberäkningar. Källbidragsberäkningarna 
visar i vilken utsträckning de största utsläppskällorna bidrar till halterna av 
kvävedioxid på olika platser i staden. Resultaten visar också för vilken typ av 
åtgärdsområden det finns störst potential för haltminskning på platser där 
människor huvudsakligen vistas. Beräkningarna har använts som underlag för 
att välja ut specifika åtgärder och scenarier för vilka effekten på 
kvävedioxidhalterna beräknas. 

Källbidragsberäkningarna i denna utredning är baserade på 2018 års data och 
visar årsmedelvärden av kvävedioxidhalter. Beräkningar har gjorts för 
utsläppskällorna vägtrafik, sjöfart och hamnverksamhet, arbetsmaskiner samt 
industrier. Inga beräkningar har gjorts för övriga utsläppskällor, då deras bidrag 
till de sammantagna kvävedioxidhalterna i staden är litet. Utöver de lokala 

 
1 Nationella emissionsdatabasen RUS 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx


Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg 
Analys av ett antal åtgärder och scenarier 
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

15 (56) 

Rapportnummer 2022:8 

 

utsläppskällorna finns även en bakgrundshalt av kvävedioxid som ger ett 
påslag på totala halterna. 

Beräkningarna av källbidrag visar den förväntade minskningen av 
kvävedioxidhalterna när en enskild typ av källa tas bort. I och med att 
källbidragsberäkningar inte har gjorts för alla utsläppskällor, så kan de enskilda 
beräknade källbidragen inte adderas ihop till de totala halterna. 
Beräkningsmetodiken förklaras mer detaljerat i bilaga 2. 

I kapitel 4.2 visas resultaten från källbidragsberäkningarna som kartbilder. 
Resultaten utvärderas för ett antal jämförelseplatser i centrala Göteborg där 
många människor vistas och där halterna av kvävedioxid ofta är förhöjda. 
Platserna som jämförs visas i figur 3.1 och är: 

- Kungsportsplatsen 
- Linnéplatsen 
- Fiskhamnen 
- Wieselgrensplatsen 
- Gårda 

 

 

Figur 3.1 Karta över jämförelseplatser: 1) Kungsportsplatsen 2) Linnéplatsen 3) Fiskhamnen 
4) Wieselgrensplatsen 5) Gårda. 

 

3.3 Åtgärder 
Följande sex åtgärder, vilka alla berör vägtrafik, valdes ut för beräkningar av 
effekten på kvävedioxidhalterna: 

- Fördubblad trängselskatt 
- Sänkt bashastighet 
- Höjda parkeringsavgifter 
- Bilfri innerstad 
- Miljözon klass 2 
- Anpassad miljözon klass 3 
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Åtgärderna valdes utifrån att de uppskattas ha stor potential att påverka halterna 
av kvävedioxid i Göteborg. De är också tillräckligt konkreta för att kunna 
definieras på ett tydligt sätt i de beräkningsmodeller som används. 

De valda åtgärderna syftar främst till att sänka halterna av kvävedioxid på 
platser där människor huvudsakligen vistas. Det är på dessa platser 
miljökvalitetsnormerna gäller, och det är här det är mest angeläget att sänka 
halterna ur hälsosynpunkt. 

Åtgärderna berör relativt stora geografiska områden; åtgärder som enbart sänker 
halterna i enstaka gaturum utreds inte. Detta är en avgränsning som gjorts för att 
undvika åtgärder som kan medföra att höga halter av luftföroreningar flyttas 
från ett ställe till ett annat. 

Kommunen har helt eller delvis rådighet över de åtgärder som utreds. 

De tre första åtgärderna har analyserats i arbetet med Hållbarhetsscenariot. 
Slutsatserna drogs att åtgärderna har betydande effekt på biltrafikflöden i 
staden, vilket medför att de även kan tänkas ha effekt på kvävedioxidhalterna. 

För åtgärderna fördubblad trängselskatt, sänkt bashastighet och höjda 
parkeringsavgifter har trafikprognosberäkningar gjorts i Trafikverkets 
trafikmodell Sampers2. Sampers används för att ta fram prognoser över framtida 
trafikvolymer och för att genomföra trafikslagsövergripande analyser av 
åtgärder för persontransporter. För åtgärderna som berör miljözoner har inga 
trafikprognoser gjorts. Här har Sampers istället använts för att ta fram siffror på 
hur stor andel av trafiken som rör sig genom den tänkta miljözonen. För 
åtgärden bilfri innerstad har Sampers inte använts. För åtgärden antas att inga 
fordon trafikerar gatorna innanför området, och att ingen trafikökning sker på 
gatorna utanför. Trafikberäkningarna har utförts av konsultfirman Sweco och 
beskrivs i bilaga 5. 

För miljöförvaltningens beräkningar av åtgärdernas effekt på 
kvävedioxidhalterna har programvaran Airviro3 använts. I beräkningarna 
används resultaten för lätt trafik från trafikberäkningarna, medan 
trafikvolymer och trafikflöden för tung trafik är oförändrade. 
Metodiken beskrivs i mer detalj i bilaga 2. 

I nedanstående avsnitt ges en kort bakgrund och metodbeskrivning för var och 
en av de åtgärder som beräknats. 

 
3.3.1 Fördubblad trängselskatt 

Trängselskatt infördes i Göteborg år 2013 med tre huvudsyften: Att förbättra 
framkomligheten, att förbättra luftmiljön i centrala Göteborg samt att bidra till 
investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. 

I Naturvårdsverkets PM Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle framhålls 
att trängselskatt i större städer bidrar till minskning av klimatpåverkande 

 
2 Sampers - Trafikverket 
3 Airviro | Apertum 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/
https://www.airviro.com/airviro/
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utsläpp framförallt genom att antalet körda fordonskilometer minskar. Minskat 
antal körda fordonskilometer leder också till lägre utsläpp av kväveoxider. 
(Naturvårdsverket, 2018) 

Åtgärden fördubblad trängselskatt modelleras på samma sätt som i 
Hållbarhetsscenariot (som beskrevs i avsnitt 2.4) med en dubblering av 
avgifterna i det befintliga trängselskattesystemet i Göteborg (se figur 3.2). Rent 
konkret innebär detta en fördubbling av befintliga kostnader, så att dagens 
högsta kostnad på 22 kr istället blir 44 kr. Samma höjning av avgiften har 
gjorts vid samtliga trängselskattportaler. 

Att höja trängselskatten är en åtgärd som är relativt enkel att genomföra, dock 
saknas kommunal rådighet då trängselskatten är en statlig skatt. För att kunna 
justera trängselskatten krävs att kommunen hemställer till regeringen om 
justering. Detta har skett bland annat vid införandet av Backaundantaget och 
vid införandet av trängselskatt i Marieholmstunneln. 

 

Figur 3.2 Trängselskattutformning i Göteborg (Trafikverket , 2019). 
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3.3.2 Sänkt bashastighet 
Bashastighet är en generell hastighetsbegränsning som gäller om inte annat 
skyltats. Sänkt bashastighet bedöms medföra att restiden för bilar ökar, vilket 
kan minska antalet bilresor. Fotgängare och cyklister prioriteras i högre 
utsträckning. Sänkt bashastighet får även andra positiva effekter, framförallt 
förbättrad trafiksäkerhet och minskat buller. 

Åtgärden sänkt bashastighet modelleras på samma sätt som i 
Hållbarhetsscenariot med en sänkning av bashastigheten till 40 km/h på 
kommunala gator (med hastighetsbegränsning 50 km/h och högre) och till 
60 km/h på centrala leder. De leder som berörs framgår av kartan i figur 3.3. 

Sänkt bashastighet på kommunala gator är möjligt för kommunen att 
implementera, dock saknas rådighet över hastigheten på de statliga lederna. I 
beräkningen har ändå de statliga lederna inkluderats eftersom det sannolikt 
krävs att hastigheten sänks även där för att minska risken för oönskad 
trafikomfördelning. 

 

Figur 3.3 Trafikleder där hastigheten har sänkts till 60 km/h. Övriga gator i 
Göteborg med skyltad hastighet 50 km/h eller 60 km/h har fått sänkt hastighet till 
40 km/h. (Trafikverket , 2019) 
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3.3.3 Höjda parkeringsavgifter 
Att höja parkeringsavgifterna och införa avgifter på samtliga 
arbetsplatsparkeringar kan vara en effektiv åtgärd för att minska biltrafikflödet. 
Det beror på att samtliga bilresor medför en ökad kostnad för bilisten jämfört 
med idag. Det skulle även vara möjligt att differentiera avgifterna beroende på 
var i staden parkering sker, något som redan idag delvis sker. 

I Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle lyfter Naturvårdsverket att en 
ökning av parkeringsavgiften med 10 procent kan leda till att antalet bilresor i 
genomsnitt minskar med 3 procent. (Naturvårdsverket, 2018) 

Höjda parkeringsavgifter modelleras på samma sätt som i Hållbarhetsscenariot 
genom en kombination av en kostnadshöjning och motsvarande effekt av att 
begränsa parkeringsutbudet. Figur 3.4 visar antagen parkeringsavgiftshöjning i 
Storgöteborg. Utgångspunkten har varit parkeringstalen för nyetablering i 
Göteborg. I centrala områden har parkeringskostnaderna ökat mer än i övriga 
områden. De ökade parkeringskostnaderna har differentierats så att arbetsresor 
har fått en högre tilläggskostnad än övriga resor. Som exempel antas arbetsresor 
till centrala Göteborg kosta 62 kronor mer per resa jämfört med idag, medan 
fritids- och inköpsresor till motsvarande områden kostar 31 kronor mer per resa 
jämfört med idag. Det kan omsättas till en ökad reseuppoffring motsvarande 10 
minuters extra restid. För resor till exempelvis Torslanda ökar kostnaden för 
arbetsresor med 12 kronor per resa medan kostnaden för fritidsresor ökar med 6 
kronor per resa, vilket motsvarar en reseuppoffring med 2 minuter per 
respektive ärende. (Trafikverket , 2019) 

 

Figur 3.4 Antagen parkeringsavgiftshöjning i Storgöteborg (Trafikverket , 2019). 
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3.3.4 Bilfri innerstad 
Att förbjuda person- och lastbilstrafik inom ett visst område kan vara en möjlig 
åtgärd för att förbättra luftkvaliteten inom det avgränsade området. I exempelvis 
Barcelona har bilfria kvarter implementerats i stor skala, bland annat till följd av 
stora luftkvalitetsproblem. 

För att beräkna effekten av åtgärden bilfri innerstad väljs det geografiska 
området inom Vallgraven (se figur 3.5). Området inom Vallgraven har inte den 
sämsta luftkvaliteten i Göteborg, men det är ett område som är enkelt att 
definiera och begränsa. Området är också så litet att det för majoriteten av 
människor går att ta sig runt utan bil. 

Effekten av en bilfri innerstad modelleras genom att ta bort möjligheterna för 
alla typer av bilar att trafikera gatorna inom Vallgraven. Inga trafikberäkningar 
görs eftersom trafikmängderna är förhållandevis små. Beräkningar av 
luftkvalitet görs genom att eliminera alla utsläpp från vägtrafik inom området 
utan att ta hänsyn till effekter utanför området. Tillvägagångssättet resulterar 
sannolikt i att effekten på luftkvalitet överskattas, då trafiken utanför Vallgraven 
i realiteten riskerar att öka, vilket i sin tur leder till ökade utsläpp som inte syns i 
luftkvalitetsberäkningarna. 

 

Figur 3.5 Karta över antaget område för bilfri innerstad. 
 

3.3.5 Miljözon klass 2 
Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få 
köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor 
uppfylla kraven för Euro 5 eller Euro 6. Från och med 1 juli 2022 skärps kraven 
för bilar med dieselmotorer till att de ska uppfylla Euro 6.  

Miljözon klass 2 modelleras inom nuvarande område för miljözon klass 1 
(figur 3.6), med undantaget att Mölndal inte ingår i beräkningarna. Statliga 
vägar ingår inte heller eftersom miljözonsreglerna inte gäller där. I 



Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg 
Analys av ett antal åtgärder och scenarier 
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

21 (56) 

Rapportnummer 2022:8 

 

beräkningarna görs antagandet att all lätt trafik inom miljözonsområdet klarar 
kraven för Euro 6, och utsläppsdata inom området justeras för detta. 
Utsläppsdata justeras till Euro 6 även för den andel lätta fordon utanför 
miljözonsområdet som enligt trafikmodellen vid något tillfälle framförs inom 
miljözonen. För den andel lätta fordon som aldrig körs genom miljözonen, eller 
som passerar området via statliga vägar, görs inga justeringar. 

 

Figur 3.6 Karta över nuvarande miljözonsområde för tunga fordon. 
 

3.3.6 Anpassad miljözon klass 3 
En annan åtgärd att utreda inom detta uppdrag är miljözon klass 3. I miljözon 
klass 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som klarar 
Euro 6 köra. När det gäller tunga fordon får elfordon, bränslecellsfordon, samt 
laddhybrider och gasfordon som klarar Euro VI köra inom zonen. 

Tyvärr saknas de indata som krävs för att på ett tillförlitligt sätt beräkna 
effekten av en miljözon klass 3 med den metodik som beskrivs i avsnitt 3.3.5. 
Detta beror främst på större osäkerheter i indata för den tunga trafiken jämfört 
med den lätta trafiken. Istället för en miljözon klass 3 modelleras därför en 
modifierad miljözon klass 3 som här benämns anpassad miljözon klass 3. 
Denna anpassade miljözon kan beskrivas som en förenklad miljözon klass 3 
som enbart gäller lätta fordon, där de lätta fordonen är helt utsläppsfria 
avseende kväveoxider. Tunga fordon påverkas inte av en anpassad miljözon 
klass 3. 
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En anpassad miljözon klass 3 modelleras inom samma område som för miljözon 
klass 2 (se avsnitt 3.3.5 och figur 3.6). I beräkningarna görs antagandet att all 
lätt trafik inom miljözonsområdet är utsläppsfri avseende kväveoxider. Vidare 
antas att den andel lätta fordon som enligt trafikmodellen vid något tillfälle 
framförs inom miljözonsområdet är utsläppsfri avseende kväveoxider. För den 
andel lätta fordon som aldrig kör genom området, eller som passerar området 
via statliga vägar, görs inga justeringar. 

 

3.4 Minskningsscenarier 
För den tunga trafiken finns det inte lika tydliga styrmedel och åtgärder 
utpekade som för den lätta trafiken, vilket gör det svårt att konkretisera och 
beräkna effekter av enskilda åtgärder. För att utvärdera effekten av åtgärder som 
berör tung trafik och för att jämföra den med effekten av åtgärder för lätt trafik 
har två minskningsscenarier tagits fram. Minskningsscenarier visar hur halterna 
av kvävedioxid påverkas om utsläppen från en källa minskar med en viss andel. 

Minskningsscenarierna motsvarar inte några specifika åtgärder, utan kan ses 
som en möjlig effekt av att en eller flera åtgärder görs. De minskningsscenarier 
som beräknats är 

- Halverade utsläpp från lätt trafik 
- Halverade utsläpp från tung trafik 

Resultaten ger en indikation på i vilken omfattning utsläppen av kväveoxider 
från vägtrafik behöver minska för att kvävedioxidhalterna i Göteborg ska nå 
hälsosamma nivåer. 

Minskningsscenarierna modelleras genom att halvera antalet lätta respektive 
tunga fordon som trafikerar vägarna. Detta kan i verkligheten motsvara en 
halvering av antalet fordon eller en halvering av utsläppen från fordonen. Ett 
annat sätt att uppnå samma effekt är genom en minskning av antalet fordon 
samtidigt som utsläppen från fordonen minskar, till exempel till följd av en 
större andel elektrifierade fordon. 
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4 Resultat och diskussion 
I detta kapitel redogörs för olika typer av källors bidrag till utsläpp av 
kväveoxider (NOx) och halter av kvävedioxid (NO2) i Göteborg. Resultaten från 
beräkningarna av effekter på luftkvalitet av de åtgärder och scenarier som 
valdes i avsnitt 3.3 och 3.4 presenteras och diskuteras. Här görs också en 
övergripande samhällsekonomisk bedömning av de trafikstyrande åtgärderna. 
För beräkningar av åtgärdernas effekt på trafik hänvisas till bilaga 5. 

 

4.1 Bidrag till utsläpp från olika källor 
I nationella emissionsdatabasen RUS4 redovisas utsläppsdata uppdelat på de 
huvudsektorer och undersektorer som definieras i tabell 4.1. Figur 4.1 visar 
utsläppen uppdelat i huvudsektorerna. Transporter står för 68 procent av alla 
kväveoxidutsläpp i Göteborg, varav 40 procent kan härledas till utrikes 
transporter (flyg och sjöfart) och 28 procent till inrikes transporter. Industri 
(energi och processer) står för 13 procent av utsläppen, el- och fjärrvärme för 
8 procent, och egen uppvärmning av bostäder och lokaler för 1 procent. 
Arbetsmaskiner står för resterande 10 procent av kväveoxidutsläppen i staden. 

Tabell 4.1 Sammanställning av huvudsektorer och undersektorer i nationella emissionsdatabasen 
RUS 2018. 

 

Huvudsektor Undersektor 

El- och fjärrvärme - 

Egen uppvärmning av 
bostäder och lokaler 

Kommersiella och offentliga lokaler, bostäder, jordbruks- 
och skogsbrukslokaler 

Industri – energi och 
processer - 

 

Transporter 

Personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar, 
mopeder och motorcyklar, avdunstning från vägfordon, 
inrikes civil sjöfart (inklusive privata fritidsbåtar), inrikes 
flygtrafik, järnväg och militära transporter 

 
 
Arbetsmaskiner 

Industri- och byggsektorns arbetsmaskiner (inkl. 
vägarbete), fiskebåtar, jordbruk- och skogsbruk, 
kommersiella offentliga verksamheter, hushållens 
arbetsmaskiner, skotrar och fyrhjulingar, övrigt 
(flygplatser, hamnar med mera) 

Produktanvändning Övrig produktanvändning 

Jordbruk Gödsel (lagring, användning, bete) uppdelat på ko, svin, 
häst, höns och får, konstgödsel, övriga gödselmedel 

Avfall (inklusive avlopp) Avfallsdeponier, förbränning av farligt avfall, oavsiktliga 
bränder, övrig avfallshantering 

Utrikes transporter Utrikes flyg under 1000m höjd i svenskt luftrum och 
utrikes sjöfart inom Sveriges gränser 

 
 
 
 
 
 

4 Nationella emissionsdatabasen RUS 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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Figur 4.1 Utsläpp av kväveoxider i Göteborg fördelat mellan olika sektorer. Data 
från nationella emissionsdatabasen RUS 2018. 

 
I figur 4.2 delas utsläppen från transporter in i de undersektorer som definieras i 
tabell 4.1. Vägtrafiken står för 67 procent av utsläppen från transporter, varav 
48 procent kommer från lätt trafik (38 procent personbilar och 10 procent lätta 
lastbilar) och 19 procent från tung trafik (11 procent tunga lastbilar och 
8 procent bussar). Inrikes civil sjöfart, inklusive privata fritidsbåtar, bidrar med 
28 procent av utsläppen inom transportsektorn. Transport på järnväg står för 
resterande 5 procent. 

 

Figur 4.2 Utsläpp av kväveoxider från transporter i Göteborg. Data från nationella 
emissionsdatabasen RUS 2018. 
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4.2 Bidrag till halter från olika källor 
I figurerna nedan visas bidraget till halterna av kvävedioxid i Göteborg från 
utsläppskällorna vägtrafik (figur 4.3), arbetsmaskiner (figur 4.4), sjöfart och 
hamnverksamhet (figur 4.5) och industrier (figur 4.6). 

 

Figur 4.3 Vägtrafikens bidrag till kvävedioxidhalterna (årsmedelvärde) i Göteborg. 

 
Figur 4.4 Arbetsmaskinernas bidrag till kvävedioxidhalterna (årsmedelvärde) i 
Göteborg.
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Figur 4.5 Sjöfartens och hamnverksamhetens bidrag till kvävedioxidhalterna 
(årsmedelvärde) i Göteborg. 

 
Figur 4.6 Industriernas bidrag till kvävedioxidhalterna (årsmedelvärde) i 
Göteborg. 

 
Det största bidraget till kvävedioxidhalterna från vägtrafik beräknas i områden 
nära vägar, gator och leder. Vägtrafiken påverkar halterna i hela Göteborg, men 
bidraget minskar med avståndet från stadskärnan. Bidraget från arbetsmaskiner 
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påverkar halterna främst i de centrala delarna av staden. Jämfört med 
vägtrafiken är bidraget från arbetsmaskiner litet. Bidraget från sjöfart och 
hamnverksamhet är som väntat stort i anslutning till hamnen. 
Industriverksamheter har viss påverkan på de totala kvävedioxidhalterna i 
staden, med störst effekt nära utsläppskällorna. 

I figur 4.7 visas bidraget till de sammantagna kvävedioxidhalterna från olika 
utsläppskällor vid de jämförelseplatser som valdes i avsnitt 3.2. Utöver de typer 
av utsläppskällor som redovisas här tillkommer bakgrundshalter och bidrag från 
mindre typer av utsläppskällor vars källbidrag inte har beräknats (se avsnitt 3.2). 

Det är tydligt att vägtrafiken står för det största bidraget, runt 50 procent, vid 
samtliga jämförelseplatser. I Gårda är bidraget så stort som 66 procent. 
Arbetsmaskiner står för mellan 1 och 3 procent av de totala halterna. Sjöfart och 
hamnverksamhet bidrar med närmare 10 procent av halterna vid Fiskhamnen, 
medan bidraget vid övriga platser är lägre än 4 procent. Industrin står för 
mindre än 3 procent av de sammantagna kvävedioxidhalterna. 

 

Figur 4.7 Bidrag till halterna av kvävedioxid (NO2) beräknat som relativt 
bidrag till de sammantagna halterna vid fem jämförelseplatser i Göteborg. 

 

4.3 Effekter av åtgärder 
Beräkningar av effekter på halterna av kvävedioxid har gjorts för de åtgärder 
som valdes i avsnitt 3.3. De åtgärder som har utretts är: 

- Fördubblad trängselskatt 
- Sänkt bashastighet 
- Höjda parkeringsavgifter 
- Bilfri innerstad 
- Miljözon klass 2 
- Anpassad miljözon klass 3 
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Resultaten från beräkningarna visas i figur 4.8 och anger den relativa 
förändringen av kvävedioxidhalten i procent för de olika åtgärderna och 
jämförelseplatserna. I bilaga 3 visas haltkartor för respektive åtgärd. I bilaga 4 
finns en tabell med beräkningsresultaten för samtliga jämförelsepunkter, samt 
för ytterligare tre platser som inte redovisas i detalj i rapporten. 

 

Figur 4.8 Beräknad relativ förändring i halterna av kvävedioxid (NO2) vid fem 
jämförelseplatser i Göteborg som en effekt av åtgärder för lätt trafik. Notera att 
en minskning visas på positiv y-axel och en ökning på negativ y-axel. 

 
I jämförelsen mellan olika åtgärder är det viktigt att poängtera att det i 
utredningen endast görs ett nedslag i varje enskild åtgärd, där en viss omfattning 
eller storlek av åtgärden har valts ut. Det är till exempel fullt möjligt att utreda 
effekten av en tiodubblad trängselskatt istället för en fördubblad trängselskatt, 
eller att utvidga området för bilfri innerstad, och därmed få en ännu större effekt 
på luftkvaliteten än vad som redovisas här. En annan möjlighet är att justera 
vissa åtgärder för att optimera effekten på luftkvalitet. Exempelvis skulle 
trängselskattens utformning, och nivåerna på avgifterna, se annorlunda ut om 
luftkvaliteten var det primära fokuset. 

I nedanstående avsnitt presenteras och diskuteras resultaten från beräkningarna 
för de enskilda åtgärderna. 

 
4.3.1 Fördubblad trängselskatt 

Åtgärden fördubblad trängselskatt leder till en minskning av kvävedioxidhalten 
vid samtliga jämförelseplatser utom Wieselgrensplatsen (figur 4.8). Den största 
minskningen på 3 procent beräknas i Gårda, där halterna minskar från 38 till 
37 µg/m3. På Wieselgrensplatsen leder åtgärden till en haltökning på 2 procent, 
från 25 till 26 µg/m3. Ökningen beror på en fördelningseffekt där färre bilister 
väljer Lundbyleden till förmån för alternativa vägar norrut. Trafikeffekterna av 
en fördubblad trängselskatt framgår i figur 5 och 6 i bilaga 5. 

Eftersom trängselskatt inte kan införas på statliga vägar föreslås ett alternativ 
eller komplement till denna i Naturvårdsverkets Översyn av åtgärdsprogram för 
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luftkvalitet och även i Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. 
Här lyfts införandet av utsläppsdifferentierad trängselskatt på statliga vägar som 
ett sätt att införa avgift även på sträckor där huvudproblemet utgörs av äldre 
tyngre fordon med höga utsläpp snarare än på trängsel. Avgiften kan då 
separeras med en trängselavgift och en miljöavgift. Naturvårdsverket lyfter 
bland annat E6 genom Gårda som ett exempel där utsläppen från en statlig väg 
orsakar överskridanden i en kommun. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2018) (Naturvårdsverket, 2020b) 

 
4.3.2 Sänkt bashastighet 

Effekten av åtgärden sänkt bashastighet varierar beroende på vilken plats som 
undersöks (figur 4.8). Generellt ger åtgärden en minskning av halterna på 
platser som är nära centrala leder, såsom Gårda och Fiskhamnen, där 
kvävedioxidhalterna i dagsläget är höga. I anslutning till lokalvägnätet blir 
halterna högre till följd av ökade trafikflöden. Högre halter beräknas vid 
jämförelseplatserna Kungsportsplatsen, Linnéplatsen och Wieselgrensplatsen. 
Störst är ökningen på Wieselgrensplatsen, med knappa 10 procent. Detta 
motsvarar en ökning från 25 till 28 µg/m3. 

Utöver ökade trafikflöden så påverkas utsläpp av kväveoxider av ändrade 
körmönster. Låga hastigheter i kombination med små variationer i hastighet ger 
lägst utsläpp av kväveoxider, medan låga hastigheter och stora variationer i 
hastighet ger högst utsläpp. (VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
1999). 

 
4.3.3 Höjda parkeringsavgifter 

Åtgärden höjda parkeringsavgifter resulterar i minskade kvävedioxidhalter vid 
samtliga jämförelseplatser (figur 4.8). Minskningen är störst i Gårda (6 procent) 
och lägst på Wieselgrensplatsen (4 procent). I Gårda minskar de beräknade 
halterna från 38 till 36 µg/m3 och på Wieselgrensplatsen från 25 till 24 µg/m3. 

Åtgärden höjda parkeringsavgifter behöver inte endast ses som just en höjd 
parkeringsavgift. Liknande effekter kan uppstå till följd av andra 
parkeringsåtgärder såsom till exempel minskat utbud av parkeringar. 

En parkeringsåtgärd som föreslås i Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
är möjliggörande av styrande parkeringsavgifter. I rapporten lyfts att 
kommunernas möjlighet att höja eller differentiera parkeringsavgifterna är 
begränsade. Enligt gällande lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift 
för upplåtelser av allmän plats, med mera, får avgiften på allmän plats endast 
syfta till att ordna trafiken. En lagändring som ger kommunerna möjlighet att 
höja parkeringsavgiften i andra syften än att ordna trafiken skulle kunna ge stor 
effekt i minskat vägtrafikarbete. (WSP, 2022)  

I Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen föreslås liknande 
parkeringsåtgärder, vilka också kräver lagändringar. (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, 2018)
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4.3.4 Bilfri innerstad 
En åtgärd som ger stor effekt på en specifik plats är bilfri innerstad, där 
halterna vid Kungsportsplatsen beräknas minska med 7 procent, från 28 till 
26 µg/m3. Vid övriga jämförelseplatser är effekten betydligt lägre (figur 4.8). 

I Göteborgs innerstad är biltrafikflödena på många platser relativt låga, 
framförallt inom Vallgraven. För att åtgärden ska vara effektiv krävs att ett 
större område, som även omfattar genomfartsgator, blir bilfria. Annars finns 
risk att bilar väljer alternativa vägar, och att utsläppen ökar på andra platser i 
staden. Ett mer omfattande bilfritt område kan medföra att både antalet bilresor 
och bilinnehavet minskar. 

 
4.3.5 Miljözon klass 2 

Åtgärden miljözon klass 2 har märkbar effekt på kvävedioxidhalterna i hela 
staden (figur 4.8). Vid jämförelseplatserna beräknas halterna minska med runt 
10 procent. Störst effekt har åtgärden vid Kungsportsplatsen, där halterna 
minskar med nära 12 procent. Detta motsvarar en minskning från 28 till 
25 µg/m3. I Gårda beräknas kvävedioxidhalten minska med 10 procent, från 38 
till 35 µg/m3. 

I beräkningarna görs antagandet att samtliga lätta fordon som rör sig inom 
miljözonen byts ut till fordon som uppfyller kraven för Euro 6. Ett annat 
antagande som hade kunnat göras är att inga fordon byts ut, och att förare av 
otillåtna fordon istället väljer andra vägar utanför miljözonen. Det senare 
antagandet skulle sannolikt resultera i högre utsläpp utanför miljözonen. 

Storleken på området där en miljözon införs påverkar vilken effekt åtgärden kan 
få på kvävedioxidhalten. Ett mindre område ger mindre effekt. Andra faktorer 
som också påverkar men som inte har utretts är bland annat vilken roll 
efterlevnaden av miljözonen spelar. 

 
4.3.6 Anpassad miljözon klass 3 

Åtgärden anpassad miljözon klass 3 har stor effekt på kvävedioxidhalterna i 
hela staden (figur 4.8). Vid jämförelseplatserna beräknas halterna minska med 
över 16 procent. Störst effekt har åtgärden vid Linnéplatsen, där halterna 
minskar med nära 23 procent. Detta motsvarar en minskning från 29 till 
22 µg/m3. I Gårda beräknas kvävedioxidhalten minska med 19 procent, från 
38 till 31 µg/m3. 

Precis som för miljözon klass 2 påverkar områdets storlek effekten på 
kvävedioxidhalterna. Som väntat är effekten av en anpassad miljözon 
klass 3 större än den för miljözon klass 2, eftersom de sammantagna 
utsläppen av kväveoxider från vägtrafik är lägre. 

Effekten på kvävedioxidhalterna av en anpassad miljözon klass 3 är 
sammantaget mindre än effekten av en fullständig miljözon klass 3, eftersom 
utsläppen från tunga fordon inte räknas ner för den anpassade miljözonen. 
Utsläppen från lätta fordon är sannolikt något lägre i den anpassade zonen, då 
antagandet görs att samtliga lätta fordon är utsläppsfria avseende kväveoxider. 
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I en fullständig miljözon klass 3 är gasfordon och bränslecellsfordon tillåtna, 
vilka inte är helt utsläppsfria. 

 

4.4 Effekter av minskningsscenarier 
Effekterna på kvävedioxidhalterna från två minskningsscenarier har beräknats. 
Scenarierna avser halverade utsläpp från lätt trafik och halverade utsläpp från 
tung trafik. Resultaten visas i figur 4.9 och diskuteras i efterföljande avsnitt. 

Exempel på lokala och regionala åtgärder som kan bidra minskade utsläpp av 
kväveoxider från vägtrafik kan hittas i bland annat Göteborgs Stads 
trafikstrategi för en nära storstad, Åtgärdsprogram för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen, Göteborgs Stads parkeringspolicy samt i Fossilfritt 
Göteborg, vad krävs? De åtgärder som identifierats i samband med denna 
utredning sammanställs i bilaga 1. 

 
Figur 4.9 Beräknad relativ förändring i halterna av kvävedioxid (NO2) vid fem 
jämförelseplatser i Göteborg som en effekt av minskningsscenarier. Notera att en 
minskning visas på positiv y-axel. 

 

4.4.1 Halverade utsläpp från lätt trafik 
Scenariot halverade utsläpp från lätt trafik resulterar i en minskning av 
kvävedioxidhalterna på mellan 10 och 15 procent vid jämförelseplatserna 
(figur 4.9). I absoluta halter motsvarar detta en minskning från 38 till 34 µg/m3 i 
Gårda och från 28 till 24 µg/m3 på Kungsportsplatsen. 

För att uppnå scenariot behövs åtgärder som syftar till att minska bilinnehavet 
och antalet resor med bil i staden. Andra åtgärder kan syfta till att öka andelen 
elbilar i fordonsflottan. Åtgärder kopplade till kollektivtrafik och cykling har 
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indirekt effekt på utsläppen av kväveoxider. Flera konkreta exempel på åtgärder 
ges i bilaga 1. 

Förtätning av staden lyfts ofta som exempel för att minska biltrafiken. I en 
tätare stad minskar avstånden mellan olika målpunkter, och gör det lättare att 
gå, cykla och nyttja kollektivtrafik. Det finns dock flera utmaningar med att 
bygga tätt, och det måste göras på rätt sätt. Åtgärdsprogram för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen lyfter att biltrafiken inte per automatik minskar endast 
utifrån att det byggs tätt. Fler människor på samma yta kan medföra en större 
mängd privatägda bilar på ytan jämfört med tidigare, om inte 
transportlösningarna utformas på ett hållbart sätt. Tät bebyggelse kan också 
medföra sämre ventilation och sämre förutsättningar att lufta bort föroreningar 
från staden. Ytterligare effekter kan vara mindre utrymme för gröna 
rekreationsområden, ökad trängsel, begränsad tillgång på dagsljus samt mer 
buller. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018) 

 
4.4.2 Halverade utsläpp från tung trafik 

Scenariot halverade utsläpp från tung trafik ger en något mindre effekt än 
motsvarande scenario för lätt trafik. En halvering av utsläppen för tung trafik 
ger en minskning av kvävedioxidhalterna på mellan 7 och 10 procent vid 
jämförelseplatserna. I absoluta halter motsvarar detta en minskning från 38 till 
35 µg/m3 i Gårda och från 28 till 26 µg/m3 på Kungsportsplatsen. 

För att minska utsläppen från tung trafik och godstransporter finns exempel på 
åtgärder som, till skillnad mot åtgärder riktade mot lätt trafik, inte syftar till att 
minska mängden transporter. Åtgärderna riktade mot tung trafik innefattar 
istället förbättring, effektivisering och omlokalisering av dagens transporter. 
Förslag på åtgärder för tung trafik finns i bilaga 1. 

 

4.5 Övergripande samhällsekonomisk 
bedömning 
Samhällsekonomiska bedömningar innebär att nyttor av en åtgärd ställs mot 
kostnaden för att genomföra åtgärden. Syftet med att genomföra en 
samhällsekonomisk bedömning, eller beräkning, är att kunna avgöra om det är 
motiverat att genomföra en viss åtgärd eller ej. I vissa fall kan syftet även vara 
att jämföra olika åtgärdsalternativ mot varandra. I infrastrukturella sammanhang 
kan det exempelvis handla om att jämföra olika lokaliseringar av en väg. 

Med nyttor avses de positiva effekter som en åtgärd ger upphov till, exempelvis 
minskad restid, förbättrad trafiksäkerhet eller en mer trivsam stadsmiljö. Det är 
vanligt förekommande att åtgärder även ger upphov till negativa nyttor, till 
exempel kan vägprojekt i syfte att förbättra framkomligheten ofta medföra 
ökade utsläpp och höjda bullernivåer. Vid bedömning av en åtgärds 
samhällsekonomiska lönsamhet ställs de positiva nyttorna mot de negativa 
nyttorna samt kostnaden för att genomföra åtgärden. Om de positiva nyttorna 
överstiger de negativa nyttorna och investeringskostnaden kan en viss åtgärd 



5 ASEK, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden 

Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg 
Analys av ett antal åtgärder och scenarier 
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

33 (56) 

Rapportnummer 2022:8 

 

sägas vara samhällsekonomiskt lönsam. Vissa typer av nyttor kan av olika skäl 
vara svåra att kvantifiera och därmed inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl. 
Detta beskrivs mer utförligt i efterföljande avsnitt. 

I beskrivningen av de samhällsekonomiska nyttorna och kostnaden för olika 
trafikstyrande åtgärder har utgångspunkten varit den vedertagna metodik som 
bland annat Trafikverket använder i samband med framtagande av sin 
långsiktiga investeringsplan. Det är möjligt att tänka sig andra angreppsätt, till 
exempel om syftet är att nå en viss nivå på utsläppen eller nå en viss 
färdmedelsfördelning. I de sammanhangen kan det vara mer fruktbart att studera 
olika åtgärders potential att bidra till det övergripande målet (Mistra Urban 
Future, 2014). En sådan ansats ger emellertid begränsad vägledning om vilka 
åtgärder som är lämpligast ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, däremot kan 
det ge kunskap om olika åtgärders effektivitet. 

I efterföljande avsnitt presenteras en översiktlig beskrivning över 
samhällsekonomisk värdering av trafikstyrande åtgärder. En bedömning görs av 
de studerade åtgärdernas samhällsekonomiska effekter. 

 
4.5.1 Samhällsekonomisk värdering av trafikstyrande åtgärder 

Vilka faktorer värderas vid samhällsekonomisk bedömning av 
infrastrukturella och trafikala åtgärder? 

Inom samhällsekonomisk analys finns ett antal parametrar som, vid bedömning 
av olika infrastrukturella och trafikala åtgärder, normalt brukar värderas genom 
prissättning. Dessa parametrar är 

- restid och reskostnad för persontrafik och gods, 
- kostnad och intäkt för persontransportföretag, 
- trafiksäkerhet, 
- klimat, och 
- hälsa (inkluderande luftföroreningar). 

Generellt brukar minskad restid få stor påverkan i samhällsekonomiska 
kalkyler. För väginvesteringar är det även vanligt att ökad trafiksäkerhet väger 
tungt. För kollektivtrafikprojekt ger ofta trafikeringskostnader, biljettintäkter 
och ökad kapacitet betydelsefulla samhällsekonomiska effekter. Utsläpps- och 
hälsoeffekter brukar normalt ha liten betydelse vid bedömningen av en åtgärds 
samhällsekonomiska effektivitet. Det beror i första hand på att minskade utsläpp 
värderas lågt, även om värdering av utsläpp av koldioxid skrivits upp kraftigt i 
de nationella riktlinjer som gäller sedan år 2020.5 För att en utsläppsminskande 
åtgärd skall vara samhällsekonomiskt lönsam krävs därför ofta att åtgärden även 
tillför andra positiva effekter utöver utsläppsminskningar. 

Utöver de prissatta eller kvantifierade effekterna tillkommer 
samhällsekonomiska effekter som av olika skäl är svåra att beräkna, och som 
därför oftast brukar beskrivas kvalitativt. Exempel på sådana effekter är 
minskad barriäreffekt, ökad möjlighet till stadsutveckling och förbättrad 
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integration eller jämlikhet. Även om en åtgärd utifrån beräknade nyttor är 
samhällsekonomiskt olönsam kan åtgärden ändå vara motiverad om dessa 
kvalitativa aspekter bedöms tillföra ett värde som väger upp de beräknade 
effekterna. 

Varför blir nyttan av minskade utsläpp ofta liten? 

Som beskrivs ovan brukar utsläpps- och hälsoeffekter normalt få liten påverkan 
på utfallet av samhällsekonomiska kalkyler, till skillnad från restid och 
trafiksäkerhet. 

Den samhällsekonomiska lönsamheten av olika åtgärder beror på hur olika 
effekter värderas, det vill säga vilket pris som sätts på varje effekt. De 
värderingar som normalt används vid samhällsekonomiska analyser relaterade 
till infrastruktur eller trafik fastställs av ASEK (Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn), för vilket Trafikverket 
ansvarar6. Värderingarna av utsläpps- och hälsoeffekter har i flera sammanhang 
kritiserats för att vara alltför lågt värderade. Kritiken har bland annat gått ut på 
att värdena är utdaterade och endast delvis täcker in de faktiska 
skadekostnaderna av luftföroreningar. I dagsläget saknas dock vedertaget 
kunskapsunderlag för att uppdatera värderingarna, vilket inneburit att de 
tidigare, delvis kritiserade, värderingarna ligger kvar. (Trafikverket, 2015). 

För att förbättrad hälsa till följd av minskade trafikrelaterade utsläpp ska få 
utslag i de samhällsekonomiska kalkylerna krävs att ett stort antal individer 
påtagligt exponeras för utsläppen. Ett sådant område kan exempelvis vara 
bostadsområdena i Gårda i nära anslutning till E6, eller kvarteren närmast 
Lundbyleden vid Brämaregården. Vid dessa platser är emellertid även 
trafikflödet betydande, vilket innebär att utsläppsminskningar kräver 
omfattande åtgärder, såsom exempelvis regleringar eller avgifter, som medför 
längre restider eller ökade utgifter för bilisterna på leden. Ett ytterligare 
alternativ kan vara överdäckningar av trafikleder, men det kräver mycket stora 
investeringskostnader. 

I slutändan är det dock en politisk fråga vilka effekter som ska väga tyngst, om 
restidsförlängningar för bilister kan bedömas vara acceptabla för att få en mer 
trivsam stadsmiljö med bättre luft- och ljudmiljö. 

Varför ska man, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, införa 
trafikstyrande åtgärder för att minska trafikens utsläpp? 

Även om trafikstyrande åtgärder utifrån gängse beräkningsmetodik kan vara 
svåra att räkna hem endast utifrån dess positiva utsläppseffekter, kan åtgärderna 
ändå vara lämpliga att genomföra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Som beskrivs ovan finns det ett antal faktorer och aspekter som inte kvantifieras 
i en samhällsekonomisk kalkyl, men som ändå kan ha stor positiv påverkan i 
bedömningen av olika åtgärders effekter. Sådana faktorer är bland annat 
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minskade barriärer och en mer attraktiv stad för fotgängare, cyklister och 
boende. 

Ett exempel på åtgärd som kan vara svår att rent kvantitativt räkna hem är att 
trafikyta tas i anspråk för att anlägga en stadspark eller skapa ett mer trivsamt 
stråk för fotgängare. En sådan åtgärd medför en onytta för bilisterna, vilket kan 
kvantifieras. Den positiva nyttan av en mer trivsam stad är emellertid svårare att 
beräkna. Om man ändå gör bedömningen att en mer attraktiv stadsmiljö 
uppväger de prismässigt negativa effekterna för bilisterna kan åtgärden ändå 
vara rimlig att genomföra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Vidare finns det trafikstyrande åtgärder som medför en ökad uppoffring för 
bilister, men som ändå bedöms som lönsamma utifrån samhällsekonomiska 
beräkningar. Ett exempel på en sådan åtgärd är införandet av trängselskatt i 
Göteborg. Trängselskattens införande innebar ökad reskostnad för bilister, samt 
en anpassningskostnad för de bilister som valde andra färdmedel eller valde att 
inte resa alls. Samtidigt medförde trängselskatten en statlig intäkt och ett mer 
effektivt nyttjande av väginfrastrukturen, med restidsvinster som följd. 
Sammantaget beräknades att den samhällsekonomiska nyttan var större än 
kostnaden, och att införandet av trängselskatt således var samhällsekonomiskt 
lönsamt. Miljönyttan till följd av införandet av trängselskatt beräknades vara 
marginell, men positiv. (West & Börjesson, 2020) 

Vilka samhällsekonomiska effekter kan man förvänta sig vid införande 
olika typer av trafikstyrande åtgärder? 

För att minska luftkvalitetsproblem relaterade till bil- och lastbilstrafiken i 
Göteborg krävs trafikstyrande och trafikminskande åtgärder, snarare än 
infrastrukturella investeringar. Även kraftfulla satsningar på exempelvis 
kollektivtrafik- eller cykelinfrastruktur bedöms få liten påverkan på utsläppen, 
då dessa åtgärder påverkar val av färdmedel i begränsad utsträckning 
(Trafikverket , 2019). Att skapa förutsättningar för mer effektiva resor med 
hållbara färdmedel, i kombination med trafikstyrande åtgärder, kan emellertid 
ändå vara av vikt att genomföra, eftersom resandealternativen för de som avstår 
bilen då blir mer attraktiva. 

Lite grovt kan man dela in trafikstyrande åtgärder i syfte att minska 
vägtrafikens utsläpp i två kategorier, dels ökade kostnader, dels olika förbud 
och regleringar. 

Åtgärder som leder till minskat trafikarbete till följd av ökade kostnader för att 
resa med bil och lastbil är exempelvis trängselskatt och parkeringsavgifter. 
Effekten av att öka kostnaden för att resa med bil är att vissa bilister byter 
färdmedel eller avstår från att resa, vilket skapar en onytta. För kvarvarande 
bilister kan emellertid nyttan bli positiv. Om trängseln i vägtrafiksystemet är 
stor kan exempelvis trängselskatt leda till ett mer effektivt nyttjande, med 
förkortade restider som följd. Prissättningsåtgärder medför dessutom en intäkt 
för stat eller kommun, vilket kan nyttjas för andra, samhällsnyttiga, ändamål. 

Bilfria områden eller miljözoner kan kategoriseras som förbud eller regleringar. 
Effekten av förbud och regleringar i syfte att minska utsläppen inom ett 
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specifikt område blir att samtliga bilister som tidigare färdades till, eller genom, 
ett reglerat område får en förlängd restid eller avstår från att göra en resa. 

Generellt sett, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, är prismekanismer att 
föredra framför förbud. Prissättning möjliggör exempelvis för ett effektivt 
nyttjande av en väg där trängseln är stor och restidsförlängningarna betydande. 
Förbud och regleringar är trubbigare verktyg, som dessutom kan riskera att leda 
till oönskade effekter såsom kraftiga trafikökningar på gator utanför området 
som omfattas av förbudet. 

 
4.5.2 Bedömning av studerade åtgärders samhällsekonomiska 

effekter 
Då ingen kvantifiering av respektive åtgärds nyttor gjorts är det svårt, eller 
omöjligt, att bestämma deras samhällsekonomiska effektivitet. Det är emellertid 
möjligt att övergripande bedöma åtgärderna utifrån deras potentiella 
samhällsekonomiska nytta. 

Som tidigare beskrivits beräknades införandet av trängselskatt vara 
samhällsekonomiskt lönsam, då intäkterna för staten och förbättrad restid för 
bilister översteg ökade utgifter och anpassningskostnad för bilisterna. Även en 
höjning av trängselskatten skulle kunna vara samhällsekonomiskt lönsamt, om 
det leder till ett mer effektivt nyttjande av befintlig väginfrastruktur. Det är dock 
osäkert om en fördubbling är samhällsekonomiskt lönsam. 

Höjda parkeringsavgifter medför, precis som trängselskatten, en intäkt som kan 
användas för andra samhällsnyttiga ändamål. Effekten på trängseln och restiden 
bedöms dock vara mindre än den från trängselskatten, då trängselskatteportaler i 
hög utsträckning är placerade på platser med höga flöden och långa restider. 
Höjda parkeringsavgifter är således ett mer trubbigt verktyg än trängselskatten. 

Sänkt bashastighet kan utöver minskat antal bilresor och förbättrad luftkvalitet 
även innebära förbättrad trafiksäkerhet, vilket kan vara en relativt stor 
samhällsekonomisk nytta. En generellt sänkt bashastighet på samtliga vägar 
inom exempelvis Göteborg kan emellertid medföra omotiverade 
restidsförlängningar, framförallt på de gator där hastigheten av 
trafiksäkerhetsskäl inte behöver sänkas. Sänkt bashastighet får inte heller någon 
positiv effekt på trängseln i vägnätet. 

Miljözon och bilfri innerstad påverkar både samhällsnyttiga och ej så 
samhällsnyttiga transporter på samma sätt – oavsett behov av resa kommer 
vissa, eller samtliga, bilister inte att kunna nå målpunkter inom miljözonen eller 
det bilfria området. Åtgärderna kan resultera i kraftigt minskad biltrafik, vilket 
möjliggör stadsutveckling och omdaning av tidigare ytor för bil. Samtidigt finns 
en överhängande risk att vissa bilister väljer vägar och målpunkter utanför de 
reglerade områdena, och att utsläppen och luftkvalitetsproblemen ökar i andra 
delar av staden. 
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5 Slutsatser 
I denna utredning görs en effektbedömning av ett antal åtgärder för att minska 
halterna av kvävedioxid i Göteborg. Samtliga åtgärder berör vägtrafik, eftersom 
vägtrafiken är den utsläppskälla där det finns störst potential att minska halterna 
på platser där människor vanligtvis vistas. I jämförelsen mellan olika åtgärder är 
det viktigt att poängtera att det i utredningen endast görs ett nedslag i varje 
enskild åtgärd, där en viss omfattning eller storlek av åtgärden har valts ut. 

Utifrån de antaganden och begränsningar som gjorts i utredningen görs 
bedömningen att omfattande miljözoner är de mest effektiva åtgärderna för att 
minska halterna av kvävedioxid i Göteborg. En anpassad miljözon klass 3, där 
lätta fordon antas vara utsläppsfria, är mer effektiv än en miljözon klass 2, där 
lätta fordon uppfyller kraven på Euro 6. Bilfri innerstad bedöms ha stor lokal 
effekt, medan effekten utanför det bilfria området blir liten. Höjda 
parkeringsavgifter bedöms leda till minskade halter kvävedioxid runtom i hela 
staden. Sänkt bashastighet leder till omfördelning av trafik, vilket generellt 
resulterar i lägre kvävedioxidhalter i anslutning till de stora trafiklederna och 
högre halter längs lokalvägnätet. En viss omfördelningseffekt ses också vid 
fördubblad trängselskatt då en andel av trafiken tar alternativa vägar för att 
undvika avgiften, men den sammantagna effekten är att kvävedioxidhalterna 
minskar. 

Minskningsscenarierna som utretts ger en bild av med hur mycket utsläppen 
från trafiken behöver minska för att ge tillräcklig effekt på kvävedioxidhalterna 
i staden. Scenariot halverade utsläpp från tung trafik ger en något mindre effekt 
än motsvarande scenario för lätt trafik. Resultaten bekräftar att det inte räcker 
med en halvering av kväveoxidutsläppen för att kvävedioxidhalterna ska minska 
med motsvarande storlek. 

I gängse metod för samhällsekonomisk bedömning värderas hälsofördelar lågt 
jämfört med andra aspekter, såsom restid och anpassningskostnader. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv kan ändå trafikstyrande åtgärder vara 
lämpliga att genomföra trots att de svåra att räkna hem endast utifrån deras 
positiva utsläppseffekter. Generellt sett är prismekanismer att föredra framför 
förbud. 

I slutändan är det en politisk fråga vilka effekter som ska väga tyngst, om 
restidsförlängningar för bilister kan bedömas vara acceptabla för att få en mer 
trivsam och hälsosam stadsmiljö med bättre luft- och ljudmiljö. 

Utredningen visar att det krävs mycket kraftfulla åtgärder för att minska 
kvävedioxidhalterna i Göteborg till hälsosamma nivåer. En kombination av 
åtgärder ger större effekt än om varje åtgärd skulle införas var för sig. Det är 
därför viktigt att arbeta med såväl mera omfattande styrmedel som med 
mindre, mer indirekta åtgärder, för att sänka utsläppen av kväveoxider. 
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Bilaga 1: Inventering åtgärder 
I tabellerna nedan sammanfattas de åtgärder för att sänka utsläppen av 
kväveoxider som identifierats vid genomgången av styrande dokument och 
andra relevanta handlingar som tagits fram på lokal och regional nivå. I 
tabellerna anges dokumentet från vilket åtgärden hämtats, med den definition 
av åtgärd som görs i respektive dokument inom parentes. 

 

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen (åtgärdsområden och åtgärder) 

Ändring av skatter och lagar 

Ändra reglerna för reseavdrag och gör avdraget avståndsbaserat 

Se över systemet för bilförmånsbeskattning. 

Utred hur miljözoner för lätta fordon skulle kunna utformas och genomföras i Göteborg och Mölndal. 

Inför krav på transportplaner. 

Tunga fordon 

Utred möjligheten att differentiera trängselskatten med en avgift baserad på fordonens miljöprestanda. 

Minska utsläppen från tung trafik på de statliga vägarna genom Göteborg och Mölndal. 

Se över tung trafik till och från Göteborgs hamn – vägval. 

Verka för skarpa krav på hög miljöprestanda samt vägval för transporter i kommande tillståndsprövningar. 

Inför en miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon. 

Parkering 

Ge kommuner möjlighet att ta ut parkeringsavgifter på privat mark. 

Ge kommuner möjlighet att reservera parkeringsplatser för bilpool på allmän platsmark. 

Ge kommuner möjlighet att differentiera avgiften på parkeringsplatser utifrån fordonens miljöegenskaper. 

Arbetsmaskiner 

Skärp de gemensamma miljökraven i tätbebyggda, känsliga områden. 

Inför miljökrav på entreprenader i samband med markanvisning i Göteborgs och Mölndals städer. 

Utveckla och gynna kollektivtrafiken 
Ambitionen vid kommande upphandlingar är att öka andelen Euro VI och att införa el- och hybridbussar på 
busslinjer i stadstrafik. 

Ambitionen är att införa el- alternativt laddhybriddrift på färjetrafiken i Göta älv. 

Möjliggör elanslutning som skall användas till Västtrafiks dieseltåg på Göteborgs centralstation. 

Ökad kollektivtrafik och minskad bilpendling över kommungränserna i Göteborgsregionen. 

Inför gemensam marknadsföring för kollektivtrafik, bilpool, cykel. 

Öka stödet och möjligheterna med stadsmiljöavtal och ge ökade bidrag till kollektivtrafiken. 

Fler åtgärder för att utveckla och gynna hållbart resande 
Ändra reglerna för statlig finansiering så att utbetalningar kan göras för åtgärder i fyrstegsprincipens steg 1 och 
2. 

Inför möjlighet för arbetsgivare att erbjuda leasingcykel som skattegynnad förmån. 

Bygg ut laddinfrastruktur för bilar 
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Parkeringspolicy för Göteborgs Stad (strategiska åtgärdsområden med underkategorier) 

Effektivisera, lokalisera och prioritera utbudet 

Förändra dagens bilplatser i innerstaden. 

Planera för oförändrad tillgänglighet till Evenemangsområdet. 

Premiera bilpooler. 

Använd avgifter och tidsbegränsad parkering för att nå målen. 

Prioritera korttids- och halvdagsparkering. 

Tillgodose parkering för boende på kvartersmark. 

Mer samnyttjande. 

Förädla Göteborgs stadsmiljö 

Prioritera stadsmiljö före bilparkering. 

Anpassa bilparkeringen till stadsbilden. 

Ersätt markparkering med gemensamma anläggningar. 

Utveckla kraven på parkering vid externhandel. 

Bygg tryggt, säkert och attraktivt. 

Främja ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel 

Möjliggör resande med flera färdsätt 

Öka antalet cykelparkeringar 

Jämställ gångavstånd 

Minska efterfrågan på parkering vid arbetsplatser 

Utveckla kedjan från översiktlig planering till avtal 

Sammanvägd tillgänglighet i planering och bygglov 

Förnya parkeringsnormen 

Utveckla parkeringsköpet 

Håll samman från markanvisning till genomförande 

Samordna planeringen genom områdesplaner 

Bättre samplanering 

Samordna kommunala och enskilda aktörer 

Förtydliga ansvarsfördelningen 

 
Fossilfritt Göteborg, vad krävs? (områden och förslag till åtgärder) 

Biltrafik 
Tillämpa hållbara transportplaner, flexibla parkeringstal och avtala om mobilitetstjänster i markanvisningar för 
att minska användningen av personbilar. 

Höja kostnaden för att parkera i Göteborg. 

Fortsätta planera för ett nära vardagsliv. Planering och komplettering av befintlig bebyggelse görs med nära 
tillgång till service, handel, mötesplatser och andra vardagliga funktioner. 
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Utreda åtgärder i syfte att minska andelen fritidsresor med bil. 

Verka för möjligheten att ta ut parkeringsskatt på privata parkeringsytor. 

Verka för att kommuner ges möjlighet att reservera parkeringsplatser för bilpool på allmän platsmark. 

Byggnation 
Byta bränsle och förnya fordonsparken för att minska utsläppen från arbetsmaskiner som redskapsbärare, 
hjullastare, gräsklippare, traktorer m.m. i stadens ägo. 
Erbjuda och ställa krav på entreprenadmaskiner och lastbilstransporter vid bygg- och 
anläggningsentreprenader. 

Cykel, gång och kollektivtrafik 
Sänka hastigheten i staden. En sänkning av medelhastigheten ökar tryggheten för de som cyklar och går samt 
kan minska koldioxidutsläppen på gator utan mycket start och stopp. 

Genomföra Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025. 

Utveckla kollektivtrafiken i enlighet med det offensiva scenariot i Målbild 2035. 

Förnybar energi 

Göra fjärrvärmen fossilfri, enligt Färdplan fjärrvärme 2035 

Förnybara bränslen och eldrift 
Göra stadens egen fordonsflotta fossilfri. Byt ut alla fordon som används i stadens verksamheter mot el- eller 
biogasfordon där så är möjligt. 

Kräva fossilfria drivmedel i stadens upphandlingar av transporttjänster. 

Införa miljözon klass 3 enligt Transportstyrelsens förslag. 

Fortsätta att erbjuda laddning av elfordon hos kommunala bostadsbolag och Parkeringsbolaget och 
påverka/stötta privata hyresvärdar att erbjuda laddning. 

Stödja utvecklingen mot fossilfri kollektivtrafik. 

Påverka för att få göra undantag från trängselskatt för elhybridsbilar, tunga el- och laddhybrider samt taxibilar 
med eldrift. 

Godstransporter 
Premiera innovativa energi- och klimateffektiva projekt i nya logistikparken i hamnområdet. Olika incitament för 
transporter till och från hamnen kan skapa god klimatnytta. 

Utveckla den miljödifferentierade hamntaxan. 

Införa samordnad varudistribution av stadens inköp. Genom att särskilja köpet av vara och transport kan vi 
upphandla eller själva utföra mer samordnade och miljöanpassade transporter. 

Byta bränslen och förnya fordonsparker för att minska utsläppen från tunga lastbilar i stadens ägo. 

Använda urbana vattenvägar för godstransporter t.ex. massor och bygg- och anläggningstransporter och gods 
till citydistribution till urbana områden som ligger i anslutning till älven. 
Stadens kommunägda hamnbolag och deras upphandlade organisationer byter bränsle i arbetsmaskiner för att 
minska utsläppen. 

Öka/skapa förutsättningar för fartyg att få tillgång till förnybara bränslen. 

Vidareutveckla och utöka smarta leveranser som t.ex. Stadsleveransen och Lindholmsleveransen. Smarta 
leveranser är samordningen av godsflöden, med klimatsmarta fordon, till butiker och verksamheter i centralt 
belägna områden. 

Klimatsmart arbetsgivare 

Uppmuntra stadens anställda att gå, cykla, eller ta kollektivtrafik till jobbet. 

Underlätta för anställda att arbeta hemma. Åtgärden kräver nya policyer och riktlinjer samt investeringar i 
hemarbetsplatser. 

Informera om möjligheterna för stadens anställda att arbeta heltid och underlätta valet. 
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Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille (åtgärder) 

Infrastrukturåtgärder i stråk 

Förstärkning av stadsbane- och spårvägnätet 

Förstärkningar i citybussnätet 

Linbana 

Utbyggnad av metrobussnätet 

 
Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 (åtgärdsområden) 

Bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur 

Erbjuda god standard på cykelvägnätet året om 

Erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft 

Förstärka bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation 

 

Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030 (åtgärdsområden) 

Insamling och återvinning 

Främja optimering och effektivisering vid transport och på behandlingsanläggningar 

Utreda hur tillgänglighet på återvinningscentraler kan förbättras genom till exempel bättre flöde och skyltning 

Utbilda personal inom kommunala verksamheter i avfallshantering 

 
Göteborgs Hamn hållbarhetsrapport 2019 (åtgärder) 

Fortsatt utbyggnad av järnvägskapacitet (Sveaterminalen) 

Skapa förutsättningar för att fartyg ska kunna elansluta vid kaj 

Miljödifferentierad hamntaxa 

Alternativa bränslen för fartyg 
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Bilaga 2: Beskrivning av 
luftkvalitetsberäkningar 

 
Beskrivning av indata 
Som utgångspunkt för luftkvalitetsberäkningarna används miljöförvaltningens 
emissionsdatabas (EDB) för 2018, där samtliga kända utsläppskällor inom 
Göteborg ingår. I EDB:n lagras även information om trafikflöden och 
vägnätsgeografi, med antal fordonspassager, skyltad hastighet samt antal lätta 
och tunga fordon för respektive väg. Dessa uppgifter hämtas från nationella 
vägdatabasen NVDB7 och kompletteras med data från trafikkontoret. 

För att ta fram utsläppsdata för vägtrafik används emissionsmodellen HBEFA8. 
Utsläppsdata för arbetsmaskiner är tagna från nationella emissionsdatabasen 
RUS9 och gäller för år 2016. Uppgifter om utsläpp från sjöfart och 
hamnverksamhet kommer från Göteborgs Hamn. Utsläppdata för industrier har 
hämtats från Svenska miljörapporteringsportalen SMP10. Data för sjöfart, 
hamnverksamhet och industrier är uppdaterade för år 2019. 

 
Metod för spridningsberäkningar 
Programvaran Airviro11 används för att göra så kallade spridningsberäkningar 
av kväveoxider (NOx) i Göteborg. I modellen beräknas hur utsläppen av NOx 
från de källor som beskrivs i EDB:n sprids i luften. Resultatet kan presenteras i 
form av haltkartor av NOx. Ur luftkvalitetssynpunkt anses det dock vara 
kvävedioxid (NO2) som orsakar problem och det är för NO2 som det finns 
urbana miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljömål. Därför behöver 
resultaten omvandlas från NOx till NO2. 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) består av både kvävemonoxid (NO) och 
kvävedioxid (NO2), vilka är atmosfärkemiskt aktiva ämnen som kan ombildas 
till varandra. I regel gäller att andelen NO2 ökar på bekostnad av NO när 
föreningarna åldras. Solstrålning minskar andelen NO2 medan höga halter av 
ozon (O3) ökar den. 

För att beräkna halterna av NO2 från halterna av NOx används i beräkningarna 
en matematisk anpassning av andelen NO2 i NOx. I figuren nedan visas ett 
exempel på uppmätta data och anpassningskurva. Figuren visar förhållandet 
mellan halterna av NOx och NO2 vid miljöförvaltningens mätstation i Haga. 
Punkterna visar uppmätta timmedelvärden och linjen visar anpassningskurvan. 

Det är tydligt att lutningen på kurvan är avtagande. Ett tillskott av en viss 
mängd NOx ger därför ett mindre bidrag till halten av NO2 om halterna innan 
tillskottet är höga än om de är låga. Detta förhållande försvårar arbetet med att 
minska halterna av NO2. En halvering av NOx-utsläppen leder inte till en 

 
7 NVDB Nationella VägDataBasen  
8 HBEFA - Handbook Emission Factors for Road Transport 
9 RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet 
10 SMP Svenska MiljörapporteringsPortalen 
11Airviro | Apertum 

https://www.rus.se/
https://smp.lansstyrelsen.se/
https://www.airviro.com/airviro/
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halvering av NO2-halterna, inte ens om även bakgrundshalterna halveras. Det 
påverkar också resultaten av källbidragsberäkningarna på så sätt att summan av 
de enskilda källbidragen kommer vara mindre än vad de totala halterna är. 

 

 

Metod för källbidragsberäkningar 
För källbidragsberäkningarna görs först en inledande spridningsberäkning där 
utsläppen från samtliga föroreningskällor ingår. Resultaten visar de 
sammantagna kvävedioxidhalterna i Göteborg. I nästa skede görs samma typ av 
beräkningar, men där en typ av källa exkluderas från indata. Genom att 
subtrahera resultaten i de nya beräkningarna från originalberäkningarna ges 
bidraget till de sammantagna halterna från den källa som exkluderats. Detta 
källbidrag har beräknats för vägtrafik, arbetsmaskiner, sjöfart och 
hamnverksamhet samt industrier. 
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Bilaga 3: Haltberäkningskartor 
Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
åtgärden fördubblad 
trängselskatt. 
Kartorna visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna.  



Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg 
Analys av ett antal åtgärder och scenarier 
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

48 (56) 

Rapportnummer 2022:8 

 

Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
åtgärden sänkt 
bashastighet. 
Kartorna visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
åtgärden höjda 
parkeringsavgifter. 
Kartorna visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för åtgärden 
bilfri innerstad. Kartorna 
visar: 
 
a) sammantagna halter 
om ingen åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter om 
åtgärden införs (nederst). 
 
Observera att färgskalan i 
den nedersta kartan skiljer 
sig från färgskalan i de 
två översta kartorna. 
Kartorna för bilfri 
innerstad täcker ett 
mindre geografiskt 
område än övriga kartor i 
bilaga 3. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
åtgärden miljözon 
klass 2. Kartorna 
visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
åtgärden anpassad 
miljözon klass 3. 
Kartorna visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
scenariot halverade 
utsläpp från lätt 
trafik. Kartorna 
visar: 
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Årsmedelvärde av 
kvävedioxidhalter i 
Göteborg för 
scenariot halverade 
utsläpp från tung 
trafik. Kartorna 
visar:  
 
a) sammantagna 
halter om ingen 
åtgärd införs 
(överst),  
 
b) sammantagna 
halter om åtgärden 
införs (mitten), och 
 
c) minskning av 
sammantagna halter 
om åtgärden införs 
(nederst). 
 
Observera att 
färgskalan i den 
nedersta kartan 
skiljer sig från 
färgskalan i de två 
översta kartorna. 
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Bilaga 4: Effekt på kvävedioxidhalten vid 
jämförelsepunkter 

 

 
Åtgärd eller 

scenario 

Kungs- 
ports- 

platsen 
(µg/m3) 

Linné- 
platsen 

 
(µg/m3) 

Fisk- 
hamnen 

 
(µg/m3) 

Wiesel- 
grens- 
platsen 
(µg/m3) 

Gårda 
 
 

(µg/m3) 

Central- 
stationen 

 
(µg/m3) 

Gustaf 
Dahléns- 

gatan 
(µg/m3) 

Vasa- 
parken 

 
(µg/m3) 

Grund 28,3 28,6 32,0 25,4 38,4 30,6 27,8 27,9 

Fördubblad 
trängselskatt 27,9 28,2 31,3 25,9 37,3 30,1 27,6 27,5 

Sänkt 
bashastighet 28,8 29,4 31,5 27,9 37,7 30,9 28,6 28,4 

Höjda 
parkerings-
avgifter 

 
26,8 

 
27,1 

 
30,5 

 
24,3 

 
35,9 

 
28,9 

 
26,3 

 
26,4 

Bilfri 
innerstad 26,3 28,5 32,0 25,4 38,3 30,3 27,8 27,7 

Miljözon 
klass 2 25,0 25,2 29,2 23,2 34,5 27,0 25,3 24,5 

Anpassad 
miljözon 
klass 3 

 
22,2 

 
21,9 

 
26,2 

 
21,1 

 
31,2 

 
23,7 

 
23,6 

 
21,5 

Halverade 
utsläpp från 
lätt trafik 

 
24,2 

 
24,3 

 
27,3 

 
22,2 

 
31,3 

 
25,8 

 
23,9 

 
20,8 

Halverade 
utsläpp från 
tung trafik 

 
25,6 

 
26,0 

 
29,6 

 
23,4 

 
35,1 

 
27,7 

 
25,0 

 
25,8 



 

Bilaga 5: Trafikanalys av åtgärder för 
sänkning av kväveoxidhalter i Göteborg 
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1 Bakgrund och syfte 
Miljöförvaltningen har, genom Göteborgs Stads budget för år 2021, fått i uppdrag att 
utreda ”de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg”. Till 
följd av uppdraget har Miljöförvaltningen initierat en utredning i syfte att studera olika 
åtgärder och styrmedel som kan leda till att halterna av kväveoxider i Göteborg minskar. 

Då en stor del av luftkvalitetsproblemen i staden kan härledas till personbils- och 
lastbilstrafiken bedöms åtgärder som minskar eller omfördelar trafiken vara särskilt 
intressanta att studera. 

För att kunna beräkna hur kväveoxidhalten påverkas av förändringar i trafiksystemet 
behövs underlag avseende respektive åtgärds trafikeffekter. Det verktyg för trafikanalys 
som bedömts som lämpligast för att studera trafikeffekterna är Trafikverkets prognos- 
modell Sampers. 

Mot bakgrund av ovanstående har trafikprognoser tagits fram för respektive styrmedel 
som bedöms vara av intresse att utvärdera. Syftet med trafikprognoserna har varit att 
leverera trafikflödesförändringar för personbilstrafik, vilka miljöförvaltningen senare 
kommer att använda för att beräkna respektive åtgärds effekt på luftkvaliteten i Göteborg. 
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2 Metod och förutsättningar 
 

2.1 Metod för trafikanalyser 

Trafikanalyser har genomförts med hjälp av Trafikverkets verktyg för resandeprognoser; 
Sampers. 

I Sampers genereras personresor mellan områden uppdelade på de fyra färdmedlen 
kollektivtrafik, cykel, gång och bil. Sampers bygger på resvaneundersökningar och utifrån 
dessa har matematiska samband tagits fram för hur människors resande med de olika 
färdmedlen påverkas av socioekonomiska faktorer och tillgänglighet till samhälls- 
funktioner. Efter att resande mellan områden beräknats kan resorna fördelas i trafiknät för 
kollektivtrafik, gång, cykel och bil1. 

Fokus har i aktuell analys riktats mot effekter i bilvägnätet. Ändringar i Sampers 
vägnätsmodell har kodats i modellen, varefter effekter i bilvägnätet beräknats. 
Beräkningarna är huvudsakligen genomförda i form av så kallade kompletta 
prognoskörningar vilket innebär att ändringen påverkar resfrekvens, destination, 
färdmedelsval och ruttval. 

 
 

2.2 Sampers – förutsättningar och tolkning 

Som underlag för beräkningar har Trafikverkets Basprognos version 2021-01-01, för 
nulägesår 2017, använts. 

Alla prognosmodeller innehåller förenklingar och avgränsningar. För Sampers listas 
några som är viktiga att tänka på vid tolkning av resultat från aktuell analys nedan: 

• Delmodellen för vägtrafikens ruttval och beräkning av effekter på vägtrafikflöden 
bygger på beräkning enligt så kallad statisk jämvikt. Trafik från tre tidsperioder 
(morgon, lågtrafik respektive eftermiddag) beräknas och summeras till dygns- 
värden. Detta innebär en förenkling jämfört med hur trafikbelastning och köer 
(som i sin tur påverkar ruttvalet) kontinuerligt byggs upp och avvecklas under 
dygnet. 

• I modellen finns kapacitetsrestriktioner inlagda för vägtrafiksystemet men extra 
hög trängsel som leder till långa köer fångas inte fullt ut i modellen. Kapacitet i 
korsningar hanteras mycket översiktligt. 

• Vägnätskodningen är förhållandevis grov vilket bland annat innebär att detaljer i 
gatumiljön (som t.ex. extra svängfält vid korsningar) inte är specifikt kodade i 
modellen utan endast ingår i den hastighet/kapacitet som respektive länktyp 
genererar. 

 
 

1 För kollektivtrafik och bil finns utvecklade nät och metoder för analys av effekter i trafiknät. Gång- 
och cykelresande är teoretiskt möjligt att fördela i trafiknät men kräver utveckling för att bli praktiskt 
tillämpbart. 
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• Trängselskattens flerpassageregel ingår till viss del i modellen men inte fullt ut. 
Om samma fordon passerar flera betalstationer på en och samma resa tas, på 
samma sätt som i verklig situation, endast avgift ut för en passage. Men: i fallet 
att samma fordon gör ytterligare en resa inom en timma betraktas denna resa, i 
modellen, som en helt ny resa utan koppling till tidigare genomförd resa och 
beläggs därmed med trängselskatt. 

• Sammantaget innebär förenklingarna enligt ovan att trafikflöden på enskilda gator 
bör tolkas med försiktighet, speciellt vid låga trafikflöden. Istället bör grupper av 
parallella länkar betraktas gemensamt utifrån vetskapen att fördelning på 
respektive enskild länk kan avgöras av detaljer som inte fångas i modellen. 

• Under förutsättning att ett flertal parallella länkar summeras (och alltså inte 
betraktas enskilt) bedöms osäkerheten i effektberäkningarna för dubblerad 
trängselskatt respektive höjd parkeringsavgift som förhållandevis låg. Båda dessa 
åtgärder beräknas med samma metod (genom ett kostnadspåslag i de rese- 
relationer som påverkas av de ökade avgifterna). 

• Modellberäknade effekter av trängselskatt har tidigare stämts av gentemot 
trafikmätningar före/efter införande i Göteborg och visat på mycket god 
överensstämmelse med en avvikelse på endast någon procentenhet för 
summerat trafikflöde över samtliga betalstationer2 . Det är dock lämpligt att vid 
tolkning och användning av resultat väga in en osäkerhet i storleksordningen ca 
10 procent. Det är också viktigt att bedöma i vilket utsträckning de införda 
nivåerna verkligen gäller samtliga bilister eller om det finns undantag som 
påverkar avgiftsnivån för vissa resenärsgrupper. 

• För sänkt bashastighet bedöms osäkerheten som större jämfört med de två 
andra åtgärderna. Det saknas dock före-/eftermätningar av liknande åtgärder på 
hastighetssänkningar i en så stor skala och det blir därmed svårt att skatta ett 
osäkerhetsintervall. Det bedöms som lämpligt att åtminstone väga in en 
osäkerhet i storleksordning 50 procent vid tolkning av dessa resultat. 

 
 

2.3 Förklaring - begrepp 

Sampers – Trafikverkets verktyg för prognosberäkning av persontransportresande 
och analys av åtgärder i vägtransport- och kollektivtrafiksystemet. 

vvmd – vintervardagsmedeldygn. Enhet för att mäta vägtrafik. Representerar en 
medelvardag under de månader då trafikbelastningen är hög och jämn. 

åmvd – årsmedelvardagsdygn 

åmd/ådt – årsmedeldygn/årsdygnstrafik 

 
2 Se tabell 1 i publikation: Forecasting effects of congestion charges. Jens West, Maria Börjesson, 
Leonid Engelson (2015). 
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2.4 Analyserade åtgärder 

Åtgärder som analyserats med Sampers är: 

• Dubblerad trängselskatt 

• Höjd parkeringsavgift 

• Sänkt bashastighet 

För åtgärden ”Miljözon klass 2 och 3” har effektberäkningar inte gjorts. Istället har uttag 
av data för andel trafik som inte kör på länk inom miljözonen gjorts. 

För mer detaljerad beskrivning av åtgärder se avsnitt 4 - 5. 

Redovisning av resultat i avsnitt 4 görs företrädesvis för personbilar, det vill säga 
exklusive lastbilar. Anledningen är att indata till haltberäkningar utgörs av förändringar för 
personbilstrafik enbart. Effekter på total trafik, inklusive lastbilar, redovisas i Bilaga 1 – 
Kompletterande figurer. Validering av modell (se avsnitt 3) har dock gjorts för total trafik 
inklusive lastbilar. 
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3 Validering av trafikmodell 
Åtgärder har analyserats med Trafikverkets Basprognos3 för år 2017 som utgångspunkt. 

Modellberäknade flöden för år 2017 redovisas i Figur 1 och Figur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Modellberäknade trafikflöden för år 2017, övergripande vy (tusentals fordon, vvmd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Originalversion 2021-01-01, inga ytterligare regionala eller lokala kalibreringar/anpassningar har 
gjorts. 
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Figur 2 Modellberäknade trafikflöden för år 2017, detaljerad vy (tusentals fordon, vvmd, 
bandbredden är proportionell mot antalet fordon på respektive länk). 

 
Mätningar för validering har hämtats från trafikmätningar enligt Trafikverket 4 och 
Göteborgs Stad 5. Uttag av mätningar har i första hand gjorts för år 2017. I de fall 
mätningar saknas för detta år har närmast närliggande år, framåt eller bakåt i tiden, valts 
för uttag. Mätningar har omvandlats till vintervardagsmedeldygn samt till år 2017 om 
annat år än detta använts. 

I Figur 3 visas jämförelse av modellberäknade trafikflöden gentemot mätningar för 
centrala-halvcentrala Göteborg. I ”Bilaga 1 – Kompletterande figurer” visas ytterligare 
geografiska utsnitt av jämförelser mellan modellberäknade och uppmätta trafikflöden. 
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4 https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 
5 https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/statistik-om- 
trafiken/trafikmangder-pa-olika 
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Figur 3 Modellberäknade trafikflöden för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med trafikmätningar 
(röda länkar ej fyllda) för halvcentralt utsnitt. Bandbredden är proportionell mot antalet fordon på 
respektive länk. 

 
Modellberäknade flöden visar överlag på god överensstämmelse gentemot mätningar 
men avvikelser förekommer på vissa sträckor och enskilda länkar. 

Avvikelserna innebär både överskattning och underskattning av modellberäknade flöden 
gentemot mätningar. 

Avvikelser kan bero på att vägnätet i modellen inte är tillräckligt detaljerat eller att länkar 
behöver justeras med avseende på hastighet och kapacitet. 

Det kan också förekomma avvikelser i modellens underliggande beräkning av 
resfrekvens och färdmedelsval. 

Ett exempel på avvikelse till följd av ruttval är Delsjövägen respektive Danska Vägen där 
modellen kraftigt underskattar flödet på Delsjövägen samtidigt som flödet överskattas på 
Danska Vägen (Figur 4). 
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Figur 4 Modellberäknade trafikflöden för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med trafikmätningar 
(röda länkar ej fyllda) för centralt utsnitt kring E6. Bandbredden är proportionell mot antalet fordon 
på respektive länk. 

 
Kompletteras mätningarna med flöden för Kärralundsgatan (ca 2 200 – 3 400 åmvd 2016) 
visar även denna gata på överskattning i modellen (6 100 – 7 600 vvmd 2017). För att få 
en korrekt fördelning skulle kodningen på Kärralundsgatan behöva justeras så att 
hastighet och kapacitet minskar och trafik förs över till Delsjövägen. 

Det kan finnas många fler avvikelser som kräver justering av vägnätskodning för att ökad 
överensstämmelse skall uppnås. 

Avvikelser för modellberäknade flöden kan leda till fel slutsatser avseende trafikeffekter 
på enskilda länkar och hur dessa i sin tur påverkar utsläpp från vägtrafiken. Effekter av en 
åtgärd kan bli över- eller underskattade om kapacitet och hastighet inte stämmer för de 
länkar dit trafik flyttar till följd av åtgärden. Det blir därmed viktigt att inte dra slutsatser om 
effekter för enskilda stråk eller länkar utan att först analysera om trafikförändringar är 
rimliga i relation till ruttval och modellens trafiknivåer innan åtgärd införs. 
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4 Trafikeffekter för analyserade åtgärder 
 

4.1 Dubblerad trängselskatt 

Trängselskatten i Göteborg innebär att en avgift på 9, 16 eller 22 kr tas ut vid passage av 
betalstation på vardagar mellan 06:00-18:29. 

Analys har gjorts för en dubblering av trängselskattenivån för det år som beräkningarna 
baseras på, det vill säga 2017. Eftersom samma nivå gällt sedan 2015 innebär detta en 
dubblering av dagens nivå, vilket innebär en avgift på 18, 32 respektive 44 kr. Tider för 
uttag ändras ej utan kvarstår med samma avgiftstid, från 06:00-18:29, och med samma 
fördelning av de tre beloppen på olika tidsperioder under dygnet. 

Om trängselskatten dubbleras, samt att nuvarande zonindelning och placering av 
betalstationer bibehålls, beräknas fordonsflödet generellt minska i stadens centrala delar 
och öka på vissa vägavsnitt utanför trängselskattezonen (Figur 5). 

Figur 5 Dubblerad trängselskatt: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), jämfört med 
utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning grönt). Över- 
gripande vy. 

 
Minskningen för personbilstrafiken beräknas till ca 10 – 15 procent på de centrala 
lederna. Ökning kan även centralt uppstå på vissa gator i nära anslutning till zongränsen 
för trängselskatt (Figur 6). 
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Figur 6 Dubblerad trängselskatt: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), jämfört med 
utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning grönt). Central 
vy. 

 
Minskningen beräknas generellt bli något mindre på lokala gator och hamna från ca 1 - 2 
procent upp till ca 10 - 15 procent på vissa vägavsnitt. Observera dock att enskilda länkar 
kan avvika till följd av ojusterat vägnät och okalibrerad modell (se avsnitt 3). 
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4.2 Höjda parkeringsavgifter 

Effekter av höjda parkeringsavgifter har beräknats genom att introducera ett 
kostnadstillägg för bilresa till specifika zoner enligt de nivåer som gäller för Trafikverkets 
så kallade hållbarhetsscenario (Figur 7). 

Observera att de höjda parkeringsavgifterna gäller samtliga ärenden för det som i 
modellen betecknas som ”personresor” med bil. Bilar i ”yrkestrafik” (budbilar, hantverks- 
fordon etc.) påverkas ej av de höjda avgifterna, däremot påverkas allt ”privat” bilresande 
till/från arbete, butiker, serviceinrättningar etc. Åtgärden, så som den beräknats, 
förutsätter alltså att t.ex. gratis arbetsplatsparkering inte förekommer. 

Figur 7 Höjd parkeringsavgift. Högre beloppet avser höjd avgift för arbetsresa, lägre beloppet höjd 
avgift för övriga resärenden (avgiften avser kostnad per ärende). Tidsangivelsen visar vad 
kostnaden innebär i ökad restid om den översätts med tidsvärderingar för respektive ärende (källa 
Trafikverket6). 

 
Höjda parkeringsavgifter beräknas leda till minskade trafikflöden för personbilar med ca 5 
procent i halvcentrala trafikledsnätet (Figur 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 RAPPORT, Alternativa trafikprognosscenarier för Storgöteborg, Trafikverket, 2019-11-28  

13(36) 
 

PM 
2021-12-20 
VERSION 1.1 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 



 

 
 

 
 
 

Figur 8 Höjd parkeringsavgift: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), med 
respektive utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning 
grönt). Övergripande vy. 

 
Centralt blir den procentuella minskningen något större och beräknas uppgå till ca 5 – 10 
procent på centrala länkar (Figur 9). Observera dock att osäkerheten för beräknade 
effekter av höjd parkeringsavgift är stor (se avsnitt 2.2). 
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Figur 9 Höjd parkeringsavgift: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), med 
respektive utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning 
grönt). Central vy. 
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4.3 Sänkt bashastighet 

Åtgärd ”Sänkt bashastighet” innebär att ny bashastighet med 40 respektive 60 km/h införs 
i det lokala gatunätet samt att hastigheten på centrala trafikleder (Lundbyleden, Söder/– 
Västerleden samt E6 genom Gårda och Mölndal) sänks till 60 km/h (Figur 10). 

Åtgärden motsvarar i stora delar den hastighetssänkning som gäller för Trafikverkets så 
kallade hållbarhetsscenario år 20407. Ytterligare några justeringar för bland annat 
Kortedalavägen har gjorts jämfört med hållbarhetsscenario. 

Figur 10 Kodning av sänkt bashastighet. Skyltad hastighet enligt basprognos till vänster, ändrad 
hastighet enligt åtgärd till höger. 

 
Åtgärden innebar att trafiken minskar på centrala leder och ökar i lokalvägnätet (Figur 
11). 
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Figur 11 Sänkt bashastighet: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), med respektive 
utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning grönt). Över- 
gripande vy. 

 
Minskningen på centrala leder beräknas uppgå till ca 15 – 25 procent. Lokalvägnätet får 
ökningar från någon procent upp till ca 15 procent (Figur 12). 
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Figur 12 Sänkt bashastighet: procentuell differens för trafikflöde personbilar (vvmd), med respektive 
utan åtgärd. Bandbredd proportionell mot absolut förändring (ökning rött, minskning grönt). Central 
vy. 
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5 Uttag underlag - Miljözon klass 2 och 3 
Miljözon klass 2 och 3 innebär att enbart fordon med mycket låga eller inga utsläpp av 
kvävoxider får köra inom en specifik zon, vilket innebär att fordonsflottan till stora delar 
behöver bytas ut för de bilister som väljer att fortsätta kör bil till/från eller genom zonen. 

I Sampers saknas dock möjligheter att beräkna effekter på fordonsflottans samman- 
sättning till följd av åtgärder i transportsystemet. I syfte att skatta storleksordningar av 
effekter på utsläpp till följd av införande av miljözon klass 2 och 3 har underlag för vidare 
beräkningar tagits fram enligt nedan. 

• Två olika zoner för införande av miljözon klass 2 och 3 har studerats: 

- Miljözon med stor utbredning: avser vägnätet inom Göteborg, Mölndal och 
Partille kommun förutom statliga trafikleder som är undantagna från miljözonen 
(Figur 13). 

Figur 13 Testområde för miljözon klass 2 och 3 med stor utbredning. Grönmarkerade länkar 
ingår i miljözonen. Rödmarkarade länkar ingår ej. 

 
- Miljözon med liten utbredning: avser motsvarande vägnät som nuvarande 

miljözon för tunga lastbilar och bussar (Figur 14). 
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Figur 14 Testområde för miljözon klass 2 och 3 med liten utbredning. Grönmarkerade länkar 
ingår i miljözonen. Rödmarkarade länkar ingår ej. 

 
• Beräkning har gjorts av andel fordon på respektive länk som inte kör in- ut eller 

inom miljözonen. 

För miljözon med stor utbredning utgör genomfartstrafiken, det vill säga fordon som inte 
kör in ut eller genom miljözonen, på väg E6 ca 5 - 15 procent av personbilstrafiken, (Figur 
15). 
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Figur 15 Procentuell andel av personbilstrafik (privata samt bilar i yrkestrafik) som enbart nyttjar 
statliga trafikleder vid stor miljözon som innefattar Göteborg, Mölndal och Partille. 

 
För den mindre nuvarande miljözonen blir andelen av personbilstrafik som inte nyttjar 
länkar inom zonen betydligt större; ca 30 – 50 procent på de mest centrala delarna av 
statliga trafikleder och ca 60 - 80 procent halvcentrala områden (Figur 16). 
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Figur 16 Procentuell andel av personbilstrafik som enbart nyttjar statliga trafikleder och övriga 
länkar utanför miljözonen vid liten miljözon motsvarande samma område som nuvarande miljözon 
för tung trafik och bussar. 
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6 Bilaga 1 – Kompletterande figurer 
Kompletterande figurer avseende validering med jämförelse av modellberäknade 
trafikflöden för år 2017 gentemot trafikmätningar: 

Figur 17 Modellberäknade trafikflöden (vvmd) för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med 
trafikmätningar (röda länkar ej fyllda) 
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Figur 18 - Figur 19 Modellberäknade trafikflöden (vvmd) för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med 
trafikmätningar (röda länkar ej fyllda) 
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Figur 20 - Figur 21 Modellberäknade trafikflöden (vvmd) för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med 
trafikmätningar (röda länkar ej fyllda) 
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Figur 22 - Figur 23 Modellberäknade trafikflöden (vvmd) för år 2017 (blå fyllda länkar) jämfört med 
trafikmätningar (röda länkar ej fyllda) 
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Kompletterande figurer avseende analys av åtgärd dubblerad trängselskatt: 

Figur 24 - Figur 25 Differens för trafikflöden (vvmd) total trafik med/utan åtgärden dubblerad 
trängselskatt. 
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Figur 26 - Figur 27 Procentuell differens för trafikflöden total trafik med/utan åtgärden dubblerad 
trängselskatt. 
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Kompletterande figurer avseende analys av åtgärd höjd parkeringsavgift: 

Figur 28 - Figur 29 Procentuell differens för trafikflöden total trafik med/utan åtgärden höjd 
parkeringsavgift. 
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Kompletterande figurer avseende analys av åtgärd sänkt bashastighet: 

Figur 30 Beräknad hastighet (km/h) enligt basprognos, nulägesår 2017. Morgonens högtrafikperiod. 
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Figur 31 Beräknad hastighet (km/h) enligt åtgärd sänkt bashastighet. Morgonens högtrafikperiod. 
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Figur 32 - Figur 33 Procentuell differens för trafikflöden total trafik med/utan åtgärden sänkt 
bashastighet. 
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Kompletterande figurer avseende uttag underlag - Miljözon klass 2 och 3: 

Figur 34 Procentuell andel av total trafik som enbart nyttjar statliga trafikleder vid stor miljözon som 
innefattar Göteborg, Mölndal och Partille. 
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Figur 35 Procentuell andel av total trafik som ej kör in, ut eller genom zon vid liten miljözon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34(36) 

PM 
2021-12-20 
VERSION 1.1 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 



 

 
 

 
 
 

Figur 36 Procentuell andel av tung trafik (lastbilar med respektive utan släp) som enbart nyttjar 
statliga trafikleder vid stor miljözon som innefattar Göteborg, Mölndal och Partille. 
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Figur 37 Procentuell andel av tung trafik (lastbilar med respektive utan släp) som enbart nyttjar 
statliga trafikleder och övriga länkar utanför miljözonen vid liten miljözon motsvarande samma 
område som nuvarande miljözon för tung trafik och bussar. 
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Förord 
I oktober 2020 fick nämnden för demokrati och medborgarservice fler och större uppdrag 

om demokrati i sitt reglemente. Nämnden och förvaltningen har även fått ett nytt namn som 

speglar den nya rollen i stadens demokratiarbete. 

Vår förvaltnings nya demokratiuppdrag handlar om att skapa förutsättningar för 

göteborgarna att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag och närmiljö. Alla nämnder i 

Göteborgs Stad har ett ansvar för demokrati och delaktighet, men det är vår uppgift att 

underlätta arbetet för andra nämnder. 

Förvaltningen har börjat bygga upp en infrastruktur för lokal och digital demokrati som ska 

bestå av att vi ger stöd och metoder för delaktighet, bidrar med mötesplatser samt bygger 

upp och upprätthåller kontakter och nätverk för samverkan, både inom och utanför staden. 

En del i det nya uppdraget är att kartlägga och återrapportera stadens demokratiarbete till 

kommunfullmäktige. Detta är den första rapporten och den fokuserar på det arbete som har 

skett i Göteborgs Stad under 2021. Rapporten ger en överblick och visar exempel på vilka 

möjligheter som göteborgare har att vara delaktiga och få inflytande i stadens verksamheter 

idag. 

Vi på demokrati och medborgarservice kommer använda rapporten som analysunderlag 

inför det fortsatta arbetet med att bygga den lokala och digitala infrastrukturen. Den ger oss 

också värdefull insikt om de utmaningar som stadens verksamheter har så att vi kan bli 

ännu bättre på att stödja och utveckla arbetet. 

 

 

Lotta Sjöberg 

Förvaltningsdirektör 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice 
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1 Inledning och bakgrund 
På uppdrag från kommunfullmäktige ska nämnden för demokrati och medborgarservice 

kartlägga invånarnas möjligheter till demokrati och inflytande, vilket är en del av 

nämndens löpande proaktiva demokratiuppdrag. Fokus i rapporten är Göteborgs Stads 

arbete under 2021.  

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har årligen inventerat 

medborgardialoger som genomförts i Göteborgs Stad. Frågor har då skickats till de före 

detta stadsdelarna eftersom mycket av det lokala demokratiarbetet har skett därifrån. I och 

med stadens omorganisering har årets kartläggning ett annat utgångsläge och annat 

angreppssätt. Stadsledningskontoret har skrivit i tjänsteutlåtande att det i samband med 

borttagandet av stadsdelsnämnderna uppstår ett behov av att tydliggöra fler nämnders 

ansvar för lokaldemokrati och att säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden.1 Denna 

rapport kartlägger på vilka sätt detta sker. 

Inför kartläggningen har frågor skickats ut till stadens samtliga förvaltningar och bolag. 50 

procent av bolagen och 75 procent av förvaltningarna svarade på frågorna.2  

Följande frågor ställdes: 

• Har er förvaltning/bolag utpekade personer som arbetar strategiskt och 

övergripande med frågor som rör demokrati och inflytande? 

• Har er nämnd/förvaltning/bolag råd eller forum där dialog förs direkt med 

medborgare? 

• Har er nämndförvaltning/bolag råd eller forum för utbyte av erfarenheter och 

information mellan olika samhällsaktörer? 

• Har det skett någon förändring i hur er förvaltning arbetar med frågor som rör 

demokrati och inflytande i samband att stadsdelsnämnderna ersattes med 

facknämnder? 

• Ge exempel på aktiviteter, insatser eller demokrativerktyg som er förvaltning/bolag 

har genomfört eller använt er av under 2021 

Frågor ställdes även om hur pandemin har påverkat förvaltningens eller bolagets arbete i 

frågor som rör demokrati och inflytande. Och till förvaltningarna ställdes frågan om vilka 

utmaningar och utvecklingsområden som finns inom nämnden och förvaltningen att arbeta 

med att skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens 

verksamhet. 

  

 
1 Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk 
indelning inom Göteborgs Stad, KS Dnr 1373/19 
2 Svarande bolag och förvaltningar presenteras i bilaga till denna rapport 
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1.1 Demokrati och medborgarservice uppdrag 
I och med Göteborgs Stads omorganisation där stadsdelsnämnderna ersattes med 

facknämnder fick nämnden för demokrati och medborgarservice flera nya uppdrag kopplat 

till lokaldemokrati, delaktighet och inflytande3. Några av uppdragen var sådant som 

tidigare legat på stadsdelarna, till exempel att ansvara för stadens medborgarkontor och 

ansvara för vissa lokala råd. Det var också nya uppdrag, bland annat att upprätta en 

infrastruktur för lokal och digital demokrati. Allt detta är en del av nämndens löpande 

proaktiva demokratiuppdrag där även kartläggning och återrapportering ingår.  

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har påbörjat arbetet med att bygga upp 

en infrastruktur som ska skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och 

inflytande. Infrastrukturen ska underlätta för stadens verksamheter, förvaltningar och 

nämnder i arbetet med att skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande 

för de invånare som berörs av verksamheten. 

Infrastrukturen ska bestå av att demokrati och medborgarservice ger stöd och metoder för 

delaktighet, bidrar med 

mötesplatser samt bygger upp 

och upprätthåller kontakter 

och nätverk för samverkan, 

både inom och utanför 

staden. 

Bilden till höger illustrerar 

hur omvärld, förutsättningar, 

infrastruktur och innehåll 

samverkar. Varje nämnd har 

sina förutsättningar i form av 

bland annat reglemente, 

budget och lagar och 

författningar som styr 

verksamheten. Med hjälp av 

infrastrukturen kan 

nämnderna aktivt arbeta med 

demokratisk delaktighet och 

inflytande och skapa ett 

innehåll som grundar sig i medborgarnas behov. 

  

 
3 KF § 8, 2020-02-20, dnr 1373/19 
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1.2 Samtliga nämnders uppdrag 
I arbetet med stadsdelsnämndsutredningen beskrevs det att stadsdelarna på många sätt har 

utgjort en yta för dialog och samtal utifrån ett lokalt perspektiv även om de saknat mandat 

och ansvar för de verksamheter som dialogen med invånarna har berört. När 

stadsdelsnämnderna ersattes med funktionsindelade nämnder innebar det att stadens 

politiska representation med geografi som utgångspunkt togs bort. I underlaget till 

stadsdelsnämndsutredningen anges samtidigt att förändringen är en möjlighet att utveckla 

den lokala demokratin genom att fler nämnder får ett större lokalt ansvar och att kraven på 

samverkan mellan nämnder ökar och att detta kan öka den lokala delaktigheten.4  

Samtidigt som nämnden för demokrati och medborgarservice har fått ett utökat 

demokratiuppdrag har alla nämnders ansvar blivit tydligare i och med de nya reglementena. 

Kartläggningen i denna rapport utgår från det som står i kapitel 1 § 5 i samtliga nämnders 

och kommunstyrelsens reglementen: 

”Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet 

och inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 

berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens infrastruktur för detta.”  

Eftersom det står i stadens reglementen att alla aktivt ska arbeta med, och skapa 

förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande kommer denna rapport fokusera 

på hur detta sker och genomförs. Rapporten visar vilka typer av forum, råd och dialoger 

som finns inom staden idag och vilka aktiviteter som har genomförts under 2021. Det 

handlar både om medborgarnas möjligheter att få inflytande i lokala frågor och hur 

verksamheterna arbetar för att i samverkan med andra aktörer säkra en samlad kunskap om 

lokala förhållanden. 

Rapporten belyser även utmaningar och utvecklingsområden samt på vilka sätt pandemin 

har påverkat arbetet under 2021. 

Skrivningen i reglementet gäller endast stadens nämnder och kommunstyrelsen, men denna 

rapport inkluderar även bolagens arbete. 

1.3 Avgränsningar 

Kartläggningen utgår från det arbete som har bedrivits i Göteborgs Stad under 2021. 

Rapporten ger en övergripande bild utifrån de svar som har lämnats från förvaltningar och 

bolag. Rapporten ger därmed inte en heltäckande bild. Frågorna kan till exempel ha tolkats 

på olika sätt och det kan vara svårt för de som svarat att ha kunskap och överblick över allt 

som sker. Det kan också vara svårt att dra en gräns för vad som räknas som demokratisk 

delaktighet och inflytande. 

Kartläggningen utgår från arbetet inom stadens verksamheter och bolag, den visar inte 

alltid var insatser har gjorts eller vilka invånare som har deltagit, inte heller grad av 

delaktighet. Rapporten gör ingen målgruppsanalys utifrån till exempel jämlikhet eller ungt 

inflytande.  

 
4 Tjänsteutlåtande stadsledningskontoret, 2019-12-04, dnr 1373/19 
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När det gäller kapitlet om utmaningar och utvecklingsområden så utgår det från vad 

tjänstepersoner ser och upplever. Rapporten visar inte vilka utmaningar som de 

förtroendevalda har i sitt möte med invånarna eller vilka utmaningar som finns hos 

invånarna att delta och få inflytande. 

Rapporten ger inte några rekommendationer, förslag till utveckling eller förslag på beslut. 

 Pandemi och omorganisation 

Denna rapport rör främst Göteborgs Stads arbete under 2021 vilket har varit ett speciellt år. 

Arbetet med demokrati och inflytande har präglats både av pandemin och av stadens 

omorganisation där stadsdelsnämnderna ersattes av fackförvaltningar. Av denna anledning 

kan denna kartläggning enbart ge en nulägesbild och bör inte ses som representativt för 

stadens arbete över tid. 

1.4 Göteborgarnas upplevelse av den lokala 
demokratin 

I Göteborgs Stad genomförs årligen två övergripande medborgarundersökningar där frågor 

kring delaktighet och den lokala demokratin berörs och som riktar sig till göteborgare. Det 

är Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning och Göteborgs universitets 

SOM (samhälle, opinion och medier) undersökning för Göteborg. 

Dessa undersökningar gör det möjligt att följa befolkningens uppfattning över tid och ger 

även möjlighet att kunna göra vissa jämförelser med andra medverkande kommuner eller 

gentemot ett rikssnitt.  

I SCB:s årliga medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun 

och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende 

och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. 

Undersökningen 2021 hade ett urval på 2 400 personer. Dessa var folkbokförda i 

Göteborgs Stad och var i åldrarna 18 år och uppåt. Svarsfrekvensen låg vid detta tillfälle på 

35 procent. Undersökningen gjordes om under 2021 och kan därför inte jämföras mot 

tidigare mätningar. 

SOM-undersökningen genomförs i syfte att spåra utvecklingen och förändringar i attityder, 

värderingar och politiskt beteende i lokal kontext. Teman i undersökningen är bland andra 

politik och demokrati och hur det är att bo i Göteborg. SOM-undersökningen görs på 

uppdrag av Göteborgs Stad och har hittills genomförts under fem år mellan 2016 och 2020 

med ett slumpmässigt urval av mellan 5 000–8 000 personer, folkbokförda i Göteborgs 

Stad i åldrarna 16–85 år. I senaste undersökningen var svarsfrekvensen 52 procent. SOM-

undersökningen har genomförts även 2021 men resultatet har inte presenterats än.  

  



 

Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande 8 (34) 

Kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2021  

Demokrati och medborgarservice 2022-03-02 

 Förtroendet för politiker  

Andel som har ett mycket eller ganska stort förtroendet för politiker i Göteborgs Stad är vid 

senaste undersökningen 34 procent. Det är en marginell ökning med en procent från 

föregående år. Yngre uppger ett högre förtroende medan äldre uppger ett lägre förtroende 

för de lokala politikerna. Förtroendet är högre bland nyinflyttade göteborgare än bland de 

som bott i staden en längre tid.  

 Upplevd möjlighet att påverka politiska beslut 

Andel som upplever att de har mycket eller ganska goda möjligheter att påverka politiska 

beslut i Göteborgs Stad var 18 procent i senaste SOM-mätningen. Det är en minskning med 

två procent från föregående år. 42 procent upplever att möjligheterna är ganska eller 

mycket dåliga. Yngre upplever en högre möjlighet att påverka än äldre. Högutbildade 

upplever en högre möjlighet att påverka än de med lägre utbildning.  

 Nöjdhet med det sätt på vilket demokratin fungerar 

Andel som uppger att de är nöjda med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad är i 

senaste SOM-undersökningen 60 procent. Det är en ökning från 57 procent från föregående 

år. Något fler, 63 procent, är nöjda med det sätt på vilket demokratin fungerar i sin 

stadsdel. Yngre åldersgrupper är i genomsnitt mer nöjda än äldre åldersgrupper.  

 Förtroende för att Göteborgs Stad ger göteborgarna 

demokratiskt inflytande över staden 

Detta är ett nytt mått från SOM-undersökningen som demokrati- och medborgarservice 

initierade 2020. 24 procent uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för att 

Göteborg Stad ger göteborgarna demokratiskt inflytande över staden. Det kan jämföras mot 

att 39 procent svarar att de upplever att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende 

för att staden gör detta. 37 procent har varken stort eller litet förtroende. 

 Upplevd möjlighet att påverka inom olika verksamheter (t 

ex brukarråd och medborgarråd) 

42 procent svarar i SCB:s medborgarundersökning att de tycker att möjligheten att påverka 

inom olika verksamheter är mycket eller ganska bra. 58 procent tycker att möjligheterna är 

mycket eller ganska dåliga. Resultatet ser likadant ut i andra städer och regioner i Sverige 

som genomfört undersökningen under 2021. 

 Upplevd möjlighet att delta i arbetet med utveckling av 

kommunen (till exempel medborgardialog och samråd)  

I SCB:s medborgarundersökning svarar 32 procent att de upplever att möjligheterna att 

delta i arbetet med utveckling av kommunen är mycket eller ganska bra till skillnad från 68 

procent som upplever möjligheten som mycket eller ganska dåligt. Även dessa siffror är i 

linje med övriga städer och regioner. 
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2 Göteborgs Stads råd, forum 
och dialoger 

Det finns inga tydliga gränsdragningar kring vad som särskiljer råd respektive forum i 

staden. Däremot finns definitioner kring avgränsning och innehåll av specifika råd och 

forum samt dialoger. I detta kapitel görs en genomgång av några av dessa. Genomgången 

utgår från de svar som stadens förvaltningar och bolag har lämnat. Det kan finnas råd, 

forum och dialoger som inte redovisas. Några funktioner och råd kommer att lyftas lite 

djupare som exempel. 

Kapitlet beskriver dialoger som sker med stadens verksamheter som aktiv part. Det vill 

säga inte de direktkontakter som sker mellan förtroendevalda och medborgare via 

partiernas egna dialoger. När det gäller forum och råd där medborgare och politiker träffas 

regelbundet nämner många förvaltningarna exempel på att de genomfört öppna förmöten 

innan nämndsammanträden. Utbildningsförvaltningen lyfter till exempel strukturerade 

dialoger med personal (skolledningsgruppen) och elever i anslutning till nämndens 

sammanträden. 

Inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag finns ett antal olika råd och forum där 

tjänstepersoner möter invånare, där politiker möter invånare och där intressegrupper, 

brukargrupper och olika samhällsaktörer träffas för att diskutera gemensamma intressen. 

Flera av stadens förvaltningar har inom sitt grunduppdrag i uppgift att aktivt arbeta för ett 

medborgerligt inflytande. Ofta är det lagstadgat, till exempel genom skollagen och plan- 

och bygglagen. 

För att få kunskap om lokala förutsättningar och förhållanden är olika former av dialoger 

viktiga informationskällor. Dialoger med invånare sker på flera olika sätt. Det finns lokala 

råd som har en stark koppling till brukargrupper, till exempel föräldraråd. Och det finns 

forum som har geografin som utgångspunkt, som ö-dialogen som hanterar frågor som rör 

södra skärgården. Lokala dialoger kan också utgå från en viss målgrupp, till exempel 

ungdomsråd eller lokala HBTQ-råd. De kan även utgå från viss fråga eller ett visst 

perspektiv. Det finns både råd och forum som är stabila över tid och där möten sker 

systematiskt och regelbundet och forum för dialog som uppkommer efter behov och 

aktualiseras vid särskilda händelser.  

Begreppet medborgardialog brukar användas till den dialog som är en del av den politiska 

styrningen. Strukturerade medborgardialoger kan användas inför beslut då en nämnd 

initierar dialog med medborgare i ett särskilt ärende eller en särskild fråga. 

Medborgardialogen kan vara utformad på olika nivåer, där de förtroendevalda ibland deltar 

i såväl planering som genomförande och ibland genom ett uppdrag till förvaltningen att 

genomföra dialog utifrån en särskild fråga.  

Brukardialog eller brukarinflytande handlar om kommunens specifika tjänster och service 

till sina invånare. Det handlar ofta om att följa upp kvaliteten och tillvarata brukarnas 

synpunkter på tjänsterna. Brukardialogen handlar inte om den politiska processen och sker 

främst mellan brukare och tjänstepersoner.  

Det finns även dialoger som sker på initiativ av andra aktörer, så som andra myndigheter, 

civilsamhället eller invånare.  
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Många av stadens förvaltningar organiserar inga egna råd eller forum men deltar löpande, 

eller vid behov, på gemensamma tillfällen som de bjuds in till. De befintliga råd och 

forumen som finns i staden lyfts av många förvaltningar och bolag som viktiga att delta i 

och inhämta synpunkter från. 

I kapitlen nedan redovisas de råd, forum och dialoger som förvaltningar och bolag har 

nämnt sorterat utifrån huvudsaklig grund; lokal kontext, lag och styrdokument eller 

målgrupp. 

2.1 Råd, forum och dialoger utifrån lokal kontext 
Flera förvaltningar och bolag lyfter sitt deltagande i råd, forum och dialoger kopplat till att 

upprätthålla kunskap om lokala förhållanden. Dels handlar det om forum med andra 

samverkansparter, dels dialoger direkt med invånare. 

Många förvaltningar och bolag lyfter samverkansforum som behandlar områden som 

trygghet, folkhälsa och samhällsutveckling. Dessa forum är ofta kopplade till lokalt 

områdesarbete och involverar sällan medborgare direkt utan snarare andra aktörer i 

lokalsamhället. Till exempel nämns medverkan i Trygg i Göteborg, trygghetsforum, 

brottsförebyggande råd, folkhälsoråd, samhällsutvecklingsråd, forum kopplat till 

familjecentrerat arbete och Skolan mitt i byn. Dessa samverkansforum involverar ofta både 

aktörer inom staden och externa parter så om polisen, Västra Götalandsregionen och 

privata fastighetsägare. De kommunala bostadsbolagen nämner även samverkan inom olika 

nätverk som rör mer övergripande frågor som till exempel integration och 

arbetsmarknadsfrågor.  

Socialförvaltningarna och de kommunala bostadsbolagen nämner ett flertal olika råd, 

nätverk och dialogformer för direkt dialog med medborgare. Det ges exempel på 

ungdomsråd, invånarråd och föräldraråd. Bostadsbolagen ger även exempel på arbete med 

brukarråd och brukarmöten för utveckling av lokala mötesplatser och torg. Inom flera 

geografiska områden som betecknas som särskilt utsatta finns ett utökat fokus kring 

delaktighet, och dialog förs med boende i olika grupperingar. Socialförvaltningen Hisingen 

uppger att de genomfört föräldradialoger och haft arbete med inflytande inom 

verksamheterna från de som deltar. De lyfter till exempel att invånarråd och 

föräldradialoger har genomförts utifrån olika teman i stadsområde Biskopsgården.  

Stadsbyggnadskontoret har regelbundet direkta dialoger med medborgare och andra aktörer 

inom processen för sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser. Idrotts- och 

föreningsförvaltningen beskriver att dialogforum skapas främst utifrån en process, till 

exempel vid utveckling och byggnation av ett idrottsområde eller anläggning. Däremot förs 

ingen dialog regelbundet och löpande över tid.   
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 Medborgarpaneler 

En medborgarpanel kan exempelvis få frågor kring 

olika utvecklingsfrågor, rangordna prioriteringar 

eller satsningar med mera. Resultaten kan utgöra en 

del av beslutsunderlag eller användas som underlag 

för fortsatt dialog. Medborgarpaneler kan träffas via 

fysiska möten eller som en digital panel. Det går 

också att kombinera dessa. Till exempel genom att 

skicka ut frågor digitalt till hela panelen och sedan 

bjuda in en mindre grupp för fördjupande samtal.  

I Göteborgs Stad finns i dagsläget två 

medborgarpaneler som utgår från lokal kontext. I 

kapitlen nedan redovisas deras arbete under 2021.  

 Medborgarpanelen i Askim-Frölunda-Högsbo 

Medborgarpanelen Askim-Frölunda-Högsbo har funnits sedan 2016 och tillhör sedan 2021 

nämnden för demokrati och medborgarservice. Panelen består i dagsläget av cirka 150 

deltagare. Vid rekrytering av panelens medlemmar har en representativ bredd när det gäller 

ålder, kön, bakgrund, sysselsättning och var någonstans de bor eftersträvats. Panelen är 

främst digital. 

I maj 2021 skickades en utvärderingsenkät ut till panelens deltagare.  Det var totalt 82 

personer som svarade, vilket är en svarsfrekvens på 56 procent. Utvärderingen visar att 100 

procent av de svarande känner att de representerar sig själva i panelen. Utvärderingen visar 

också att de allra flesta i panelen deltar för att de vill bli rådfrågade i aktuella frågor för att 

skapa bättre politiska beslut i deras närområde. De anser också att det är viktigt att politiker 

och tjänstepersoner ska höra vilka frågor som är viktiga för dem och de vill bli uppdaterade 

och informerade om vad som händer i närområdet. Det är många frågor som de anser är 

viktiga för panelen, bland annat trygga utomhusmiljöer, utveckling av park- och 

naturområden, skola och äldreomsorg. De flesta tyckte att det var mycket viktigt, eller 

viktigt, att politiker deltar i panelen eller är med och tar fram enkäter till panelen.   

På frågan om vilka politiker de anser det viktigt att ta del av svarsrapporten svarade nästan 

alla ”Politiker som råder över lokala frågor” eller ”Politiker utifrån fråga”. Ingen ansåg det 

som viktigt att det alltid är samma politiker. Ungefär hälften av dem som svarade på frågan 

om vad de vill göra efter ett paneltillfälle svarade att de vill bli kontaktade av 

tjänstepersoner för att bli fortsatt rådfrågad i frågan vid behov. En fjärdedel ansåg att de vill 

ta kontakt med berörda politiker och tjänstepersoner för att prata mer om hur de kan 

samarbeta och ungefär lika många vill kunna sprida anteckningarna generellt för att fler ska 

nås.  

De flesta i panelen vill att det fortsatta arbetet ska ske som vanligt med två enkätutskick per 

år. Utvärderingen visade att visst intresse finns kring att ha fysiska träffar och samtala 

tillsammans eller att samtala digitalt via länk.  

Medborgarpaneler 

En medborgarpanel en grupp 

medborgare som bjuds in att 

delta i en panel för att ge 

förtroendevalda ett bredare 

underlag till beslut genom att 

de konsulteras att svara på 

frågor, lämna synpunkter och 

komma med förslag och idéer.  
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 Medborgarpanelen i Angered  

Medborgarpanelen Angered har funnits sedan 2018 och stadsdelsnämnden Angered var 

fram till och med 2020 ansvarig för panelen då nämnden för demokrati och 

medborgarservice tog över ansvaret för panelen.  

Nämnden har sedan övertagandet inte haft några möten, men har även här gjort en 

utvärdering tillsammans med panelernas deltagare. Nämnden ville med utvärderingen få 

panelens bild av syfte och arbete. Panelen består av 34 medlemmar som är boende i 

Angered. Vanligtvis deltar cirka 10 medlemmar per paneltillfälle och ibland deltar upp 

emot 30 medlemmar. Panelen representeras av både privatpersoner och 

föreningsliv. Utvärderingsenkäten besvarade av 20 personer.   

De allra flesta i panelen angav att de deltar för att de vill tänka tillsammans med andra för 

att skapa bättre politiska beslut som rör Angered, kunna påverka politiska beslut som rör 

Angered eller att de vill att politiker och tjänstepersoner ska höra vilka frågor som är 

viktiga för dem. Många uppgav även att de vill bli uppdaterade och informerade om vad 

som händer i området. Det är många frågor som de anser är viktiga för panelen, bland annat 

skola, barn och ungas fritid, äldreomsorg och trygga utomhusmiljöer. Det allra flesta anser 

att frågor som rör närområdet är mycket viktiga.   

De flesta tyckte att det var mycket viktigt att politiker deltar i panelen. På frågan om vilka 

politiker det är viktigt för dem att träffa svarade flest ”Politiker som råder över lokala 

frågor” eller ”Politiker utifrån fråga”. De flesta tycker inte att det är viktigt att det alltid är 

samma politiker som deltar.  

De flesta i panelen vill att det fortsatta arbetet ska ske som vanligt med fysiska träffar vid 

fyra tillfällen per år. Utvärderingen visade att ungefär hälften av de svarande vill träffas 

både digitalt och fysiskt och drygt hälften ansåg det viktigt att utöka panelen och få fler 

medlemmar.  

 Ö-dialogen 

Ö-dialogen är ett forum för samtal och informationsutbyte mellan företrädare för 

befolkningen i södra skärgården och politiker i Göteborgs Stad. Från och med 2021 är 

nämnden för demokrati och medborgarservice ansvariga för forumet men samverkan sker 

med flera andra förvaltningar och aktörer. Forumet består av representanter från nämnden 

för demokrati och medborgarservice, varav en har ordförandeskapet, representanter från 

kommunstyrelsen samt företrädare från öarna i södra skärgården. Under 2021 har ö-

dialogen träffats vid fyra tillfällen. Forumet har bland annat haft besök av politiker från 

förskolenämnden och socialnämnden Sydväst, tjänstepersoner från park och natur, 

trafikkontoret, Västtrafik, Grefab, Försvarsmakten, stadsbyggnadskontoret och 

Länsstyrelsen. 

Frågorna som behandlas handlar framför allt om önskan om en levande skärgård och de 

utmaningar som skärgården har, till exempel när det gäller infrastruktur, 

parkeringsmöjligheter och bemanning inom exempelvis förskolan. I oktober 2021 

genomfördes också en temadialog tillsammans med socialnämnden Sydväst som handlade 

om (o)trygghet i södra skärgården.  
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Under 2021 har justeringar i arbetssätt gjorts, till exempel när det gäller dagordning, 

återrapportering och rekrytering till ö-dialogen. 

2.2 Råd, forum och dialoger som regleras i lag 
och styrdokument 

Förvaltningar så som förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret uppger att de i sitt grunduppdrag har 

som uppgift att aktivt arbeta för ett medborgerligt inflytande. Detta är lagstadgat i till 

exempel skollag, läroplan och i plan- och bygglagen.  

Inom skolverksamheterna genomförs till exempel barnråd, elevråd, klassråd och råd för 

vårdnadshavare och föräldramöten. Däremot skiljer det sig åt mellan förvaltningar, 

skolenheter och verksamheter hur dessa forum prioriteras och genomförs. 

Grundskoleförvaltningen har satt ljuset på frågan under hösten 2021 bland annat genom 

kunskapshöjande insatser och kollegialt lärande för skolledare om 

föräldrasamverkan. Under 2021 har grundskoleförvaltningen även fått i uppdrag från 

grundskolenämnden att utveckla strategiska dialoger med elever och vårdnadshavare.   

I plan- och bygglagen finns det krav på samråd före beslut. Syftet med samrådet är att få 

fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Stadsbyggnadskontoret uppger att dessa samråd utförs enligt lagkraven. På vilket sätt 

samråden ska genomföras regleras inte i plan- och bygglagen. 

2.3 Råd, forum och dialoger utifrån målgrupp 

Stadsbyggnadskontoret uppger att de under framtagandet av den nya översiktsplanen 

genomfört dialog med drygt 200 barn och unga (9-18 år). En del av synpunkterna som kom 

in har omhändertagits i översiktsplanen och arbetet har återkopplats vid två tillfällen.  

En stor målgrupp för staden är dess hyresgäster inom de kommunala bostadsbolagen. Här 

sker en rad olika dialoger både i nybyggnation och utvecklingsarbete. Det förs även 

kontinuerliga samrådsmöten för hyresgäster och olika dialogmöten direkt med boende. 

Bostadsbolaget har ett arbete, reglerat med avtal, kring en boendeinflytandekommitté där 

hyresgästföreningen ingår. Gårdstensbostäder lyfter att sex av sju platser i deras styrelse 

utgörs av hyresgäster.  

Äldre- och omsorgsförvaltningen beskriver att det under 2021 planerats för ett 

pensionärsråd. Förvaltningen för funktionsstöd lyfter rådet för funktionstödsfrågor där 

politiker och intresseorganisationer inom funktionshinderområdet möts. Detta råd ersätter 

de lokala råden som fanns i stadsdelarna.  
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Idrotts- och föreningsförvaltningen driver föreningsforum med nyckelpersoner från 

föreningarna och har dialogforum med specialidrottsförbunden inklusive parasport samt 

Riksidrottsförbundets lokalorganisation. Förvaltningen har under 2021 genomfört 

förenings- och förbundsdialoger om bland annat pandemins påverkan. De har även ökat de 

uppsökande insatserna under lovaktiviteter för att ha dialog med brukargrupper och 

föreningar. Även socialförvaltningen Nordost uppger att dialog genomförts med 

föreningslivet och civilsamhällesorganisationer under året.  

Grundskoleförvaltningen genomför kvalitetsdialoger där representanter från förvaltningen 

för samtal med elevrådsrepresentanter på högstadiet om undervisning och deras uppfattning 

om vad som kännetecknar bra undervisning. Det pågår även arbete med att låta elever vara 

mer delaktiga i planering och utformning när skolor byggs om och byggs till. Inom 

förskoleförvaltningen har dialogkvällar genomförts och de har även haft telefonkontakt 

med nyinskrivna barns vårdnadshavare.  

Inom de bolag som vänder sig till specifika målgrupper ges ett flertal exempel på olika 

typer av dialoger som genomförts under året. Grefab lyfter att de organiserat träffar med 

hamnföreningars ordförande och Gryab uppger att de organiserat studiebesök för att ge 

utrymme att föra dialog med skolelever. Göteborgs Stads Parkering beskriver att de fört 

dialog med seniorer i syfte att skapa ökad delaktighet och medskapande kring frågor som 

rör parkering och Göteborgs spårvägar uppger bland annat att de arbetat med 

resenärspaneler i samarbete med Västtrafik. 

 Äldreombudsmannen 

Funktionen äldreombudsmannen har varit verksam i 

tre år i Göteborgs Stad och riktar sig till målgruppen 

invånare som är 65 år och äldre. I november 2021 

behandlades äldreombudsmannens första rapport i 

kommunfullmäktige. Rapporten sammanfattade 

arbetet från mars 2019 till mars 2021. 

Äldreombudsmannens uppdrag och inriktning är 

tvådelat. På övergripande nivå sker arbete för att 

främja goda levnadsförhållanden och arbeta för 

utvecklingen av en bra stad att leva och åldras i. 

Äldreombudsmannen arbetar för att motverka exkludering, synliggöra mångfald och stärka 

individuella rättigheter. Äldreombudsmannens uppdrag är även direkt riktat mot invånarna 

och finns tillgänglig via telefon, mejl och post för att ta emot synpunkter. Dessa har 

sammanställts i rapporten till kommunfullmäktige. 

Utgångspunkten i ombudsmannens arbete är att förstå målgruppens behov utifrån deras 

egna erfarenheter. Och synpunkter från invånare är basen för vilka frågor som 

ombudsmannen arbetar med. Äldreombudsmannen har sammanställt statistik för perioden 

mars 2019 till mars 2021. Under den perioden har 457 invånare tillsammans lämnat över 1 

000 synpunkter. Medianåldern för den som sökt kontakt är 80 år. 63 procent av dem är 

kvinnor. Fördelningen över kontakter mellan stadsområdena är ojämn. En majoritet som 

hör av sig är från stadsområdet Centrum och lägst antal kontakter är med invånare från 

stadsområdet Nordost. Det är dock svårt att analysera fördelningen mellan stadsområdena 

då underlaget inte bedöms som tillräckligt stort. 

Äldreombudsmannen 

Äldreombudsmannens 

uppdrag är att lyssna in behov, 

intressen och viktiga frågor för 

Göteborgare som är 65 år och 

äldre. Målet är att öka äldres 

inflytande inom Göteborgs 

Stads verksamheter. 
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Utifrån kontakten som Äldreombudsmannen har haft med invånare har vissa observationer 

gjorts. När det gäller delaktighet och inflytande har individer lyft behovet av att bli sedda 

och bemötas som en resurs och tillgång i staden. Det handlar till exempel om att som 

medborgare inkluderas i utvecklingsfrågor som rör närområdet eller staden mer 

övergripande. Några beskriver att de med bakgrund av sin yrkesverksamma tid har särskild 

kunskap och kompetens inom ett område och undrar vilka möjligheter det finns att 

inkluderas i förbättringsarbeten. Några uttrycker också missnöje eller misstro utifrån sina 

möjligheter att vara delaktig, påverka och känna inflytande i frågor. Något som 

återkommer är värdet av fysiska möten med ansvariga. 

 Funktionshindersombudsmannen 

Funktionshindersombudsmannen har varit verksam i Göteborgs Stad sedan september 

2020. Uppdraget är att lyfta funktionshinderfrågor på en strukturell nivå och arbeta för 

förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Utgångspunkten är Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026. Programmet utgår från FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning.  

Arbetet innebär att samverka med nämnder och styrelser och arbeta för att öka kunskapen 

hos förvaltningar och bolag om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Det innebär 

också att ha god kännedom om levnadsförhållandena för personer med 

funktionsnedsättning i Göteborgs Stad och i omvärlden. 

Vid behov kan funktionshinderombudsmannen uppmärksamma kommunstyrelsen på 

brister och/eller föreslå åtgärder samt årligen rapportera till kommunfullmäktige. I 

uppdraget ingår inte handläggning av enskilda ärenden eller att överklaga fattade beslut. 

 Göteborgs Stads rättighetsbaserade råd 

Under kommunstyrelsen finns fem rättighetsbaserade råd som utgår från målgrupp. Syftet 

med råden är att belysa utvecklingsområden samt i tidigt skede i beslutsprocesser 

identifiera konsekvenser, hinder, behov eller problem som kan påverka vägval och beslut. 

De rättighetsbaserade råden har sin grund i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

och i regeringsformens 1 kapitel 2 §. Där står det att ”Det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas 

till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den 

enskilde som person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Rätten 

till delaktighet och inflytande förstärks i ramkonventioner och lagstiftning. 
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De rättighetsbaserade råden är: 

• Göteborgs Stads HBTQ-råd 

• Göteborgs Stads pensionärsråd 

• Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 

• Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer  

• Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten 

Under 2021 har stadsledningskontoret gjort en översyn av rådens arbetsformer och 

reglementen. Syftet har varit att ge råden likvärdiga förutsättningar till samråd tidigt i 

beslutsprocessen utifrån tydliggjorda principer och riktlinjer samtidigt som hänsyn tas till 

rådens målgruppsberoende olikheter. Utgångspunkt har varit att värna civilsamhällets roll 

som självständig röstbärare för ökad kunskap och bättre beslutsunderlag. Det har också 

varit viktigt att tydliggöra syftet med råden och även de olika rollerna inom råden. 

Översynen resulterade bland annat i förslag till namnändring för Göteborgs Stads råd för 

funktionshinderfrågor och Göteborgs Stads råd för en sverigefinska minoriteten samt nya 

reglementen för samtliga råd. Beslut i ärendet har inte fattats när denna rapport tagits fram.  

 Ungdomsfullmäktige  

Syftet med ungdomsfullmäktige är att ge barn och 

unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för 

att öka intresset för demokrati och politik. 

Ledamöterna är förtroendevalda och har ett 

gemensamt ansvar för att verka för alla barn och 

unga i staden. Ungdomsfullmäktige har funnits i 

Göteborg sedan 2005. Ungdomsfullmäktige består 

av 101 ungdomar mellan 12 och 17 år från hela 

staden. För att kunna bli vald måste eleven vara 

folkbokförd i Göteborg, ha börjat årskurs 6 och vara 

högst 17 år. För att kunna rösta i ungdomsfullmäktiges val måste eleven vara folkbokförd i 

Göteborg, ha börjat årskurs 5 och på valdagen ännu inte ha fyllt 18 år. 

Ungdomsfullmäktige har möjlighet att väcka förslag, ställa frågor, framföra synpunkter och 

lämna yttranden. Förslag kan riktas till stadens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. 

Hur staden tar hand om förslagen avgörs från fall till fall beroende på frågans innehåll. 

Förvaltningar och nämnder kan också ställa frågor till ungdomsfullmäktige för att till 

exempel få ett bredare underlag inför beslut.  

Sedan 2015 har valdeltagandet till ungdomsfullmäktige minskat. I valet 2021 röstade strax 

över 17 procent av alla röstberättigade unga, vilket var det lägsta valdeltagande i 

ungdomsfullmäktiges historia. Av de 43 577 röstberättigade barn och unga röstade 7458. 

Valdeltagandet är ojämnt fördelat utifrån geografi, skolform och huvudman.  

Ungdomsfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige är 

Göteborgs Stads formella 

forum för ungdomsinflytande 

och har inrättats för att öka 

möjligheterna för barn och 

ungdomar att påverka beslut 

som rör stadens utveckling. 
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Från och med 2021 ansvarar grundskolenämnden för att förrätta val till 

ungdomsfullmäktige. Före dess låg ansvaret på stadsdelarna. I ungdomsfullmäktiges 

arbetsordning står det numera att grundskoleförvaltningen ska förrätta val i samverkan med 

utbildningsnämnden, socialnämnderna Centrum, Nordost, Sydväst, Hisningen, nämnden 

för demokrati och medborgarservice, idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden. 

Detta ansvar finns även med i berörda nämnders reglementen.  

2021 års val präglades av stadens omorganisering och införandet av nya fackförvaltningar 

samt att valkretsarna gått från att vara tio till att vara fyra. Arbetet med valet till 

ungdomsfullmäktige kom igång sent i flera förvaltningar och i vissa fall har roller och 

mandat att arbeta med valet varit otydliga. Tidigare år har samordnare i stadsdelarna mött 

unga i skolor, fritidsgårdar och i fritidsverksamheter för att peppa och stötta till att 

kandidera till ungdomsfullmäktige vilket inte skett i samma utsträckning under 2021. 

Valdeltagandet kan också ha påverkats av den omorganisering som skett inom den 

kommunala grundskolan. Valdeltagandet gick upp ibland röstberättigade i kommunala 

gymnasieskolor, fristående grund- och gymnasieskolor men att valdeltagandet sjönk bland 

de kommunala grundskolorna. Pandemin i form av sjukfrånvaro bland lärare och personal, 

hantering av smittspårning och omställning som gjorts i skolan har också påverkat och 

begränsat tiden som det varit möjligt att arbeta med ungdomsfullmäktige.  

Arbetet utifrån den nya arbetsordningen med samverkan mellan berörda förvaltningar är 

nyligen påbörjat och kan komma att påverka 2022 års valdeltagande. Analysen från 

grundskoleförvaltningen visar att uppdraget att arbeta med valet behöver förankras och 

förtydligas och resurser behöver avsättas.  

Utvärderingen som grundskoleförvaltningen har gjort efter valet 2021 visar bland annat att 

det är tydligt att valdeltagandet skiljer sig åt mellan skolorna i staden och det går att se 

skillnader inom utbildningsområden, mellan skolform och regi. Skolor som arbetar med 

valet på systematiskt sätt och har uppgett att de har ett upplägg för höstens arbete med 

ungdomsfullmäktige har ett högre valdeltagande. Samverkan behövs för att få ett mer 

jämlikt valdeltagande över staden genom att arbeta på flera arenor och säkerställa 

valstärkande aktiviteter inom de olika förvaltningarnas verksamheter. 
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3 Insatser och aktiviteter 2021 
Förvaltningar och bolag har uppgett att de genomfört eller medverkat på en rad olika 

insatser och aktiviteter under 2021. Det handlar om allt från medverkan på särskilda 

evenemang till uppsökande dialogarbete och utveckling av metoder kring delaktighet. 

Nedan följer ett urval av de insatser som genomförts under året. 

3.1 Utveckling av metoder och riktlinjer 
Under 2021 har flera förvaltningar arbetat med att utveckla metoder och arbetssätt med 

koppling till delaktighet och dialog. Det handlar om att förtydliga delaktigheten i befintliga 

processer eller att utveckla nya metoder för att delaktiggöra fler målgrupper inom specifika 

områden.  

Stadsbyggnadskontoret lyfter att de ofta bjuder in till deltagande för att få fram bättre 

beslutsunderlag i planprocesser. Därför har de under 2021 tagit fram en anvisning för 

medborgardeltagande. Anvisningen ska underlätta samsyn kring vilka förutsättningar som 

behövs för att dialogen ska vara meningsfull för deltagarna respektive för de aktuella 

förvaltningarna. Den ska även ge en grund för ett gemensamt förhållningssätt och 

gemensamma begrepp.  

Grundskolenämnden gav i april 2021 grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

förväntansdokument med syftet att tydliggöra vilka förväntningar skola, vårdnadshavare 

och elever kan ha på varandra. Arbetet med att ta fram förväntansdokumentet utgick från 

delaktighet. Under våren deltog cirka 50 personer i dialoger ledda av 

grundskoleförvaltningen. Deltagarna var rektorer, vårdnadshavare, elever, elevhälsochefer, 

lärare och enhetschefer för särskilda undervisningsgrupper samt ledamöter i 

ungdomsfullmäktig. Deltagarna fick berätta om sina viktigaste erfarenheter av samverkan 

mellan skola och hem och vad det är som viktigt för att samverkan ska fungera. Detta, 

tillsammans med formuleringar i skollag och läroplan om samverkan låg till grund för den 

riktlinje som förvaltningen lade fram till nämnden i augusti.  

Förvaltningen för funktionsstöd uppger att de haft 16 feriearbetare i förvaltningen under 

året som haft inriktning demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på 

funktionshinderområdet. Sedan tidigare finns en grupp om ett 20-tal framtidsutvecklare 

som rekryterats inom ramen för Åldersvänliga Göteborg. Av olika skäl har gruppen varit 

mindre aktiv under 2021 men ÄVO planerar att intensifiera arbetet med gruppen samt 

involvera fler seniorer under 2022.  

Demokrati och medborgarservice har i samarbete med förvaltningarna funktionsstöd och 

trafikkontoret arbetat med utveckling av metoden Lifefilming. Metoden används för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och har fokus på hur målgruppen uppfattar 

staden och hur den kan utvecklas ur ett mobilitetsperspektiv. 
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3.2 Deltagande i evenemang 
Flera förvaltningar och bolag uppger att de deltagit på olika evenemang och mötesplatser 

under året i syfte att stärka demokratin och delaktigheten i Göteborgs Stad. Nedanstående 

exempel ska ses som ett urval snarare än representativt kring vilka som specifikt deltog på 

vilka evenemang.  

Flera förvaltningar uppger att de deltagit i demokratidagar så som Frihamnsdagarna och 

Mänskliga Rättighetsdagarna. Bland annat utbildningsförvaltningen, 

grundskoleförvaltningen, äldre, samt vård- och omsorgsförvaltningen, demokrati och 

medborgarservice, valnämnden och Göteborgs Energi ger exempel på detta. Några 

förvaltningar och bolag uppger även att de deltagit i West Pride och barnkonventionens 

dag. Grundskoleförvaltningen var representerade på Länsstyrelsens demokratistuga ihop 

med Centrum för Skolutveckling. Socialförvaltningen Sydväst lyfter att 72 unga deltog och 

var delvis med i planeringen av en lokal demokratidag. Regionarkivet uppger att de deltog 

på Arkivens dag då arkivet var öppet för allmänheten och politiker deltog och fanns 

tillgängliga för frågor.  

3.3 Uppsökande dialogarbete 
Medborgarkontoren har genomfört flera aktiviteter under 2021 som är tillitsbyggande. När 

medborgarkontoren har tvingats att ha stängt på grund av pandemin har verksamheten varit 

ute i staden med den så kallade demokratibussen för att träffa medborgare. Det har varit 

lokala aktiviteter där de varit tillgängliga för samtal och träffat oroade medborgare vid 

särskilda händelser.  

Medborgarkontoren har även fortsatt att utveckla arbetet med konceptet invånarguider 

under 2021. I staden finns bland annat hälsoguider och invånarguider som fungerar som 

kommunikationskanaler med syfte att nå grupper som kanske inte självmant söker upp 

kommunen. Målet är att öka invånarnas möjlighet att påverka sina liv och 

samhällsutvecklingen, bygga tillit till det offentliga samtidigt som guiderna når ut med 

information. Medborgarkontoren har fortsatt utveckla arbetet med konceptet invånarguider 

under 2021 tillsammans med socialförvaltningar. 

3.4 Trygghetsskapande insatser 

Många förvaltningar och bostadsbolag uppger att de under året har initierat eller deltagit i 

trygghetsvandringar. Bland annat uppger socialförvaltning Nordost, Centrum och Hisingen, 

stadsbyggnadskontoret och äldre, samt vård- och omsorgsförvaltningen att de genomfört 

trygghetsvandringar under 2021. Dessa har dels genomförts med viss regelbundenhet, dels 

initierats vid särskilda händelser. Socialförvaltningen Centrum uppger även att intervjuer 

genomförts med invånare i stadsområdet inom ramen för det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet. Socialförvaltningen Sydväst har haft dialog om trygghet med 

ungdomsfokus med cirka 100 vårdnadshavare. 
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4 Digital demokrati 
Göteborgs Stad erbjuder en mängd e-tjänster till boende, besökare och företag. Några av 

dessa är särskilt till för att möjliggöra en ökad dialog med invånarna eller erbjuda dem 

möjlighet till inflytande. I detta kapitel lyfts exempel på digitala tjänster, insatser och 

forum där syftet är att ge medborgarna möjlighet till inflytande eller dialog. Fokus ligger på 

det arbete som har skett under 2021. 

4.1 Min Stad 
Min Stad skapades 2012 för att öka medborgarnas 

engagemang i stadsbyggnadsfrågor och skapa 

möjlighet att debattera stadsutveckling. Genom 

webbportalen kan göteborgarna lära känna staden 

och ge förslag på vad som kan göras var. Det finns 

också möjlighet att se historiska foton på hur staden 

har utvecklats samtidigt som det går att se och följa 

pågående utvecklingsprojekt. De inlägg som skapas 

i verktyget läses dagligen in i 

stadsbyggnadskontorets interna kartverktyg och 

används som inspiration vid alla skeden av planering 

och utveckling av ett specifikt plan- eller 

programområde. Inläggen besvaras inte strukturerat 

av stadens politiker eller tjänstepersoner men samtal 

kan föras invånare emellan. 

Under 2021 har webbportalen utvecklats och uppgraderats. Den nya versionen av Min Stad 

är utformad för att vara mer överskådlig, med tydligare ingångar till det man är intresserad 

av att se. Det har också blivit enklare att skapa förslag utan att behöva logga in på något 

särskilt sätt. Bytet av plattform har också gjort att det har blivit enklare för de som arbetar 

internt med verktyget och gör att verktyget snabbt kan anpassas utifrån de behov som dyker 

upp. På grund av att plattformen har bytts under 2021 har det inte gått att lägga nya inlägg 

under en stor del av året vilket gör att det inte går att redovisa någon jämförande statistik 

gentemot föregående år. 

Under höstlovet 2021 fick gymnasieungdomar möjlighet att testa Min Stad i syfte att kunna 

målgruppsanpassa verktyget. De fick lära sig om plattformen för att sedan testa, 

problematisera och komma med idéer kring användarvänlighet, tillgänglighet och 

attraktivitet. 

Min Stad 

Min Stad är en 3D-karta som 

ger boende, besökare och 

företagare möjligheten att se 

Göteborg ur ett 

verklighetstroget perspektiv. 

Syftet med Min Stad är att 

involvera göteborgarna för att 

öka engagemanget inom 

stadsutvecklingsfrågor, öka 

kunskapen om stadsplanering 

och att skapa en öppen debatt. 
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4.2 Medborgarbudget 

Medborgarbudget är en metod för medborgardialog 

som framför allt används i frågor kring lokal 

områdesutveckling. Under 2021 utredde 

förvaltningen för demokrati och medborgarservice, 

på uppdrag från kommunfullmäktige, hur en central 

medborgarbudget skulle kunna utformas och inrättas 

i Göteborgs Stad.  

I en medborgarbudget avsätts en viss summa pengar 

där invånarna får bestämma över hur dessa ska 

användas. Invånarna deltar i hela processen genom 

att först lämna förslag på vad pengarna ska användas till, sedan rösta på inkomna förslag 

och i vissa fall även vara med och genomföra förslagen.  

Även om medborgarbudget i denna rapport finns med under kapitlet digital demokrati så är 

det många delar i processen som inte nödvändigtvis sker digitalt. I Din idé, som finns att 

läsa om här nedan, kunde både förslag och röster lämnas fysiskt på skolan, i förskolorna, i 

bostadsområdena och på bibliotek, utöver på den digitala plattformen som användes. 

Här nedan finns ytterligare information om Din idé samt om boendebudgeten En miljon 

platser. Det är två medborgarbudgetar som har genomförts i Göteborg under 2021. 

 Din idé – samarbete för engagemang och gemenskap i 

området kring Bjurslättsskolan i Lundby 

Under hösten 2020 startades medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och 

främja demokrati. Barn och vuxna som vistades eller bodde i Lundby stadsdel kunde lämna 

förslag. Enligt de uppsatta kriterierna skulle förslagen gälla aktiviteter i området kring 

Bjurslättsskolan i Lundby. Den totala budgeten uppgick till 150 000 kronor och varje 

förslag fick maximalt kosta 35 000 kronor att genomföra. 

Efter att förslag hade samlats in, fick förslagslämnarna kampanja för sina idéer och sedan 

hade alla i området möjlighet att rösta på de förslag som hade skickats in. Din idé är ett 

samarbete mellan Göteborgs Stad, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Fastighetsägare 

Centrala Hisingen, FCH.  

Totalt lämnades 80 idéer in och 70 av dem blev godkända. Omröstningen skedde i 

november 2020 och sju vinnande aktiviteter utsågs därefter. Planen var att samtliga 

aktiviteter skulle genomföras under 2021, men hänsyn behövde tas till den pågående 

pandemin. De aktiviteter som genomfördes 2021 var prova på att rida, parkour, simskola 

och among us speltillfällen. De aktiviteter som också vann men kommer att genomföras 

under 2022 är matlagningskurs, sleepover på Bjurslättsskolan, och spökkväll. 

  

Medborgarbudget 

Medborgarbudget är ett 

system som ger medborgare 

möjlighet att prioritera 

kommunala resurser och 

samtidigt få förståelse för hur 

resurser kan användas för 

lokal utveckling.  
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Din idé fick ett hedersomnämnande av det internationella nätverket IOPD (International 

organization of participatory democracy) 2021 för sitt arbete. Av de 51 finalisterna som 

utvärderats av experter från hela världen lyfte juryn fram Göteborg Stad genom ett 

hedersomnämnande. Juryns motivering löd: ”Bidraget har på ett utmärkt sätt inkluderat 

flera aktörer som har en lokal förankring för att skapa legitimitet och lyckas med arbetet. 

De olika verktyg och metoder som använts för att göra arbetet tillgängligt, särskilt för de 

som traditionellt inte deltar, utmärker sig i jämförelse med andra. Dock, är summan att 

fördela per invånare låg.” 

 En miljon platser - Boendebudget Biskopsgården och 

Länsmansgården 

Under 2021 har Bostadsbolaget genomfört en boendebudget i områdena Biskopsgården och 

Länsmansgården. Det är hyresgästerna i områdena som har kunnat delta genom att lämna 

in förslag, utveckla projekt och rösta. Boendebudgeten har varit på 1 miljon kronor av 

Bostadsbolagets budget.  

Temat för budgeten var ”Tillsammans utomhus” och förslagen skulle vara inriktade på 

utomhusmiljön och skapa platser där man kan vara tillsammans. Syftet med initiativet är att 

öka demokratin och att främja umgänget mellan grannar. 2021 var det tredje året i rad som 

Bostadsbolaget har genomfört en boendebudget i Biskopsgården. Nytt för 2021 var att 

området utökades till att även innefatta Södra Biskopsgårdens samt Länsmansgårdens 

hyresgäster. De vinnande förslagen var vattenlek på sommaren och skridskor på vintern, 

odling och växter för gemenskap samt utomhusbio. 

4.3 Synpunktshantering 
Medborgarnas upplevelser av Göteborgs Stads tjänster är en viktig informationskälla för att 

staden ska kunna förbättra, utveckla och förstärka de verksamheter som staden bedriver. Ett 

sätt att fånga upp informationen är via stadens synpunkthantering. Underlag och 

sammanställningar av inkomna synpunkter kan utgöra bra underlag till olika typer av 

fortsatta dialoger med medborgare.  

Det finns ingen särskild lag som gäller klagomål och brister i kommunala verksamheter. 

Dessa regleras i flera olika lagar och föreskrifter, bland annat socialtjänstlagen och 

skollagen. Stadens förvaltningar och bolag har olika systemlösningar, processer och rutiner 

kring synpunktshanteringen. Då enskilda vill lämna synpunkter på stadens verksamheter 

kan det göras genom olika kanaler; direkt till respektive ansvarig inom en förvaltning eller 

bolag eller via stadens gemensamma ingång via goteborg.se. På goteborg.se definieras en 

synpunkt som fråga, klagomål, felanmälan, förslag eller beröm. 
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I maj 2021 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur stadens 

synpunktshantering kan förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan 

användas som en stöttande instans på strukturell nivå.5 Utredningen, som var klar i januari 

2022, visar på att det finns ett flertal pågående utvecklingsarbeten gällande 

synpunktshanteringen, både stadenövergripande och inom vissa nämnder. 

Stadsledningskontorets bedömning är att stadens övergripande synpunktshantering kan 

förbättras genom det arbete som är startat för införandet av nytt ärendehanteringssystem 

Ciceron där ett kommungemensamt synpunktshanteringssystem ingår. Det nya systemet 

kan ge staden nya förutsättningar för att kunna arbeta på ett enhetligt sätt utifrån 

definierade begrepp och kategorier och även kunna få statistik över synpunkter på 

övergripande nivå. Inom projektet för Stöd för dokument- och ärendehantering där 

Intraservice är projektägare är tanken att ett förslag till kommungemensamt arbetssätt för 

synpunktshanteringen ska tas fram. Förslaget ska utgå från invånarnas och 

verksamheternas behov och omfatta process, handbok och systemstöd. 

Ett nytt framtida kommungemensamt system och arbetssätt innebär en enhetlig process för 

synpunktshantering för stadens alla förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret 

bedömer att systemet kan medföra en förbättring av hur synpunkter lämnas samt hur de 

följs upp samt återkopplas till den som lämnat synpunkten. 

Under 2021 inkom 19 925 synpunkter (cirka 4 600 färre än året innan) till goteborg.se. 

Flest synpunkter, cirka 6 000, rörde anmärkningar kring stadsmiljö. Över 1 000 av de 

inkomna synpunkterna handlade om parkering, cirka 700 av synpunkterna gick till äldre 

samt vård och omsorgsförvaltningen och cirka 700 var riktade till stadsbyggnad. Totalt 

inkom cirka 740 synpunkter till socialförvaltningarna via synpunktshanteringen på 

goteborg.se. 

4.4 Göteborgsförslaget 
Göteborgsförslaget är ett verktyg vars syfte är att 

förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och 

delaktighet i staden. Förslagen ger även politiker och 

tjänstepersoner inom staden ökad kunskap om, och 

förståelse för vad som engagerar göteborgarna. 

 Statistisk uppföljning  

Sammanlagt har 1557 Göteborgsförslag kommit in 

sedan starten 2017. Av dessa har 1092 varit 

godkända och publicerats i verktyget. 223 förslag 

har fått över 200 underskrifter. 76 förslag är 

fortfarande under behandling varav 31 förslag 

fortfarande samlar röster och 45 förslag inväntar 

beslut från nämnd. 

 
 

Göteborgsförslaget 

Ett Göteborgsförslag är en idé 

eller ett förslag som 

medborgare kan lämna till 

stadens politiker. När en 

medborgare har lämnat in ett 

Göteborgsförslag, publiceras 

det på Göteborgs Stads 

webbplats. På webbplatsen 

kan sedan andra personer 

kommentera förslaget och 

rösta på det. Förslag som får 

fler än 200 röster under 90 

dagar kommer att behandlas 

av ansvarig politisk nämnd. 
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Under 2021 har totalt 182 Göteborgsförslag publicerats, vilket är en ökning jämfört med 

året innan då 177 förslag publicerades. 45 av dessa har fått fler än 200 röster. 

Av de Göteborgsförslag som samlat ihop 200 röster ser den totala statistiken ut så här: 

 Antal 

Förslag med över 200 röster 223 

Fortfarande under behandling  76 

- Samlar fortfarande röster 31 

- Inväntar beslut från nämnd 45 

Behandlade 178 

- Genomförs delvis eller fullt 42 

- Genomförs ej 136 

 

Sedan januari 2017 och fram till idag har följande Göteborgsförslag fått flest antal röster.  

1. Utlys klimatnödläge omedelbart! (1410 röster) 

2. Låt oss få behålla skrinnarbanan på Ruddalen (1048 röster) 

3. Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas (1023 röster) 

4. Förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar (835 röster) 

5. Skateboardpark i Majorna (729 röster) 

Inget av förslagen i topplistan kom in under 2021. Det förslag som fick flest röster 2021 är 

Bevara Stora Torps stall som totalt fick 564 röster. 

I bilaga 1 redovisas de Göteborgsförslag som är aktiva och som lämnats efter förra 

redovisningen till kommunfullmäktige. 

 Användare av Göteborgsförslaget   

Ungefär 56 600 personer har registrerat en användare i systemet sedan Göteborgsförslaget 

infördes i januari 2017. De flesta av de registrerade användarna har röstat minst en gång på 

ett Göteborgsförslag. 

Ökningen för 2021 vad gäller antalet nya registrerade användare är cirka 11 500 personer. 

Det är en större ökning i jämförelse med de senaste åren. 

 2018 2019 2020 2021 

Antal nya användare 9 500 8 200 10 700 11 600 

 

Enligt webbplatsstatistiken visades sidan för de aktuella Göteborgsförslagen 120 000 

gånger under 2020. För 2021 finns ingen motsvarande statistik eftersom det i dagsläget inte 

finns något statistikverktyg för goteborg.se.  
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Det är fler män än kvinnor som lämnar in förslag till Göteborgsförslaget. Män lämnar även 

i högre utsträckning in fler än ett förslag. Sedan starten har 57 procent av förslagen lämnats 

av män och 41 procent av kvinnor. Två procent av förslagslämnarna har angett alternativet 

annat eller inte svarat på frågan om könstillhörighet. 

 Utveckling av Göteborgsförslaget 

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har under 2021 fört samtal med flera 

förvaltningar och tjänstpersoner med olika funktioner som handlagt Göteborgsförslag. 

Syftet har varit att få en tydligare bild av nämndernas och förvaltningarnas utmaningar med 

Göteborgsförslaget. Göteborgsförslaget är ett verktyg för övergripande lokalt 

demokratiarbete i staden och efter fyra års användning finns det mycket att lära, bland 

annat inför det fortsatta uppbyggandet av stadens lokala och digitala infrastruktur för 

demokrati och delaktighet.  

Några av de utvecklingsområden som har identifierats är: 

• Vikten av samverkan mellan nämnderna 

• Tydligare återkoppling till förslagslämnare 

• Kontinuerlig utveckling av det digitala verktyget för Göteborgsförslaget 

• Kommunikation för att öka användandet 

Det finns ett behov av ökad förståelse för vikten av samverkan mellan nämnderna. I 

arbetssätten runt Göteborgsförslaget behöver det bli tydligare hur förvaltningarna ska agera 

när flera nämnder ska ta beslut om samma Göteborgsförslag. Även återkoppling till 

förslagslämnare behöver bli tydligare. I många fall räcker det inte att lämna 

beslutsformuleringen från nämndprotokollet, utan detta behöver skrivas om och klarspråkas 

för att det ska bli lättförståeligt och tydligt.  

Under 2021 har förbättringar gjorts av det digitala verktyget för att möta nämndernas 

behov av bättre statistikunderlag. Till exempel har det blivit en tydligare rubricering för att 

lättare kunna klustra inkomna Göteborgsförslag utifrån ämne. Nu finns även en 

kartfunktion där förslagslämnaren kan markera var i staden deras Göteborgsförslag är 

lokaliserat samt fylla i vilket mellanområde denne bor.  

Det finns också behov av att utveckla kommunikationen kring Göteborgsförslaget för att nå 

fler målgrupper och visa att verktyget finns. Bland annat för att få fler unga, och unga 

vuxna att känna till verktyget och lämna förslag. I statistiken går det att se i vilka 

geografiska delar inom staden som det är en låg andel lämnade förslag. Även här finns 

behov av kommunikationsinsatser för att bredda användandet. 
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5 Pandemins påverkan 
De allra flesta förvaltningar och bolag uppger att deras arbete utifrån demokrati och 

inflytande har påverkats av pandemin. Effekten av pandemin ser olika ut beroende på 

verksamhet och målgrupp. En del har helt fått ställa in verksamhet under året, andra har fått 

omfördela resurser och några har kunnat övergå till digital verksamhet utan större påverkan 

på verksamheten. Det finns också förvaltningar som uppger att pandemins effekter i vissa 

avseenden lett till utveckling och nya möjligheter till delaktighet.  

Några anser inte att pandemin fått särskilt stor påverkan på verksamheten. En del 

aktiviteter har gått över till att vara digitala men dialogen har inte avtagit på grund av detta. 

Medan andra, som till exempel några av bostadsbolagen och kulturförvaltningen, menar att 

pandemin fått en väldigt stor påverkan på verksamheten. 

5.1 Övergång till digital verksamhet 
Många uppger att deltagande i dialoger, nämnders förmöten och samrådsmöten i 

planprocessen övergick till att genomföras digitalt. Stadsbyggnadskontoret beskriver att en 

del trygghetsvandringar genomfördes utan promenad, i stället skickades ett frågeformulär 

ut. Andra förvaltningar uppger att trygghetsvandringar helt fick ställas in under året. 

Bostadsbolaget menar att de gått över till digitala träffar med hyresgäster men att dessa inte 

fungerat lika bra och effektivt som fysiska möten.  

5.2 Förändrade prioriteringar 
Några förvaltningar synliggör att arbetet med att delaktiggöra vissa målgrupper påverkats 

särskilt under året. Äldre, samt vård- och omsorgsförvaltningen uppger att möjligheten att 

möta den äldre målgruppen har försvårats då de både varit de mest sårbara i pandemin 

samtidigt som de har en lägre digital delaktighet än många andra grupper i samhället. 

Parkeringsbolaget har helt fått ställa in dialoger med seniorer under året. 

Förskoleförvaltningen beskriver att den uppsökande verksamheten för att nå fler familjer 

med barn som inte är inskrivna i verksamheten har varit svår att genomföra.  

Några förvaltningar och bolag, som till exempel äldre, samt vård- och 

omsorgsförvaltningen och Göteborgs spårvagnar har beskrivit att fokus under 2021 har 

legat på att säkra arbetet i linjen och hantera pandemin. Äldre, samt vård- och 

omsorgsförvaltningen uppger att detta inneburit att arbetet med att bygga upp nya nätverk 

och arbetssätt inom den nya förvaltningen tar längre tid. Göteborgs spårvägar skriver att de 

inte haft resurser att genomföra några omfattande aktiviteter kring bland annat inflytande 

och delaktighet. Även idrotts- och föreningsförvaltningen beskriver hur pandemin har 

omfördelat resurserna. Bland annat har dialoger med föreningslivet och hur de påverkats av 

pandemin tagit plats från dialoger kring att nå nya målgrupper och jämna ut 

genusskillnader. 
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Gårdstensbostäder lyfter även att hyresgästers möjligheter till delaktighet har påverkats när 

servicekontor och träffpunkter fått stänga ner. Kulturförvaltningen skriver att de genomgått 

en omställning i både arbete och utbud. De beskriver även ett ökat tryck på förvaltningens 

verksamheter på grund av att medborgarkontor och socialkontor periodvis fått begränsa sin 

service. 

5.3 Försämrad tillgänglighet 
Restriktionerna har också påverkat tillgängligheten till fysiska forum och råd. Ett flertal 

förvaltningar, så som stadsbyggnadskontoret och grundskoleförvaltningen, uppger att 

samverkan och möjligheten till att bjuda in till dialog försvårats under året. 

Utbildningsförvaltningen beskriver även att pandemin haft stor påverkan på skolornas 

möjligheter att arbeta med frågor som rör elevers inflytande. Inom grundskolan har 

elevrådens arbete försvårats då de inte kunnat samlas i samma utsträckning och de skriver 

att arbete med delaktighet har varit svårt att anpassa till distansundervisningen. 

Stadsledningskontoret uppger även att det varit ett lägre engagemang i 

Ungdomsfullmäktige under året.  

5.4 Utveckling på grund av pandemin 

Samtidigt finns det de förvaltningar som uppger att viss delaktighet utvecklats genom 

möjligheten till digitala alternativ och att kunna delta hemifrån. Förskoleförvaltningen 

beskriver att de behövt hitta nya strategier för att mötas, bland annat digitalt men även 

utomhus. Den skriftliga kommunikationen har utvecklats samt kommunikation på 

hemspråk/modersmål och att detta på vissa sätt har ökat den personliga kontakten mellan 

vårdnadshavare och förskola. Kulturförvaltningen uppger att de genomfört test av Pop Up 

bibliotek på Friskväderstorget med inriktning på barn och familjer. Däremot skriver de att 

oavsett om det digitala alternativ är ett bra komplement så väger det inte upp behovet av 

fysiska möten utifrån en social dimension.   
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6 Utmaningar och 
utvecklingsområden 

I det gemensamma kapitlet i stadens reglemente står det att alla nämnder aktivt ska arbeta 

med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens 

verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. I 

styckena nedan lyfts de utvecklingsområden och utmaningar som stadens förvaltningar ser 

utifrån detta uppdrag. Eftersom uppdraget inte gäller bolagen ställdes frågan endast till 

förvaltningarna. Kapitlen är uppdelade utifrån de delar som den lokala och digitala 

infrastrukturen ska bestå av; stöd och metoder, mötesplatser och samverkan. 

6.1 Stöd och metoder 
Att arbeta med delaktighet och inflytande är ett 

arbete som tar tid. Det gäller att skapa 

förutsättningar för att öka invånarna, brukarna 

och kundernas möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Det gäller både i kommunens 

beslut och den service de får från kommunen.  

De förtroendevalda behöver ta ställning till om 

det finns förutsättningar till medborgerligt 

inflytande och behöver fundera på vilket sätt 

medborgarnas perspektiv kan användas i 

beslutsprocesserna. Tjänstepersoner kan bjuda 

in till dialog men i många fall krävs det vilja 

hos politikerna att lyssna in medborgarna och 

ge dem möjlighet att påverka i besluten. 

Det politiska engagemanget är något som lyfts som en utmaning i svaren från förvaltningar. 

Det nämns bland annat att det behövs kunskap hos politikerna att agera utifrån att 

förtroendevalda möter medborgarna och inte utifrån att ett parti möter väljare. Det finns 

även farhågor att på tjänstepersonsnivå 

involvera medborgare och att detta sedan inte 

tas tillvara när det ska fattas beslut. Invånare 

som Äldreombudsmannen varit i kontakt med 

vill se att deras synpunkter och kunskap tas 

tillvara och att de leder till verklig förändring 

och utveckling av stadens tjänster, miljöer och 

verksamheter.  

  

 

”Det finns en farhåga  

att som tjänsteperson 

involvera de vi är till för men 

att politiken inte ska ta hänsyn 

till deras röster i slutändan när 

beslut ska fattas. 

 

”Det är en långsiktig  

process att arbeta för  

en kultur i nämnd och 

förvaltning där det är ett 

självklart arbetssätt att 

involvera de vi är till för.” 
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Genom arbetet med kartläggningen går det också att se behovet av att höja ambitionsnivån 

för vad som menas med demokratisk delaktighet och inflytande. I svaren nämns till 

exempel enkäter och information på sociala medier som exempel på demokratistärkande 

insatser. En del av de aktiviteter som förvaltningar och bolag uppger saknar möjlighet till 

dialog eller inflytande. Det kan finnas behov av ytterligare kunskap, stöd och metoder för 

att staden ska kunna arbeta mer systematiskt med att involvera de vi är till för. 

6.2 Mötesplatser 
Både förskoleförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen lyfter utmaningen i att 

nå de målgrupper som inte redan är brukare av förvaltningens tjänster. För 

förskoleförvaltningen handlar det till exempel om att nå ut med information och inbjudan 

till dialog och utmaningen i att nå samtliga vårdnadshavare, särskilt dem vars barn inte är 

inskrivna i förskolan. Inom socialtjänstens verksamhet finns en liknande utmaning, både 

utifrån dialog kring brottslighet och kring svåra och komplexa frågor. Eftersom dialog är 

resurskrävande ser de en risk i att det blir en prioriteringsfråga. 

Äldreombudsmannen nämner utmaningen med 

den ojämna fördelningen mellan stadsområden 

utifrån vilka som hör av sig med synpunkter, 

och konstaterar att det behövs kompletterande 

och uppsökande arbetssätt för att nå svagt 

representerade äldregrupper såsom 

utrikesfödda äldre. 

Genom statistiken för Göteborgsförslaget så 

syns det att användningen är ojämnt fördelad 

över staden och det finns behov av att utveckla 

kommunikationen kring Göteborgsförslaget för 

att nå fler målgrupper. 

När det gäller digitala mötesplatser såsom 

Göteborgsförslaget och Min Stad visar utvärderingar på vikten av tydlig återkoppling till de 

som lämnar inlägg och förslag. Detta är även något som har blivit tydligt i arbetet med 

medborgarbudget. 

Kulturförvaltningen ser även att barn och unga har drabbats hårt i och med pandemin och 

att det blir en stor utmaning i att återknyta relationer och besök som verksamheterna 

tidigare har haft. 

  

 

”Socioekonomiska  

skillnader mellan olika  

delar av Göteborg skapar en 

utmaning i att låta allas röster 

höras med samma styrka, 

oavsett förutsättningar och 

bakgrund” 
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6.3 Samverkan 
Ett utvecklingsområde som många förvaltningar nämner är samverkan. Behovet att hitta 

strukturer för samverkan är stor efter stadens omorganisation. Flera förvaltningar nämner 

att utvecklingsarbete pågår med att tydliggöra och konkretisera vad de nya reglementena 

betyder för nämnd och förvaltning. Det gäller till exempel det lokala samordningsansvar 

som socialnämnderna har fått där de med beaktande av befolkningens behov och kännedom 

om lokala förhållanden, utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 

insatser inom trygghetsarbete, krisstöd, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen, 

folkhälsoarbete, samverkan med civilsamhället samt fält- och grannskapsarbete. 

Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har dessutom ett lokalt 

samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom 

respektive stadsområde. Socialförvaltningen Hisingen skriver att ansvarsfördelning och 

förväntningar mellan olika förvaltningar behöver tydliggöras. Socialförvaltningen Nordost 

ser att samordningsansvaret tangerar demokrati- och inflytandefrågorna och ser en 

utmaning i att inte dubbelarbeta. Socialförvaltningen Centrum skriver att det utifrån den 

nya organisationen finns utrymme att utveckla strukturer och forum, både på politisk och 

på tjänstepersonsnivå. Flera nämner behovet av tydligare rollfördelning, ansvar och 

samverkan kring frågorna som rör demokratisk delaktighet och inflytande. 

Något som lyfts som utmaning är att hitta samverkansmöjligheter utifrån den nya 

organisationen i redan pågående arbete. Stadsbyggnadskontoret nämner att 

förutsättningarna kring SKA och BKA (social konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys) har förändrats i och med den nya organisationen. De menar att 

stadsdelarna tidigare stod för den kontinuerliga dialogen med lokalsamhället och tog ett 

stort ansvar för planering och utformning av dialogprocesser och att det ansvaret inte är 

lika tydligt längre. Enligt stadsbyggnadskontoret har inte de planerande förvaltningarna 

lokal förankring vilket gör att det blir oklart hur den platsspecifika kunskapen och sociala 

erfarenheter ska samlas in, sammanställas, 

analyseras och tillgängliggöras.  

Både äldre, samt vård- och 

omsorgsförvaltningen och idrotts- och 

föreningsförvaltningen lyfter bristen på kunskap 

och resurser som en utmaning. De menar att 

samarbete krävs för att lyckas och att även om 

det finns angett i reglementen är det svårt att få 

till. Även här nämns att det är otydligt vem som 

ska processleda utvecklingsområden där 

samordningsuppdrag och ansvar går in i 

varandra. 

Stadens omorganisation och pandemin som har 

pågått har gjort att det svårt att prioritera nya 

nätverk och arbetssätt. 

 

 

 

 

”Fokus 2021 har legat på  

att säkra arbetet i linjen samt 

hantera pandemin. Det har 

inneburit att arbetet med att 

bygga upp nya nätverk och 

arbetssätt inom den nya 

förvaltningen tar 

 längre tid.” 



 

 

goteborg.se  

 

Demokrati och medborgarservice 

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

E-post: konsumentochmedborgarservice@kom.goteborg.se 
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Bilaga 1 

 

Bolag och förvaltningar som  
medverkat i kartläggningen 
 

 

BOLAG 

Bostadsbolaget  

Familjebostäder  

Framtiden AB 

Grefab   

Gryaab  

Gårdstensbostäder  

Göteborg Energi 

Göteborgs Hamn  

Göteborgs Kollektivtrafik  

Göteborgs Spårvägar  

Göteborgslokaler  

Stadsteatern  

Parkeringsbolaget  

Poseidon  

  

FÖRVALTNINGAR 

Grundskoleförvaltningen  

Fastighetskontoret  

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice 

Förvaltningen för funktionsstöd  

Förvaltningen för inköp och upphandling  

Förvaltningen kretslopp och vatten  

Förskoleförvaltningen  

Idrotts- och föreningsförvaltningen   

Kulturförvaltningen 

Miljöförvaltningen  

Park och naturförvaltningen  

Regionarkivet  

Socialförvaltning Centrum  

Socialförvaltning Hisingen 

Socialförvaltning Nordost 

Socialförvaltning Sydväst 

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsledningskontoret  

Utbildningsförvaltningen  

Valnämnden  

Äldre, samt vård- och omsorgsförvaltningen  
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Bilaga 2  

Göteborgsförslag som lämnats 2021-01-01–2021-12-31  
och som fortfarande är aktiva  

 

Rubrik  Förslaget lämnas till Status 

Bebben på Gamla Ullevi Kulturnämnden Samlar underskrifter 

Behåll Älvstrandens bibliotek för 
allmänheten 

Kulturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Betala infartsparkeringar med 
Västtrafiks biljett 

Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Bevara Ruddalen Byggnadsnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Bibliotek Norra Biskopsgården Kulturnämnden  Samlar underskrifter 

Bilfri innerstad Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Bygga en ny och bättre idrottshall på 
Kålltorpsskolan 

Grundskoleförvaltningen Samlar underskrifter 

Cykelbana hela vägen till Lillebybadet 
och Sillvik 

Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Cykelväg längs Gamla Tumlehedsvägen-
Hornkamsgatan 

Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Det som behövs i Rannebergen Byggnadsnämnden Samlar underskrifter 

Dialogmöte Göteborg - Öckerö med 
fokus på en modern skärgård 

Trafiknämnden  Inväntar beslut från nämnd 

Förbjud parkering av elsparkcyklar i 
centrum 

Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Förbättrad GC-väg mellan Röda Sten 
och Nya Varvet 

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

GBG ställplats city  Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Ge poolbilar samma parkeringsvillkor 
som privatägda bilar 

Trafiknämnden  Inväntar beslut från nämnd 

Gång- och cykelbana direkt från 
Olskroken till Kruthusgatan 

Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Gör fritidsgårdar tillgängliga för alla 
unga 
 

Socialförvaltningen Centrum; 
Socialförvaltningen Nordost; 
Socialförvaltningen Hisingen; 
Socialförvaltningen Sydväst 

Samlar underskrifter 

Gör Grönsakstorget fritt från bilar Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Gör om Utbyvägen 111`s gård till 
rastgård för hundar 

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Heden Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Hundrastgård i centrala Göteborg Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Ishall i Torslanda  Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Jätteräka i halm på jul Göteborg & Co Samlar underskrifter 

Kallbadhus i Askimsviken Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 
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Kommunen tar ansvar för snöröjning på 
trottoar och gångväg 

Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Låt skejtarna få fortsätta skejta i Plaskis Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Miljöstationer mm Kretslopps- och 
vattennämnden 

Samlar underskrifter 

Minskad servering av kött – bra för 
djuren, barnen och klimatet 

Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen 

Inväntar beslut från nämnd 

Multi-/kampsportarena i Torslanda Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Narnia-lyktstolpar Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Nya discgolfbanor i Göteborg Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Renovera med hänsyn till miljö och 
kultur 

Byggnadsnämnden  Samlar underskrifter 

Riv inte cykelparken i Kallebäck! Byggnadsnämnden Samlar underskrifter 

Rondell vid Backadalsmotet Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Skapa ett Skrylleskogen vid Svartetjärn Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Skatepark i Björlanda Idrotts- och föreningsnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Skulpturen ”Nalle”  Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Sommaraktivitetskort till ungdomar - för 
ett roligare sommar 

Kommunstyrelsen  Inväntar beslut från nämnd 

Staty föreställande Gunilla Bergström  Kulturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Stort Insektshotell Park- och naturnämnden Samlar underskrifter 

Säkra skolgången för barnen i 
Näset/Åkered 

Grundskoleförvaltningen Inväntar beslut från nämnd 

Säkra övergång vid Fjällskolan Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Ta ett helhetsgrepp om 
Redbergsplatsen! 

Trafiknämnden Inväntar beslut från nämnd 

Tak över huvudet garanti Socialförvaltningen Sydväst Inväntar beslut från nämnd 

Tillgänglighet för alla i innerstaden  Trafiknämnden  Samlar underskrifter 

Tillträde till Sandsjöbacka/Oxsjön via 
Hovås Hagstig 

Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Trygga punkten Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Utbyggnad av staden Byggnadsnämnden Samlar underskrifter 

Utegym Olofstorp  Idrotts- och föreningsnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Utegym vid Torslandavallen Idrotts- och föreningsnämnden Samlar underskrifter 

Utlys klimatnödläge omedelbart!  Miljö- och klimatnämnden Inväntar beslut från nämnd 

Varmare skydd mot väder och vind. Trafiknämnden Samlar underskrifter 

Växtbaserad dag varje vecka – bra för 
både barnen och klimat 

Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen 

Samlar underskrifter 

Älvsnabben från Gamlestaden  Trafiknämnden  Samlar underskrifter 

Ängen och backarna i Aröd Park- och naturnämnden Inväntar beslut från nämnd 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta 

fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och 

styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut.  

Nämnders och styrelsers barnbokslut 2021 är en nulägesanalys och har utgått 

ifrån barnkonventionens fyra grundläggande artiklar/principer som alltid ska 

beaktas för ett barnrättsarbete, samt övriga artiklar relevanta för verksamhetens 

uppdrag. De fyra grundläggande artiklarna/principerna är:  

• Artikel 2: Principen om icke-diskriminering 

• Artikel 3: Barnets bästa 

• Artikel 6: Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 

• Artikel 12: Barns rätt till delaktighet 

Rapporten ger en övergripande och generell lägesbild av vad som framkommit i 

de barnbokslut som 41 nämnder och styrelser upprättat för 2021 och vilka 

utvecklingsområden som finns för att göra de förflyttningar som behövs för att 

leva upp till barnkonventionens artiklar.  

Genomlysningen av 2021 års barnbokslut visar på att det varierar om och i 

vilken grad det bedrivs ett arbete ifrån barnkonventionens grundläggande 

artiklar. Mest förekommande är att utgå ifrån ett barnperspektiv, det vill säga 

baserat på vuxnas kunskaper och förståelse om vad som är barns bästa. Det 

finns verksamheter som utgår ifrån barns perspektiv, där barns åsikter inhämtats 

med olika tillvägagångssätt, men detta har även identifierats som ett 

utvecklingsområde särskilt gällande de barn som verksamheterna har svårt att 

nå. Mer sällan förekommer ett barnrättsperspektiv. I förekommande fall är 

barnrättsarbetet kopplat till någon eller några grundläggande artiklar, men inte 

utifrån barnkonventionens helhetsprincip.  I jämförelse med den kartläggning 

som gjordes 2019 om Göteborgs Stad barnrättsliga arbete med anledning av att 

barnkonventionen blir lag 2020, har dock en viss förflyttning skett för att 

ytterligare säkerställa barnets rättigheter, något som inkorporeringen av 

barnkonventionen i svensk lag sannolikt bidragit till. 

Barnboksluten visar att det finns skillnader i hur långt verksamheterna kommit 

att arbeta utifrån artikel 2 och principen om icke-diskriminering och hur 

kunskaper om barn används. Gemensamt för samtliga barnbokslut är dock att 

undersökningar, utredningar och uppföljningar som görs inte lever upp till 

principen om icke-diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Kunskaper om barns livsvillkor, normmedvetna arbetssätt och metoder för 

datainsamling behöver utvecklas för att synliggöra barn utifrån olika 

minoritetsperspektiv och diskrimineringsgrunder.  

Artikel 3 är framför allt förknippat med myndighetsutövning och de 

verksamheter som prövar beslut utifrån barns bästa. Bedömningen av barns 

bästa görs i regel när olika skrivelsers görs till egen nämnd eller styrelse. De 

utmaningar som nämns är att utveckla analys och redogörelse för hur olika 

grupper av barn påverkas direkt och indirekt av beslut. Det finns också behov 
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av att stärka samsynen kring barns bästa bland socialtjänstens verksamheter då 

utmaningar uppstår när olika professioner gör olika bedömningar av barnets 

bästa. 

Artikel 6 är den artikel som de flesta barnboksluten kunnat koppla samman de 

egna verksamhetens uppdrag med. Verksamheterna har ett uppbyggt nätverk 

med andra aktörer både internt och externt i arbetet kopplat till artikeln, men att 

det finns samverkansstrukturer som skulle behöva utvecklas för att skapa ett 

bättre helhetsperspektiv på barn. 

Artikel 12 visar på en stor variation i vilken grad barn är delaktiga och på vilket 

sätt barns åsikter inhämtas inför strategiska beslut som rör barn. Utmaningar 

som tagits upp är att hitta arbetssätt och rutiner för att inkludera de barn som 

verksamheterna har svårt att nå, samt yngre barn och att det behövs 

kompetensutveckling i att samtala med barn som ett led i att inhämta deras 

åsikter. 

I de barnbokslut där utvecklingsområdena kopplat till de grundläggande 

artiklarna identifierats handlar dessa genomgående om att:  

• Höja kunskaperna om barnkonventionen och vad ett barnrättsperspektiv 

innebär för verksamheten 

• Utveckla ett systematiskt arbetssätt och rutiner och att följa upp 

verksamheterna så att principen om icke-diskriminering säkerställs 

utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, så att de barn som 

verksamheterna har svårt att nå och de grupper av barn som inte är 

inkluderade i den uppföljning som görs  

• Utveckla samverkansstrukturen för att skapa ett bättre helhetsperspektiv 

på barn.  

Utvecklingsområdena stämmer också väl in med den föreslagna 

barnrättsplanen, till vilken kommande års barnbokslut ska kopplas samman 

med.  

Ungdomsfullmäktige har tagit del av lägesbilden och i det sista kapitlet finns 

ungdomsfullmäktiges egna kommentarer på det som framkommit i rapporten.   

Stadsledningskontoret föreslår att nämnders och styrelsers uppdrag att upprätta 

ett barnbokslut 2021 som fullgjort och att de årliga barnboksluten 2022 och 

framåt biläggs ordinarie uppföljning.   
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1 Inledning och bakgrund  
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta 

fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och 

styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. En inriktning för plan och 

barnbokslut antogs av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 72.   

Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och 

styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt 

barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och 

ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen.1 

Barnboksluten för år 2021 är en nulägesanalys som ger varje nämnd och 

styrelse en bild om den egna verksamhetens arbete i förhållande till 

barnkonventionens artiklar. Det ger också en grund till identifiering av 

utvecklingsområden och förbättringsåtgärder att arbeta vidare med de 

kommande åren. Barnboksluten har utgått ifrån barnkonventionens fyra 

grundläggande artiklar/principer som alltid ska beaktas när det handlar om 

frågor som rör barn, samt övriga artiklar relevanta för verksamhetens uppdrag. 

De fyra grundläggande artiklarna/principerna är:  

• Artikel 2: Principen om icke-diskriminering 

• Artikel 3: Barnets bästa 

• Artikel 6: Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 

• Artikel 12: Barns rätt till delaktighet 

Stadsledningskontoret har sammanställt nämnders och styrelsers barnbokslut. I 

denna rapport ges en övergripande lägesbild av hur stadens verksamheter 

arbetar i förhållande till barnkonventionens artiklar med fokus på de fyra 

grundläggande artiklarna ovan, samt de utvecklingsområden som angetts i 

barnboksluten att arbeta vidare med. I anslutning till varje artikel görs också 

nedslag i några verksamheter för att ge exempel hur de arbetar med artikeln.  

Eftersom lägesbilden är generell och på en övergripande nivå, kan det finnas 

barnbokslut som avviker från den bild som rapporten förmedlar. Detsamma 

gäller de utvecklingsområden som lyfts fram i rapporten.   

Ungdomsfullmäktige har tagit del av lägesbilden och i det sista kapitlet finns 

ungdomsfullmäktiges egna kommentarer på det som framkommit i rapporten.   

Det totala antalet som upprättat ett barnbokslut 2021 var 41 nämnder och 

styrelser. Barnboksluten för varje individuell nämnd och styrelse finns att läsa i 

respektive nämnd och styrelses årsrapport 2021.  

  

 
1 Barn är varje människa under 18 år i konventionens mening. 
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I rapporten nämns olika sektorer, vilka omfattar ett flertal nämnder och 

styrelser. Tabellen nedan visar de nämnder och styrelser som ingår i respektive 

sektor som rapporten refererar till.  

Sektor Nämnder och styrelser 

Utbildning Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Socialtjänsten*  

 

Socialnämnderna Centrum, Nordost, Hisingen och Sydväst 

Nämnden för funktionsstöd 

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden  

Kultur och fritid Kulturnämnden  

Idrotts- och föreningsnämnden  

Got Event AB  

Liseberg AB  

Göteborgs stadsteater AB  

Göteborg & Co  

Stadsutveckling Byggnadsnämnden  

Fastighetsnämnden  

Park- och naturnämnden  

Trafiknämnden  

Lokalnämnden  

Förvaltnings AB Framtiden  

Higab AB  

Göteborgs stads parkering  

Älvstranden Utveckling  

GREFAB  

Göteborgs stads kollektivtrafik AB  

Miljö och klimat Kretslopp- och vattennämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Göteborgs Energi AB 

Renova AB 

Gryaab 

Övriga Nämnden för demokrati- och medborgarservice 

Överförmyndarnämnden arvoden 

Kommunledningen 

Göteborgs Stadshus AB 

Business Region Göteborg AB 

Inköp- och upphandlingsnämnden 

Intraservice 

Försäkrings AB Göta Lejon 

Göteborgs Stads Leasing AB 

 

*I de rapportstycken där socialtjänsten nämns omfattar den i första hand de fyra 

socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd. Äldre- samt vård och 

omsorgsnämnden, där barn inte är en direkt målgrupp för verksamheten, handlar 

barnbokslutet om på vilket sätt barn påverkas av verksamheten och artikel 6.    
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2 Lägesbild av stadens 
arbete med 
barnkonventionens 
grundläggande artiklar 

2.1 Artikel 2 – principen om icke-
diskriminering 

Artikeln anger att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I barnboksluten har 

förvaltningar och bolag beskrivit om de utgår ifrån principen och på vilket sätt 

de systematiskt använder kunskap om barn, samt vilken statistik och annan 

kvalitativa data som används för analys, beslut och uppföljning för att säkra 

icke diskriminering enligt ovan.  

Lägesbild – arbetet utifrån principen om icke-diskriminering 

Det finns skillnader i hur långt stadens verksamheter har kommit i arbete utifrån 

principen om icke-diskriminering. Detta gäller både hur kunskap om barn 

används och hur data samlas in som grund för beslut och uppföljning. 

Skillnaderna ligger ofta i om barn är en direkt målgrupp eller ej för den 

verksamhet som bedrivs. Följaktligen är kunskaperna i regel större i de 

verksamheter som har barn som målgrupp, eller där verksamheten har en direkt 

påverkan på barn. Därmed blir också statistik och annan datainsamling mer 

relevant att ta fram för de verksamheter som riktar sig direkt till barn.  

Inom utbildningssektorn styrs förvaltningarna av de lagar och planer som finns 

för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling. Uppföljningen 

sker via de lokala planer som verksamheterna tagit fram och genom en årlig 

kvalitetsrapport som är en viktig del i det systematiska uppföljnings- och 

analysarbetet. Grundskolenämnden skriver att de haft extra ljus på kön som 

diskrimineringsgrund de två senaste åren vilket gett goda resultat, men att det är 

motiverat att mer aktivt omfatta även andra diskrimineringsgrunder såsom 

etnicitet för bredda trygghetsarbetet och motverka rasism. Att fortsätta 

systematisera arbetet inom ramen för skolenheternas planer mot diskriminering 

och kränkande behandling är således en viktig del som förvaltningen kommer 

att fortsätta att arbeta med. Likaså vikten av att ytterligare satsa på och följa upp 

effekter av tidiga insatser.  

Inom socialtjänsten finns ett högt medvetande och ett aktivt arbete för att 

motverka diskriminering. Metoder för att stärka likvärdighet finns på plats och 

egenkontroller och avvikelserapportering görs för att upptäcka diskriminering 

och ojämlikhet. En utmaning är att det utifrån ett integritetsperspektiv är svårt 
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att föra statistik över olika grupper utifrån diskrimineringsgrunderna, 

exempelvis etnicitet. Ett utvecklingsområde som socialtjänsten lyfter är att dela 

kunskap inom förvaltningen och att i samverkan med andra aktörer bredda 

perspektiven. Vissa grupper av barn är svåra att nå och exempelvis syskon kan 

påverkas olika av beslut beroende av förutsättningar. Det finns också en risk att 

barn med funktionsnedsättningar diskrimineras. En normmedveten ansats kan 

synliggöra normer och strukturer som riskerar att verka utestängande i relation 

till grunderna för diskriminering.  

De nämnder och styrelser som arbetar med stadsutveckling2 men även Idrotts- 

och föreningsnämnden lyfter i sina barnbokslut att barnkonsekvensanalyser 

(BKA) ska genomföras i alla planprocesser. Till stöd används processverktyg, 

lokala kunskapsbaser, dialoger med barn och unga och samverkan med 

socialnämnderna och kulturnämnden. Barnkonsekvensanalyserna förbättrar 

beslutsunderlaget men de ansvariga nämnderna summerar att de troligtvis ändå 

inte har kunskap om, och arbetssätt för att fånga, in alla barns perspektiv. Det 

framkommer också att kvaliteten på analyserna är beroende av vem som 

handlägger ett projekt och att det generellt finns ett glapp mellan detaljplan och 

själva genomförandet vilket medför att kunskap från BKA försvinner. Flera 

nämnder lyfter att det pågår ett förvaltningsövergripande arbete för att 

kvalitetssäkra att de slutsatser som kommer fram i BKA verkligen resulterar i 

en anpassning utifrån barns rättigheter.  

Utmaningar och utvecklingsområden generellt  

Den generella bilden är att de undersökningar, utredningar och uppföljningar 

som görs inte lever upp till principen om icke-diskriminering utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna, även hos de verksamheter som riktar sig direkt till 

barn. Eftersom datainsamlingen för analys, i beslut och i uppföljning i regel 

utgår ifrån officiell statistik som endast omfattar kön, ålder och i vissa fall 

utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning, riskerar detta att osynliggöra barn 

utifrån olika minoritetsperspektiv och diskrimineringsgrunder. Detta ställer krav 

på att kunskap inhämtas på annat sätt för att inte barn ska exkluderas/riskera 

diskriminering. Speciellt gäller det barn som av olika anledningar är svåra att nå 

och därmed inte får tillgång till den verksamhet eller stöd som de har rätt till.  

Ett viktigt utvecklingsområde är således att hitta nya normmedvetna arbetssätt 

för att identifiera och inkludera de barn och vårdnadshavare som 

verksamheterna har svårt att nå. Kvantitativa och kvalitativa metoder och 

datainsamling behöver utvecklas så att de grupper av barn som inte finns med i 

den officiella statistiken även inkluderas.  

Ett annat utvecklingsområde är fördjupade kunskaper och kompetens kring 

barns livsvillkor, barnkonventionen och de tre perspektiven på barnrättsarbete 

för att på så sätt erbjuda rätt och likvärdig verksamhet.  

 
2 Det vill säga fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden, 
trafiknämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stads Parkering. 
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2.2 Artikel 3 – barnets bästa 

Vid alla beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i 

första hand. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som 

är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets 

egen åsikt och erfarenhet. Det betyder inte att det alltid ska vara utslagsgivande, 

även andra intressen kan ha samma eller större betydelse. Om ett beslut tas som 

inte är i linje med barnets bästa, ska även kompensatoriska åtgärder redovisas. 

Det ska också noteras att ett och samma beslut kan röra flera barn eller grupper 

av barn med olika intressen.  

Under denna artikel har verksamheterna beskrivit hur de redovisar och 

analyserar konsekvenser och effekter av beslut som påverkar barn direkt och 

indirekt. De har lyft fram vilka beslutsprocesser de har där prövningar av 

barnets bästa behöver genomföras och vilka arbetssätt, rutiner och stöd som 

finns för att göra systematiska prövningar av barnets bästa i verksamheten. 

Lägesbild – arbetet utifrån barnets bästa  

Artikeln är framför allt förknippad med myndighetsutövning, till exempel inom 

socialtjänsten och överförmyndarverksamheten, men gäller också andra 

verksamhetsområden där barn direkt eller indirekt påverkas av verksamheten. 

Hos de verksamheter där barn och unga inte är en direkt målgrupp görs 

bedömningen utifrån barns bästa i regel i olika skrivelser till den egna nämnden 

eller styrelsen, om ärendet bedöms påverka barn. De flesta nämnderna och 

styrelserna inom miljö- och klimatområdet anger dock att denna artikel inte är 

relevant med hänvisning till det uppdrag verksamheterna har.  

Vad barnets bästa är i en given situation är inte alltid lätt att avgöra, men inom 

socialtjänsten finns generellt ett väl utvecklat arbete i barnrättsfrågorna. Vid 

myndighetsutövning är begreppet barnets bästa centralt och etablerade metoder 

och strukturer finns på plats för att underlätta vid prövning. Dessutom görs 

regelbundna riskbedömningar och konsekvensanalyser. Ett exempel på 

förvaltningarnas ansträngningar för barnets bästa är ett familjebaserat arbetssätt 

vilket innebär att insatser för barn tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess 

levnadsvillkor. Idag saknas dock en överenskommelse om ansvarsfördelning 

och samverkan mellan socialförvaltningarna och förvaltningen för 

funktionsstöd, vilket bedöms ha en negativ påverkan på barnets möjligheter att 

få sina rättigheter tillgodosedda. En utredning pågår i frågan vilket kan komma 

att påverka förutsättningarna positivt.  

Inom ramen för barns bästa i utbildningssektorn finns det kompensatoriska 

uppdraget för att stödja barn och ungdomar som har svårt att nå kunskapsmålen, 

där förvaltningarna har likartade arbetssätt och rutiner kopplat till skollagens 

krav på det systematiska kvalitetsarbetet. Trygghet, närvaro, studiero och 

delaktighet är viktiga aspekter som lyfts fram för barnets bästa, liksom 

undervisningens kvalité och skolans resultat.   

Fastighetsnämnden har i uppdrag att samordna de boendesociala insatserna i 

Göteborg. I situationer där en barnfamilj riskerar att skiljas från sin lägenhet 

finns en särskild arbetsordning som tagits fram av bostadsenheten. Denna 
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arbetsordning innebär en samverkan med socialtjänst och fastighetsägare. I 

detta sammanhang bidrar socialnämnderna med kunskap om barnets situation 

och vad en uppsägning/avhysning kan få för konsekvenser för barnet. Syftet 

med denna arbetsordning är att, i den mån det är möjligt, undvika avhysning 

och pröva förutsättningar och möjligheter till insatser som möjliggör ett 

kvarboende för barnet och familjen.  

Fastighetsnämnden genomför också, i samverkan med socialnämnderna och 

nämnden för funktionsstöd, en årlig hemlöshetskartläggning som visar 

situationen för barnfamiljer i hemlöshet. Därutöver görs regelbundna 

uppföljningar av antalet barnfamiljer som är placerade i så kallade 

nödbiståndsboende. Dessa uppföljningar har bland annat resulterat i att fler 

lägenheter med kommunala kontrakt har anvisats till hemlösa hushåll under en 

längre period.  

Utmaningar och utvecklingsområden generellt  

Ett utvecklingsområde som flera nämnder lyfter och som har kopplingar till 

principen om icke-diskriminering (artikel 2) är att utveckla analys och 

redogörelse för hur olika grupper av barn påverkas av beslut. Det handlar också 

om att bredda perspektiv och lyfta påverkan på barn som inte är en direkt 

målgrupp vid planering, genomförande och analys. Inför start av nya uppdrag 

och vid större vägval bör särskild uppmärksamhet ägnas hur en insats eller ett 

beslut kan påverka olika barn direkt eller indirekt, vilket inte sker på ett 

systematiskt sätt än.  

De utmaningar och utvecklingsområden som för övrigt lyfts fram i anslutning 

till denna artikel kommer från socialnämnderna. Som redan nämnts är begreppet 

barnets bästa centralt för socialtjänstens myndighetsutövning. Ett 

utvecklingsområde som lyfts är att rutiner kring dokumentation och det 

systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas. Det finns också behov av att stärka 

samsynen kring artikel 3 då utmaningar uppstår när olika professioner gör olika 

bedömningar av barnets bästa. En ökad samverkan mellan förvaltningar kan ge 

samsyn när dessa komplexa situationer uppstår. Den spetskompetens som 

nyttjas och utvecklas genom samverkan i barns frågor skapar därmed bättre 

förutsättningar för barnets bästa. 
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2.3 Artikel 6 - barns rätt till liv, överlevnad 
och utveckling 

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med rätten till utveckling 

åsyftas t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, rätt till trygghet, fritid, 

vila, lek och rekreation och rätten till en god miljö för att främja god fysisk, 

andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. För att skapa förutsättningar för 

att barnet får åtnjuta sin rätt till utveckling är det av stor vikt att aktörer kring 

barnet samverkar och att alla professioner har kännedom om varandras 

uppgifter om barnets rättigheter. Genom samverkan kan en helhetssyn på barnet 

erhållas samt målkonflikter gällande barnens rättigheter och andra intressen 

synliggöras för att hitta gemensamma lösningar. 

Barnboksluten har beskrivit på vilket sätt verksamheterna medverkat 

direkt/indirekt till att stödja alla barn i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, 

samt vilka de viktigaste samverkansaktörerna är för att se till att alla barn får 

sina rättigheter tillgodosedda samt för att skapa ett helhetsperspektiv på barn. 

Lägesbild – arbetet med barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 

Artikeln är bred och de flesta barnboksluten har kunnat koppla samman den 

egna verksamhetens uppdrag med artikeln. Det gäller även de flesta 

verksamheter som inte har barn som en direkt målgrupp, men där 

verksamheterna påverkar barns livsvillkor på olika sätt. Verksamheterna inom 

miljö- och klimatfrågor till exempel, kopplar samman sina uppdrag med 

artiklarna 6 och 24 (barns rätt till hälsa), dels utifrån verksamheternas 

säkerhetsarbete för att skydda barns liv, dels utifrån uppdraget att bidra till 

renare miljö och hållbar utveckling, som påverkar såväl barn som vuxna. Inom 

arbetsmarknad och vuxenutbildning är utgångspunkten i barnrättsarbetet att 

barnet/barnen i de allra flesta fall gynnas av att deras föräldrar är 

självförsörjande. Det innebär att när förvaltningen bistår föräldrarna med 

insatser så att de kommer in på arbetsmarknaden eller i vidare studier så bistås 

även barnen och deras framtid. 

Nämnder och styrelser inom kultur- och fritidsområdet har länge bedrivit ett 

utvecklingsarbete kopplat till barnkonventionen. Kulturnämnden lyfter till 

exempel att barnkonventionen i decennier varit vägledande i det konsultativa 

arbetet för att främja och arrangera kultur för, av och med barn. Verksamheterna 

jobbar med kulturdata på karta, har nyligen infört ett digitalt bokningssystem 

som tillgängliggör kultur för alla stadens förskolor och skolor samt har påbörjat 

en verktygslåda för hur arbetet med barnrätt ytterligare kan konkretiseras inom 

verksamheten. Idrott- och föreningsnämnden lyfter stödet till föreningslivet som 

ett viktigt område för att säkra barns rätt, men också samverkan med skolan 

som en viktig arena för att nå underrepresenterade grupper. Göteborg & Co 

poängterar att barn kan vara invånare, utövare och turist samt att många besök 

till Göteborg genomförs utifrån barns önskemål. 

Nämnderna demokrati och medborgarservice och inköp och upphandling 

uppger att genom deras uppdrag att internt stödja andra verksamheter i staden, 

medverkar de indirekt till att möjliggöra för andra verksamheter att stödja alla 
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barn i sin utveckling. Demokrati och medborgarservice stödjer bland annat 

verksamheter att planera och genomföra dialoger med medborgare och genom 

detta också bidra till att möjliggöra barns sociala utveckling och förutsättningar 

att delta. De uppger samtidigt att det finns en utmaning för de stödfunktioner 

som stöttar andra verksamheter i att säkerställa att barnrättsperspektivet 

tillgodoses i alla aktiviteter som demokrati och medborgarservice är delaktig i.  

Genom att tillhandahålla ett brett utbud av varor och tjänster anpassade utifrån 

barns förutsättningar och behov, medverkar nämnden för inköp och 

upphandling att stödja alla barn i sin utveckling.  

Utmaningar och utvecklingsområden generellt  

I frågor som rör samverkan visar barnboksluten att verksamheterna har ett 

uppbyggt nätverk med andra aktörer både internt och externt, men att vissa 

samverkansstrukturer skulle behöva utvecklas för att skapa ett bättre 

helhetsperspektiv på barn. Exempel på ett sådan utvecklingsområde beskrevs i 

förra avsnittet och artikel 3 där socialtjänsten lyfte hur samverkan fungerar 

utifrån barnets bästa. För de verksamheter som samverkar med andra 

verksamheter och tillhandahåller ett internt stöd är det viktigt att bära in 

frågorna om barns rättigheter i mötet med dessa.  

Övriga utmaningar och utvecklingsområden som lyfts kopplat till artikeln är 

mer verksamhetsspecifika. Äldre samt vård och omsorgsnämnden har ett 

utvecklingsområde i att säkra att medarbetare som direkt möter barn i sin 

yrkesutövning har specifik barnkompetens samt utbildning i barnkonventionen. 

Liknande utvecklingsområde har identifierats för Vuxna och försörjningsstöd. 

Bättre rutiner behövs kring ansvar och utförande av barnsamtal när flera enheter 

är inblandade samt komptensutvecklig i att samtala med barn. Socialtjänstens 

vuxenärenden styrs av speciallagstiftning gällande vårdnadshavare. Barnets 

bästa ska dock alltid dokumenteras tillsammans med behov av kompensatoriska 

åtgärder i dessa ärenden, vilket också ses som ett utvecklingsområde.  

En ytterligare utmaning är otillräckliga resurser. Dels i form av att göra 

anpassningar till barn och unga med funktionsnedsättning på en tidig 

utvecklingsnivå, där beslut inte alltid matchar behov. Dels inom kultur och 

fritidsområdet där nämnderna skulle behöva prioritera kultur för barn och unga i 

högre grad för att nå alla barn.  
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2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet 
Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och 

mognad. Det är även viktigt att ge återkoppling till barn när deras åsikter 

inhämtats. 

Under artikel 12 har förvaltningar och bolag fått beskriva vilka arbetssätt och 

rutiner som de har för att inhämta barns åsikter inför strategiska beslut som rör 

barn. De har också analyserat vad barns rätt till delaktighet och inflytande 

betyder för verksamheten, vilka barn som verksamheterna väljer att nå ut till 

och om barn väljs som är enklast att nå. 

Lägesbild – barns rätt till delaktighet 

Det finns en stor variation bland verksamheterna i vilken grad barn är delaktiga 

och på vilket sätt barns åsikter inhämtas inför strategiska beslut som rör barn. 

Artikelns relevans för en verksamhet, kopplas ofta samman med om barn är den 

direkta målgruppen eller ej. Inom miljö- och klimatsektorn uppges att de beslut 

som fattas i verksamheterna inte berör barn på sådant sätt så att de ska vara 

delaktiga enligt artikeln. I verksamheter där barn är den direkta målgruppen 

däremot, såsom socialtjänsten, bedrivs ett arbete där barn involveras på olika 

sätt och olika metoder används i detta syfte, men att arbetssätt och metoder 

behöver fortsätta att utvecklas. Inom utbildningssektorn pågår ett arbete med att 

inkludera skolelever på ett mer genomgripande sätt i skolans olika aktiviteter 

och ge eleverna möjlighet att bidra med sina perspektiv i viktiga frågor. Hos 

övriga verksamheter som påverkar barn antingen direkt och/eller indirekt 

varierar det i vilken grad barn varit delaktiga i de beslut som rör dem och vilka 

arbetssätt som finns för att inhämta barns åsikter.  Mest förekommande är att 

barn inte tillfrågats direkt.   

Flera nämnder uppger i sina barnbokslut de grupper av barn som de har speciellt 

svårt att nå. Det handlar om gömda, papperslösa och hemlösa barn samt barn 

vars vårdnadshavare misstror och undviker stöd från myndigheter. Barn som 

lever i hederskontext eller som inte kommer till skolan. Barn som har 

utvisningsbeslut och barn till EU-migranter för vilka socialtjänsten gör 

nödprövningar. Dessa barn har inte tillgång till vare sig skola eller boende, vilka 

är rättigheter i barnkonventionen som gäller varje barn utan åtskillnad. Det 

handlar om yngre barn som många i professionen ser en utmaning i att skapa 

delaktighet för. Det handlar också om att ha ett språkbruk som uppfattas vara 

tillgängligt för att nå ut till alla barn. 

Verksamheterna inom socialtjänsten använder och lyfter vikten av att använda 

kommunikativa stödmetoder samt spetskompetens inom organisationen. 

Verksamheterna för funktionsstöd har metoder som säkerställer en hög 

delaktighet för det enskilda barnet utifrån kognitiv förmåga, med föräldrars 

stöd. Genom att adressera och reflektera över barns plats i verksamheter kan en 

stöttande funktion utvecklas. För exempelvis hemtjänsten är det en särskild 

utmaning att utföra insatser i barnfamiljer och uppdragen går därmed till erfarna 

medarbetare. Verksamheterna inom socialtjänsten lyfter genomgående fram att 
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metoder för att samtala med de yngre barnen är ett utvecklingsområde för att 

säkerställa barns delaktighet.   

Inom utbildningssektorn pågår ett arbete att inkludera elever och 

vårdnadshavare på ett mer genomgripande sätt i de beslutsprocesser som de 

tidigare inte deltagit i. Utbildningsnämnden tog till exempel ett beslut 2020 att 

ha strukturerade dialoger med eleverna i anslutning till nämndens 

sammanträden. Ett antal olika råd finns etablerade och en dialog förs med 

ungdomsfullmäktige. Kvalitén och graden av inflytande som elever får genom 

dessa råd varierar dock och det finns en utvecklingspotential i att få elevråden 

att fungera mer likvärdigt i staden.  

I demokrati och medborgarservice är barns rätt till delaktighet och inflytande en 

central fråga. Arbetet omfattar bland annat uppsökande verksamhet på barns 

arenor, för att nå ut med information och lyssna in unga i olika frågor, samt att 

tillgänglighetsanpassa kommunikationen. Det bedrivs inget systematiskt arbete 

utifrån ett barnrättsperspektiv i alla verksamheter och arbetet sker i regel utifrån 

ett barnperspektiv och barns perspektiv. Det finns därför ett behov av att 

fördjupa kunskapen om barnkonventionen och barnrättsperspektiv, liksom att 

hitta systematiska sätt för att samverka och nå grupper av barn som är svåra att 

nå, samt skapa rutiner baserade på hur barn vill och bäst kan nås. En annan 

viktig aspekt som också lyfts för barns delaktighet är att säkerställa att 

information ges på olika språk, samt ett språkbruk som uppfattas vara 

tillgängligt för barn och unga. Det lyfts också en problematik som handlar om 

barns ”påtvingade” delaktighet när barn agerar tolk åt sina föräldrar om ärenden 

som egentligen är den vuxnes ansvar. Detta kan ha en negativ påverkan på 

barns rätt till fritid, vila och utveckling.  

Utmaningar och utvecklingsområden generellt  

Barnboksluten visar på att oavsett om verksamheterna har en direkt eller 

indirekt påverkan på barn, utgår verksamheterna ofta ifrån ett barnperspektiv, 

även i de fall där det kunde vara relevant att inhämta åsikter direkt från barn. I 

flertalet barnbokslut lyfts därför kompetensutveckling i att samtala med barn 

som ett led i att inhämta deras åsikter. Speciellt lyfts att hitta arbetssätt och 

rutiner för att inkludera de barn som verksamheterna har svårt att nå, samt yngre 

barn.  
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3 Barnkonventionens övriga 
artiklar  

Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar. Förutom de fyra 

grundläggande artiklarna, ska ett barnbokslut även inkludera de artiklar som är 

tillämpliga på den egna verksamheten.  

Genom att gå igenom barnkonventionens artiklar har nämnder och styrelser fått 

möjlighet att sätta sig in vad barnkonventionen omfattar. I de flesta 

barnboksluten har en inventering gjorts där artiklar identifierats som varit 

relevanta för verksamheten. En del har också beskrivit hur de arbetar utifrån 

artiklarna idag. Inventeringen av relevanta artiklar bör vara ett underlag för 

nämnders och styrelsers fortsatta utvecklingsarbete. 

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 16 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

4 Slutsatser 
Den absoluta majoriteten av stadens verksamheter har gjort barnbokslut, med 

mycket få undantag. Nämnder och styrelser har analyserat sin egen verksamhets 

påverkan på barns situation i staden, vilket är viktiga steg för att stärka fokus på 

att omsätta barns rättigheter i Göteborgs Stad.  

I stadsledningskontorets redogörelse från 2019, Kartläggning av Göteborgs 

Stads barnrättsliga arbete med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020 

konstaterades att om barnkonventionen ges en större principiell betydelse i 

stadens organisation och i samhället i stort så kan detta ge effekter som stärker 

barns rättigheter i praktiken. Kartläggningen visade också att mycket bra arbete 

pågick ute i verksamheterna för barns rättigheter men också att staden, på flera 

områden, stod utan beredskap och kompetens i det barnrättsliga arbetet.  

I jämförelse med kartläggningen 2019 framgår det att en viss förflyttning skett 

för att ytterligare säkerställa barnets rättigheter, något som inkorporeringen av 

barnkonventionen i svensk lag sannolikt bidragit till. Detta tar sig ofta uttryck i 

en strävan att säkerställa ytterligare kompetens på området och att utveckla 

olika arbetssätt och metoder för att öka barns delaktighet, vilket också 

framkommit i de barnbokslut som upprättats, samt de utvecklingsområden som 

nämnder och styrelser lyft. Emellertid är det fortsatt en del nämnder och 

styrelser som inte tycker sig vara direkt berörda av barnkonventionen.  

Genomlysningen av barnboksluten har visat att det varierar om och i vilken 

grad det bedrivs ett arbete ifrån barnkonventionens grundläggande artiklar. 

Likaså varierar kunskaper och erfarenheter om barns situation som 

verksamheten berör. De nämnder och styrelser som svarar att de inte har någon 

direkt påverkan på barns situation enligt barnkonventionen gör det utifrån två 

olika ställningstaganden. Ena kategorin uppger att de jobbat in de sju 

diskrimineringsgrunderna i styrning och ledning och synliggör detta i 

delårsrapporter, remissvar och budget. Den andra kategorin uppger att de jobbar 

för alla göteborgare och gör inte skillnad på några, samt att barns rättigheter 

tillvaratas genom stadens arbete med social hållbarhet. De nämnder och 

styrelser som identifierat att de har direkt påverkan på barn befinner sig också i 

olika steg på vägen mot ett systematiskt arbete, vilket inletts med att 

verksamheterna synat sig själva och summerat vad som behöver göras. Många 

barnbokslut innehåller väl genomtänkta insatser som nämnder och styrelser 

avser göra under de kommande åren.  

Det har lyfts i rapporten att det finns ett samband mellan graden av efterlevnad, 

kunskap och erfarenhet om barn och ifall barn är den direkta eller indirekta 

målgruppen för verksamheten. Samtidigt har barnbokssluten visat att där barn är 

en indirekt målgrupp för verksamheten, har flertalet nämnder och styrelser 

identifierat utvecklingsområden för att bidra till att barns rättigheter stärks. Till 

exempel behöver kunskapen öka om barnkonventionen och vad ett 

barnrättsarbete innebär för verksamheterna. Ökad kompetens och systematik 

möjliggör att identifiera bristande rättigheter, såsom när kompetens och insatser 
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är ojämnt fördelade mellan olika verksamheter eller när samverkan med andra 

nyckelaktörer inte löper som avsett.  

Barnboksluten visar på att det mest förekommande är att utgå ifrån ett 

barnperspektiv, det vill säga baserat på vuxnas kunskaper och förståelse om vad 

som är barns bästa oavsett om det är barn som är direkt eller indirekt målgrupp. 

Det finns verksamheter som utgår ifrån barns perspektiv, där barns åsikter 

inhämtats med olika tillvägagångssätt, men detta har även identifierats som ett 

utvecklingsområde särskilt gällande de barn som verksamheterna har svårt att 

nå. Mer sällan förekommer ett barnrättsperspektiv. I förekommande fall är 

barnrättsarbetet kopplat till någon eller några grundläggande artiklar, men inte 

utifrån barnkonventionens helhetsprincip.   

Genomgående lyfts likartade utmaningar och utvecklingsområden i anslutning 

till de grundläggande artiklarna. Dessa är att: 

• Höja kunskaper om barnkonventionen och de olika perspektiven för 

ökad barnkompetens  

• Utveckla ett systematiskt arbetssätt och rutiner kopplat till de fyra 

grundläggande artiklarna och att följa upp verksamheterna så att 

principen om icke-diskriminering säkerställs utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna. Speciell vikt ska läggas på de barn som 

verksamheterna har svårt att nå och de grupper av barn som inte är 

inkluderade i den uppföljning som normalt görs  

• Utveckla samverkansstrukturen för att skapa ett bättre helhetsperspektiv 

på barn.  

Det är utvecklingsområden som bidrar till att verksamheterna i allt större 

utsträckning utgår ifrån ett barnrättsperspektiv och den förflyttning som 

nämnder och styrelsers barnbokslut vill se. Utvecklingsområdena stämmer 

också väl in med den föreslagna barnrättsplanen, till vilken kommande års 

barnbokslut ska knytas an till. 
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5 Ungdomsfullmäktiges 
kommentarer  

Vi i ungdomsfullmäktige (UF) har kollat av vad staden rapporterar om barns 

rättigheter i barnbokslut. Bokslut är ett nytt ord för oss, men det känns som ett 

ord som visar på att vi menar allvar vilket är bra. För det första vill vi säga att 

det är bra att vi får vara med i detta viktiga arbete så att ni även får en bild av 

hur UF tycker att barn i Göteborg har det. Så här jobbade vi med frågan: 

stadsledningskontoret besökte ungdomsfullmäktige och informerade oss om 

barnboksluten och vi fick ställa frågor och diskutera. Efter det jobbade vi 

ledamöter och ersättare fram den här texten. Där var också en serietecknare på 

plats, så ni kan också följa vårt samtal om barnbokslut i bilder som ni hittar 

efter vår text.  

Vet vuxna hur barn mår? 

Många barn mår inte bra, varken i skolan eller i hemmet. Barn blir slitna av 

sociala medier. Vi känner till flera barn med självskadebeteenden som beror på 

det som står i sociala medier. Det behöver finnas ett medvetande bland vuxna 

om att det läggs upp mycket negativa saker, att det peppas till ätstörning till 

exempel eller att det finns nya normer, att det är inne att skada sig. Det osunda 

tar över bland ungdomar. Vi tycker att information måste ut från vuxna att detta 

inte är okej. Stressen och psykisk ohälsa ökar också när kunskapskraven trycker 

ner barnen. Vuxna behöver mer kunskaper så att de kan stötta! 

Barn blir utsatta för rasism hela tiden 

Det är mycket diskriminering i samhället. Det är väldigt stor skillnad på vad 

man diskrimineras för, beroende på varifrån barnen kommer. Om man bor i 

Biskop ena veckan och i Majorna andra så ser det helt olika ut vad man får höra 

från vecka till vecka, vilka uttryck som används osv. 

Vår tillvaro är stökig, i klassrummen och på raster. Det finns så mycket 

rasistiska åsikter överallt, hela tiden.  En del barn förstör på den egna skolan 

men också och på andra skolor. Vi undrar hur vi kan vi ha klassrum där 

homofoba, rasistiska uttalanden och gester är vardag? Och att det är mer okej att 

acceptera detta än att ifrågasätta och verkligen ta itu med det? Samhället och 

skolan har ett stort problem när man är töntig om man är feminist och är för 

jämlikhet. Men att vara rasist eller förnedra är typ helt okej. Hur tar vi död på 

skämten som inte borde få kallas skämt utan kränkning? Vem lär oss barn 

civilkurage? Det känns som att ingen ifrågasätter eller står upp för sunda 

värderingar. 

Ungdomsfullmäktige tycker att det är lärarnas ansvar att få stopp på 

diskrimineringen i skolan. Det är vuxnas ansvar, men vi ser att de vuxna inte 

räcker till. Det är tufft att vara lärare idag. Problemet är att även om vuxna säger 

till elever som beter sig illa, så bryr sig inte eleverna om det. Det behövs fler 

vuxna som stöttar. Barn har så klart också ett ansvar. Men det kan vara väldigt 

svårt att våga säga till och man kan vara rädd för att bli utsatt själv. 
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Får barn komma till tals? 

Nej, det funkar inte alls. Barns åsikter respekteras inte om lärare och elever har 

olika åsikter. Lärare har mycket makt och delar inte med sig av den. De struntar 

i vad elever tycker. Vi tycker inte att skolpersonalen ser barns olika behov. 

Vuxna bara placerar barn i skolan utan att fråga vad barnen tycker. Elevråden 

finns oftast bara på pappret, inte på riktigt. Vi tycker inte att elevråden gör 

någon större skillnad och ingen av oss upplevt att elevrådet har varit med och 

bestämt något viktigt. Här vill vi i UF gärna se en utveckling!  På stormöte har 

ungdomsfullmäktige beslutat om att jobba för att unga röster ska höras i fler 

frågor! 

Behöver barn egna rättigheter, alla människor har ju rättigheter? 

Vi tycker att särskild hänsyn behöver tas till barn. Barn har inte samma 

privilegier och rättigheter. Barn har till exempel inte egna pengar, kan inte 

bestämma, inte rösta, inte ta sig runt på egen hand och är under föräldrars och 

vuxnas kontroll. Så länge det funkar för barnet, att barnet mår bra, är det kanske 

okej att tänka samma rättigheter men om barnet får problem med de vuxna så 

kan det bli komplicerat. Då gäller ju vuxnas rättigheter mer.   

Det är viktigt att jobba aktivt för att göra så att alla känner sig välkomna, även 

barn. Många ställen är bara anpassade för vuxna. Ofta förstår inte vuxna varför 

barn inte känner sig välkomna eller trygga eftersom det kan vara skillnad från 

hur vuxna upplever en situation. Det behöver man jobba med hela tiden. Inte 

bara anta att man gör det. 

Om skolan, vår arbetsplats 

Mycket av som står om skolan håller vi inte med om. Vi har för få lärare i 

många skolor och det är kaos i skolan. Många elever tappar värdefull 

utbildning.  

En väldigt viktig fråga är att vi tappar friskolorna i det här arbetet. De finns ju 

inte med i detta med barnbokslut men många av oss går ju i friskola.  Det är 

också viktigt att fundera över mångfalden i skolan. Kommer barnen bara från 

det lokala området eller kommer barn från hela staden?   

UF ser att det inte görs tillräckligt med anpassningar för elever. Lärarna vet inte 

alltid hur de ska bete sig. En av oss UF:are har ett syskon som behöver stöd i 

skolan men får inte den anpassning som syskonet behöver. Vi har flera exempel 

på att stödet inte alltid funkar. Ungdomsfullmäktige driver också frågan om 

förskoleklass i särskolan. Också en anpassning som saknas! 

Vi tycker att elevhälsan behöver bli mycket bättre. Det är svårt att få kontakt 

men många behöver hjälp och stöd. Vi undrar om alla skolor verkligen 

uppfyller kraven på elevhälsan, om det finns sådana. Ungdomsfullmäktige har 

tagit beslut om att jobba för undervisning om psykisk hälsa för alla elever och 

gratis mensskydd.  

Barn lever olika liv i samma stad 
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Vi hör väldigt lite om de utsatta barnen där några av oss bor. Man glömmer bort 

att det finns barn som är fattiga eller har det svårt på många sätt. Vi behöver bli 

påminda om detta. Det är så stor skillnad mellan skolorna i Göteborg. Det finns 

stora skillnader i hur barn lever, men vi barn får inte veta speciellt mycket om 

det, det är ju väldigt negativt.  

Vi måste lyckas med bostäderna och skolan för att bryta segregationen. 

Stadsutveckling och trafik är viktiga i detta, skapa en kollektivtrafik där barn 

kan ta sig till skolan på ett säkert sätt, och kan resa och röra sig fritt över hela 

staden. Fler vuxna, till exempel kontrollanter hade varit bra för tryggheten i 

kollektivtrafiken.  

När samhället behöver stötta barn 

Barn och unga har en väldigt negativ bild av socialtjänsten. De ska ju vara 

räddningen för barnen men det är ju dem man rädd för. Att socialtjänsten är 

experter på barn håller vi inte med om men de är säkert bra på sitt jobb. Fast 

ingen vill typ träffa dem, hur kan det funka bra då? Att lyssna på barn är det 

absolut viktigaste, särskilt när det gäller barn som mår dåligt. Vi tycker inte att 

barn blir hörda och det skapar otrygghet. Det behöver vi arbeta med. 

Fritiden 

Fritidsgårdarna behöver marknadsföra sig mer ute på olika skolor. De som 

jobbar med fritid behöver samarbeta för att bryta segregation genom att nå ut 

med information om saker som händer i hela staden. Segregationen som finns är 

ett jätteproblem. Den fritidsundersökningen som nyss gjordes visade att 

tillgången till aktiviteter inte är jämlik. UF tycker också att det är ett problem att 

pojkar är mer nöjda än flickor med sin fritid.  

Göteborgs stad behöver tänka till kring vilka aktiviteter som finns för barn. 

Många har inte råd att delta. Vad kostar det egentligen för familjerna även om 

själva aktiviteten är gratis? Kan alla köpa det som behövs till exempel 

tennisracket och skor? Ett förslag som ungdomsfullmäktige har beslutat om är 

att jobba för sommarkort, ett kort laddat med aktiviteter för barn. Alla barn 

behöver en bra fritid! 

Sammanfattningsvis 

Det ska bli intressant att se hur nästa års barnbokslut ser ut, om det blir bättre 

för barn i Göteborg. Glöm inte att vi barn och unga är experter på hur det är att 

vara unga här och nu. Vi har kunskaper vuxna behöver. Ungdomsfullmäktige 

jobbar så klart vidare för att stärka barnets rättigheter.  

För ungdomsfullmäktige 

Olle Mattson Sydväst, Sten Berg Sydväst, Fawzia Kalefa-Osman Nordost, 

Naomi Oluayo Nordost, Leo Asgaroulady Friberg Sydväst, Signe Wessman 

Centrum, Pixie Brännström Centrum, Malte Barron Schöning Sydväst, Charlie 

Arby Hisingen och Sam Erhamre Hisingen 

 



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 21 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 22 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 23 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

 

 

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 24 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 25 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 26 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

  



 

Lägesbild av Göteborgs Stads barnbokslut 27 (27) 

2021  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret       

 



 

Stadsledningskontoret 

 
  

Göteborgs Stads EU-arbete 
2021 

Årsrapport 

[Publiceringsdatum] 

  



 

Göteborgs Stads EU-arbete 2021 2 (16) 

Årsrapport  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret [Publiceringsdatum] 

Innehåll  
1 Inledning ..........................................................................................................3 

2 Arbetsområden ................................................................................................3 

2.1 Finansiering ................................................................................................3 

2.1.1 EU-finansiering som tilldelats Göteborgs Stad .....................................3 

2.1.2 Missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer ...........................4 

2.2 Kunskap .....................................................................................................5 

2.2.1 Projekt .................................................................................................5 

2.2.2 Organisationer & nätverk .....................................................................6 

2.2.3 Kunskapshöjande insatser i staden .....................................................7 

2.3 Påverkan ....................................................................................................8 

2.3.1 EU-samråd ..........................................................................................8 

2.3.2 Aktiviteter i Bryssel ..............................................................................8 

2.3.3 Övriga aktiviteter ..................................................................................9 

2.4 Profilering ................................................................................................. 10 

2.4.1 Evenemang och deklarationer ........................................................... 10 

2.4.2 Utmärkelser ....................................................................................... 12 

3 Bilagor ............................................................................................................ 13 

3.1 EU-projekt 2021 ........................................................................................ 13 

3.2 Eurocities aktiviteter 2021 ......................................................................... 14 

3.3 Besvarade EU-samråd 2021 ..................................................................... 16 

 

  



 

Göteborgs Stads EU-arbete 2021 3 (16) 

Årsrapport  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret [Publiceringsdatum] 

1 Inledning 

Detta är stadsledningskontorets fjärde årsrapport över Göteborgs Stads samlade EU-arbete 

såsom en del av kommunfullmäktiges uppdrag att samordna stadens EU-arbete1. Rapporten 

avser att ge kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en överblick över de aspekter i 

stadens arbete som direkt berörs av EU-styrnivån. Rapporten bör ses som ett komplement till 

nämndernas och styrelsens egna rapporteringar angående det internationella och europeiska 

arbetet2. 

Stadens EU-arbete delas in i denna rapport i följande områden: finansiering, kunskap, 

påverkan och profilering3. Rapporten baseras på kvantitativt underlag från stadens 

redovisnings- och uppföljningsverktyg4 och externa aktörer samt uppföljningsrapporter och 

övrigt underlag från interna EU-grupperingar och berörda verksamheter. 

2 Arbetsområden 

2.1 Finansiering 

2.1.1 EU-finansiering som tilldelats Göteborgs Stad 

Under 2021 fick staden 32,2 miljoner kronor från EU. Föregående år 2020 var motsvarande 

belopp 25,6 miljoner kronor. Mest EU-finansiering från EU fick staden under år 2013 då 

beloppet uppgick till 124 miljoner kronor. 

Tabell 1 - Utbetald EU-finansiering till Göteborgs Stad 2003–2021 

 

 
1 Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för internationellt samarbete (dnr 1324/16). 
2 Nämnder och styrelser har huvudansvaret för internationellt samarbete inom ramen för sitt verksamhetsområde, 
förutom inom de av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade samordningsområdena, i enlighet med 
stadens Policy och riktlinjer för internationellt samarbete. 
3 Dessa fyra områden är sammanlänkade och bör inte ses som separata delar. Operativt påverkansarbete kan till 
exempel rikta sig mot ett specifikt finansieringsprogram, som i sin tur kan leda till finansiering av projekt som 
genererar kunskap och lärande. 
4 Agresso och Stratsys-enkätverktyg. 
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EU finansierar insatser under sju år långa perioder5 och kategoriseras i två grupper: struktur- 

och investeringsfonder (ESI-fonder) och sektorsprogrammen. Finansieringen till staden har 

under 2021 varit jämnt fördelad mellan dessa två grupper under 2021. Insatser som beviljats 

under den senast aktuella programperioden 2014–2020 har pågått även under 20216.  

Under programperioden 2014–2020 har staden sammanlagt fått cirka 238 miljoner kronor 

från EU:s långtidsbudget7. Det är en minskning jämfört med den föregående 

programperioden 2007–2013, då beviljades staden cirka 474 miljoner kronor från EU. Under 

den första programperioden 2000–2006 fick staden cirka 135 miljoner från EU som har 

hittills varit den lägsta periodsumman.  

Ett indikativt exempel gällande stadens andel av EU-finansiering under de två senaste 

programperioderna är det Västsvenska regionalfondsprogrammet. Under programperioden 

2014–2020 beviljades staden 38 av de totalt 518,7 miljoner kronor för hela programmet 

(7,3%), en procentuell minskning jämfört med 2007–2013, då staden beviljades 142,8 av 

totalt 594,8 miljoner kronor (24%). 

När det gäller karaktären av de finansierade insatserna under 2021, har dessa till största del 

bestått av utvecklingsprojekt men även driftskostnader för informationskontor (European 

Enterprise Network) och kostnader för genomförande av studie har ingått. 14,5 miljoner 

kronor har utbetalats till nämnder, motsvarande belopp för styrelser är 17,6 miljoner kronor. 

Göteborgs Hamns studie om Skandia Gateway är den största satsningen beloppsmässigt, 

studien finansieras av programmet Connecting Europa Facility Transport. 

Tabell 2 – Utbetald EU-finansiering per verksamhet 2021 (tkr) 

 

2.1.2 Missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer 

I Göteborgs Stads budget för 2021 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att 

Göteborg ska väljas ut att bli en av en av EU-kommissionens 100 klimatneutrala och smarta 

 
5 Sveriges inträde i EU 1995 inneburit att staden för första gången kunde söka EU-finansiering under långtidsbudget 
2000–2006. 
6 De sista projekten som beviljats pengar i programperioden 2014–2020 avslutas 2023. Finansieringsprogram under 
den nya programperioden lanseras först under 2022. 
7 Med tanke på att finansieringsprogrammen lanserades först under 2015, omfattar beräkningen utbetalningar av 
EU-projektmedel under perioden 2015–2021. 
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städer inom missionen i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Om 

Göteborg väljs ut kommer staden erbjudas stöd som utgår från våra lokala utmaningar och 

förutsättningar. Göteborg kommer också kunna ta del av finansieringsmöjligheter som riktas 

mot missionen. 

Under ledning av Miljöförvaltningen har Trafikkontoret, Johanneberg Science Park, 

Business Region Gothenburg, Demokrati- och medborgarservice och Gothenburg European 

Office (GEO) under hösten 2021 arbetat intensivt för att Göteborgs Stad ska bli en av de 100 

utvalda. GEO har under året säkerställt att arbetsgruppen fått ta del av EU-kommissionens 

utkast till missionen för att kunna förbereda inför lansering och framfört synpunkter och 

ställt frågor till EU-kommissionen.  

Stadens förvaltningar och bolag har gjort en grundlig kartläggning av stadens relevanta EU-

initiativ, priser, projekt, initiativ och strategier som krävdes i intresseanmälan. Under hösten 

arrangerade GEO ett möte i Göteborg med missionsansvarig och vice generaldirektören för 

mobilitetsfrågor, Matthew Baldwin, som träffade kommunalråd och direktörer från bland 

annat Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Lindholmen Science Park och GEO som 

presenterade Göteborgs verksamhet och planer.  

Genom GEO fick staden även kontakt med MOSAIC-projektet vars syfte är att hjälpa 

utvalda missionsstäder med sitt medborgarengagemang under missionen för att få in det 

viktiga samskapandet. Eftersom kartläggningen inför missionsansökan visade att Göteborg 

ännu inte har arbetat medskapande på miljö- och klimatområdet, ansökte arbetsgruppen om 

hjälp. MOSAIC gav feedback på texten i ansökan som relaterade till medborgarengagemang 

och är öppna för ett framtida samarbete om Göteborg blir en av de 100 utvalda städerna. 

2.2 Kunskap 

2.2.1 Projekt 

Stadens verksamheter utvecklas genom att lära sig av andra europeiska städer och andra 

relevanta aktörer. Under 2021 har 37 EU-finansierade utvecklingsprojekt varit verksamma i 

syfte att åstadkomma kunskapsinhämtning och internt lärande. Antal pågående projekt har 

minskat jämfört med 2020, något som markerar en nedåtgående trend sedan 2013. 

Tabell 3 - Antal EU-finansierade projekt 2009–20218 

 

Utbildningsnämnden har varit projektägare för åtta projekt under 2021, samtliga inom ramen 

för Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Trafiknämnden (7 st.), 

 
8 2009 började staden att särredovisa EU-finansiering som faktiskt hade kommit staden till godo under året och 
sådan som endast var ansökt. 

156
115

150
167

217

133

75
58 62

38
55 44 37

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal projekt



 

Göteborgs Stads EU-arbete 2021 6 (16) 

Årsrapport  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret [Publiceringsdatum] 

Business Region Göteborg (6 st.) och Socialnämnden Nordost (6 st.) är andra verksamheter 

med ett relativt högt antal EU-projekt. En detaljerad projektlista redovisas i Bilaga 4.1. 

Ett projektexempel är IRIS, Göteborg är en så kallad Lighthouse-stad inom EU:s 

forskningsprogram Horisont 2020. Tillsammans med Utrecht i Nederländerna och Nice i 

Frankrike testas och utvecklas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och 

IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från nio länder och Göteborgs del av projektet koordineras 

av Johanneberg Science Park. Övriga lokala projektpartners är Akademiska Hus, Chalmers, 

HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen.  

Med ett år kvar av projekttiden har de flesta av de planerade demonstratorerna varit driftsatta 

för att samla data och utvärderas. Till exempel har lanseringen av en ny mobilitetstjänst i 

Riksbyggens Brf Viva möjliggjort att staden testade ett nytt bostadskvarter helt utan privata 

parkeringsplatser – en åtgärd som i större skala innebär både minskat bilkörande och en 

effektivare markanvändning. Genom IRIS Smart Cities har Göteborgs Stad tagit stora kliv 

framåt i sin digitaliseringsprocess. Just nu testas en stadsgemensam City Information 

Platform (CIP) som kan ligga till grund för flera digitaliserade lösningar utifrån olika 

förvaltningars behov. I dessa frågor har Göteborg genom IRIS Smart Cities haft värdefullt 

kunskapsutbyte med de andra Lighthouse-städerna, genom deltagandet i det EU-initierade 

nätverket SCALE. 

Ett annat exempel är kulturförvaltningens deltagande i projektet Creative Ageing – cultural 

engagement instead of social isolation, med stöd av Erasmus+. München leder projektet 

som utöver Göteborg involverar Berlin, Brighton/Hove, Leeuwarden och Oostende. 

Projektet syftar till utbyte och fortbildning för att tillgängligheten för kultur för, av och med 

äldre ska öka, särskilt för grupper som står långt från kultur- och samhällsliv idag. Våren 

2021 var Göteborg värd för en konferens som arrangerades av kulturförvaltningen 

tillsammans med förvaltningen för äldre, vård och omsorg, socialförvaltningen centrum samt 

Göteborgs Universitet/Akademi Valand. 

2.2.2 Organisationer & nätverk 

Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte är den främsta anledningen till att stadens 

verksamheter är medlemmar i internationella organisationer och nätverk och cirka en 

tredjedel av medlemskapen är inriktade på Europa9. Inom ramen för stadens deltagande i 

Eurocities och de totalt sex tematiska forumen, har stadens politiker och tjänstepersoner 

deltagit i drygt 60 olika möten och evenemang under året, de flesta av dessa genomförda 

digitalt. Ett exempel är Kretslopp och vattens deltagande i Eurocities arbetsgrupp WG Waste 

möten, där förvaltningen fått ökad kunskap och delat med sig av erfarenheter bland annat 

inom områden som glasåtervinning, mikroplaster, förpackningar och producentansvar, EU:s 

avfallslagstiftning och digitalisering inom avfallssektorn. Förvaltningen har även deltagit i 

samarbetsprojektet Big Buyers. Syftet har varit att öka kunskapen inför upphandlingar av 

tunga elektriska fordon genom marknadsdialoger och jämförelser av pilotprojekt och 

upphandlingskrav, öka kunskapen om finansiering av projekt gällande elektriska fordon samt 

diskutera vilken påverkan EU-lagstiftningen har.  

Under 2020–2021 har Göteborg genom Trafikkontoret varit ordförande i POLIS, ett nätverk 

för städer, organisationer och näringsliv med syfte att utbyta kunskap om innovativa 

 
9 Inventering av Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer, dnr 0267/20 
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tekniklösningar och policys för lokala transporter. Göteborg har varit värd för 

årskonferensen under december där över 600 deltagare deltog i konferensen på Lindholmen 

med fokus på innovativa åtgärder för minskad trängsel, ökad säkerhet och minskade utsläpp. 

Europa Direkt Göteborgsregionen, informationskontoret med mål att sprida information 

om EU samt att involvera allmänheten i aktuella EU-frågor, avslutade sin verksamhet 30 

april. Kontoret, som medfinansierades av EU-kommissionen på 3-årsbasis, har de senaste 

åren varit lokaliserat hos Stadsbiblioteket10. Stadsbiblioteket valde att inte ansöka om en ny 

3-årsperiod. Europa Direkt har under drygt 20 år varit stadens huvudsakliga kanal för att öka 

medborgarnas EU-kunskaper och engagemang i EU:s politiska beslut. Göteborgarnas 

möjligheter att påverka politiska beslut i EU har varit ett föremål för Göteborgs Universitets 

undersökning gällande demokrati och delaktighet11, värdena har varit relativt oförändrade 

sedan 2016. 

Tabell 4 – Göteborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut i EU 

 

Ett annat EU-finansierat informationskontor i Göteborg är Enterprise Europe Network 

(EEN), kontoret erbjuder rådgivning till små och medelstora företag. Business Region 

Göteborg AB driver verksamheten tillsammans med andra aktörer som ingår i satsningen 

Exportcenter Väst. EEN gjorde 2021 det sista året på ett 7-årskontrakt med EU-

kommissionen. En ny ansökan för de kommande 7 åren skrevs och godkändes under året.  

EEN:s rådgivning till företag kan gälla EU-finansiering, IPR-relaterade ärenden, lagar och 

regler, CE-märkning, marknadsfrågor etc. Under 2021 fick 37 företag hjälp med olika typer 

av frågor. Ett exempel är ett företag som designar och säljer vegetabiliska läderprodukter 

som fick en order från Kina. För att kunna sälja till Kina krävdes ett särskilt certifikat som 

Enterprise Europe Network hjälpte till med att ta fram all information. Resultatet blev att 

företaget fick certifikatet och säljer nu sina produkter till Kina. EEN hjälper även företag att 

söka efter internationella affärssamarbeten, detta gäller både export och import. Under 2021 

fick 28 företag hjälp med att göra sökningar efter potentiella affärssamarbeten, 3 stycken 

matchmaking-events arrangerades och 192 företag deltog.  

2.2.3 Kunskapshöjande insatser i staden 

GEO har under 2021 arbetat för att höja stadens gemensamma EU-kunskap, genom att hålla 

interna kunskapshöjande webbinarier för tjänstepersoner på ämnet EU-lagstiftning och social 

politik på EU-nivå. Behovet av insatser som denna identifierades av GEO genom samtal med 

planeringsledare som arbetar i förvaltningar som arbetar med den sociala dimensionen. 

Dessa webbinarier kommer att byggas vidare på under 2022. Inom hållbar stadsutveckling 

anordnade GEO ett webbinarium i november om hur EU:s uppdaterade energilagstiftning 

 
10 Europa Direkts verksamhet medfinansierades av EU-kommissionen, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen och Länsstyrelsen. 
11 Rapporter Demokrati och delaktighet i Göteborg 2016–2020, SOM-institutet, Göteborgs Universitet. 
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påverkar Göteborg där Pierre Schellekens, enhetschef för EU-kommissionens 

generaldirektorat för energifrågor talade. GEO har också presenterat EU:s 

finansieringsprograms möjligheter för flera grupperingar i Göteborgs Stad under året. 

Det finns ett tiotal tematiska nätverk inom staden inriktade på olika aspekter av EU-arbetet. 

Inom ramen för det stadensövergripande EU-nätverket och med stöd av kommunstyrelsens 

EU-kompetensanslag, deltog ett tiotal tjänstepersoner i SKR:s EU-utbildningsdag i 

september. Välfärdsförvaltningarna arrangerade under hösten två planeringsdagar i syfte att 

fördjupa kunskapen om de nya programmen och koppla ihop utvecklingsbehoven i staden 

med möjligheterna i de olika programmen. 

2.3 Påverkan 
Stadens EU-arbete omfattar operativt påverkansarbete i frågor som är av betydelse för 

staden. Göteborgs Stads påverkansagenda12 pekar ut sex strategiska påverkansområden där 

staden behöver samlas kring ett gemensamt budskap och agera långsiktigt. Det framgår av 

påverkansagendan att EU som beslutsinstans har betydelse för samtliga sex 

påverkansområden.  

2.3.1 EU-samråd 

EU-kommissionens öppna samråd om nya förslag om lagstiftning är ett av de inledande 

stegen i EU:s beslutsprocess. GEO har analyserat, sammanfattat och skickat in 30 samråd till 

stadsledningskontoret för besvarande. Under 2021 har staden besvarat 22 EU-samråd13, utav 

de 30 EU-samråd som GEO har bedömt som relevanta. Antalet besvarade EU-samråd har 

därmed varit ungefär lika många som året innan då staden besvarade 20 EU-samråd. 

Inriktningen på de besvarade EU-samråden har inte heller förändrats. Framför allt rör EU-

samråden hållbar stadsutveckling (miljö, klimat och energi) men också utbildning och 

digitalisering. Besvarande av EU-samråd ingår i stadens ordinarie ärendehantering. Fem av 

de relevanta EU-samråden har stadsledningskontoret besvarat, övriga EU-samråd har 

fördelats relativt jämt mellan sakkunniga förvaltningar och bolag för direktbesvarande.  

Staden strävar efter att lämna ett gemensamt svar vid EU-samråd, men i undantagsfall kan 

förvaltningar och bolag lämna olika svar på EU-samråd. Ett exempel på detta under 2021 var 

samrådet inför uppdatering av det europeiska utsläppshandelssystemet. Ett svar lämnades då 

från Göteborgs kommun och ett annat från Göteborg Energi. Vid övriga EU-samråd under 

2021 har staden lämnat ett enda svar. Exempel är EU-samrådet om tillgång till webben och 

digitalt innehåll för personer med funktionsnedsättning. Staden besvarade samrådet under 

ledning av funktionshinderombudsmannen och i samråd med förvaltningen för funktionsstöd 

och Intraservice. 

2.3.2 Aktiviteter i Bryssel 

Parallellt med samrådsprocessen bedriver GEO ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s 

institutioner i Bryssel enligt beslutad påverkansagenda. GEO har under 2021 haft möten 

 
12 Dnr 0953/20. 
13 Rapporteringen avser EU-samråd med sista svarsdatum under 2021. 
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med både Europaparlamentariker och handläggare vid Europaparlamentet och EU-

kommissionen.  

GEO samarbetar tillsammans med andra europeiska regionkontor och 

intresseorganisationer, både inom de internationella nätverken ERRIN och Eurocities, men 

också genom privata kontaktnätverk för att tidigt kunna få ta del av förhandsinformation och 

säkerställa att staden ges bästa möjlighet att påverka kommande EU-initiativ/lagstiftning. 

Under 2021 säkerställde till exempel GEO att Göteborg tog del av et första utkast till 

implementeringsplanen för missionen för 100 klimatneutrala och smarta städer. Detta 

resulterade i att Göteborg kommenterade implementeringsplanen innan den sedan lanserades 

i slutet av september. GEO såg också till att Göteborgs Energi var de första som fick utkastet 

till direktivet för byggnaders energipresentanda, vilket möjliggjorde en tidig insats och att 

fjärrvärmen kom med i utkastet, som EU-kommissionen presenterade. 

Tillsammans med de andra svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) deltar GEO i nätverket SveReg i syfte att utbyta kunskap och genomföra 

gemensamma aktiviteter. Inom ramen för SveReg diskuterade GEO Fit for 55-paketet med 

Sveriges ständiga representation i Bryssel. GEO organiserade även ett möte med klimatrådet 

för att diskutera uppdateringen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, med 

skatterådet för att diskutera energiskattedirektivet, samt med det nya rådet med ansvar för 

digitalisering för att diskutera aktuella digitaliseringsfrågor som berör kommuner och deltar 

på regelbundna avstämningar med transportråden.  

En tät löpande dialog har GEO haft med Regeringskansliet och svenska representationen 

om taxonomins delegerade akter och taxonomiplattformens rapporter. GEO har haft flera 

möten om taxonomin med parlamentariker och tjänstepersoner på kommissionen och 

parlamentet, och delgett synpunkter skriftligt. Inför kommande delegerade akter har GEO 

samtalat med EU-kommissionen och skickat in faktarapporter om avfallsförbränning 

specifikt, även till ansvarig kommissionär. 

GEO samarbetar också med andra intresseorganisationer i Bryssel, såsom 

Transport&Environment Energiföretagen, EuroHeat and Power, Eurlectric, CORAI, POLIS 

och EurEau, när det gäller specifika och aktuella frågor. Exempelvis hjälpte GEO Göteborgs 

Stads Leasing att skriva under ett brev inför uppdateringen av CO2-normerna för lätta 

lastbilar och personbilar, vilket ledde till att staden bjöds in till ett möte med EU-

kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans kabinett. 

2.3.3 Övriga aktiviteter 

Staden deltog under året aktivt i arbetet med framtagandet av de nya social- och 

regionalfonsprogrammen i Västsverige (ESI-fonder, 2021–2027) som utgör en viktig del 

av stadens EU-finansiering14. Staden uppdaterade EU-överenskommelsen med 

Göteborgsregionen15 som en del av detta arbete. Överenskommelsen utgår från samarbete 

kring påverkan, projekt samt kompetensutveckling, exempelvis har avstämningar skett med 

myndigheter kring storstadsregionens behovsbilder, men också gemensamma inspel gällande 

programmeringen av de nya ESI-fonderna. Andra relevanta forum med fokus på ESI-

fonderna har varit VäReg (VGR referensgrupp för strukturfonderna 2021–2027), 

 
14 Indikativt i denna mening är att Göteborgs Stad och Göteborgsregionen ansvarat för ca hälften av beviljat 
finansiering inom socialfondsprogrammet i Västsverige under programperioden 2014–2020.  
15 EU-överenskommelsen med Göteborgsregionen undertecknades 2014. 
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storstadsnätverket för EU-frågor, bestående av representanter för stadsledningskontor i 

Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala, samt SKR:s internationella nätverk. 

Leader är ett EU-program som staden har bevakat under året, programmet ska ge stöd för 

utveckling av landsbygds- och skärgårdsområden. Kommunfullmäktige godkände 2021-05-

20 att Göteborgs Stad är fortsatt medlem i Leader Södra Bohuslän respektive Längs Göta 

Älv. Nämnden för demokrati och medborgarservice har huvudansvaret för stadens 

deltagande och har utvärderat stadens medverkan hittills. Det har bland annat framgått av 

utvärderingen att det har varit en god spridning mellan projekt som syftar till hållbar 

utveckling och klimatsmarta lösningar och projekt som fokuserar på socialt hållbar 

utveckling. Parallellt har det varit utmanande att använda Leader-metoden i socioekonomiskt 

utsatta stadsområden då Leader traditionellt sett är ett stöd för landsbygdsutveckling samt att 

det har det funnits svårigheter i att kommunicera Leader på ett begripligt och tydligt sätt. 

Arbetet inom nätverket STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing 

New Geography) har under året fokuserat på frågan om en utbyggd järnväg Göteborg – Oslo, 

med nära koppling till EU:s prioriteringar apropå infrastruktursinvesteringar. För första 

gången har ett bilateralt möte genomförts mellan Sverige och Norge för att diskutera en 

utbyggd järnväg. Den analys av STRING:s förutsättningar att utvecklas till en megaregion 

som OECD genomfört, innebar start av en rad arbetsgrupper som formulerar aktivitetsplaner 

i detta syfte. Göteborgs Stad har aktivt bidragit i arbetet att formulera en handlingsplan för 

att utveckla STRING-regionen till en global Green Hub för miljöteknikföretag. 

2.4 Profilering 

2.4.1 Evenemang och deklarationer 

Varje år anordnar EU-kommissionen temaveckor där specifika frågor ges utrymme att 

diskuteras. För Göteborgs Stad är det en viktig del i stadens profileringsarbete att delta på 

EU:s temaveckor och nyttja dem strategiskt för profilering. De viktigaste temaveckorna 

diskuteras här.  

Under den europeiska temaveckan för regioner och städer är det arbetet som utförs i 

Europas regioner och städer som står i fokus i Bryssel. Under 2021 samarbetade GEO med 

BID-Gamlestaden för att anordna ett webbinarie under veckan på temat stadsutveckling 

genom BID-strukturer. Evenemanget modererades av SLK:s Lars Ekberg och på eventet 

talade representanter från Spanien, Tyskland och Göteborg, där BID-Gamlestaden lyfte fram 

arbetet som gjorts i samband med Göteborgs stad för att utveckla Gamlestaden. Totalt så 

deltog 83 personer vid evenemanget och exponeringen resulterade i att BID-Gamlestaden 

bjöds in att tala på en internationel konferens i Bilbao och intresse från Albanien att besöka 

Göteborg och Gamlestaden. 

Under EU:s gröna vecka samlas beslutsfattare, ledande miljöorganisationer, städer och 

andra intressenter för att diskutera EU:s miljölagstiftning. Det är det viktigaste evenemanget 

inom EU:s miljöpolitik och GEO koordinerar stadens deltagande i temaveckan. Temat för 

2021 var EU:s handlingsplan för nollföroreningar i luft, vatten och mark. GEO organiserade 

ett webbinarium tillsammans med Kretslopp och Vatten, Miljöförvaltningen, Svenskt Vatten, 

den europeiska paraplyorganisationen för organisationer som arbetar med vattenfrågor, 

Eureau, och EU-kommissionen för att diskutera den kommande uppdateringen av 
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avloppsdirektivet. Som ett resultat av webbinariet har Göteborgs Stad bjudits in att delta i 

EU-kommissionens expertgrupp inför uppdateringen av direktivet.   

För att profilera Göteborgs Stad till kommande och existerande EU-initiativ är också GEO:s 

egna evenemang i Bryssel viktiga. I juni 2021 organiserade GEO ett frukostwebbinarium, 

tillsammans med Småland Blekinge Hallands EU-kontor, för att visa upp stadens arbete med 

cirkulärt byggande och profilera Göteborg inom EU-initiativet Level(s). Från EU-

kommissionen deltog Josefina Lindblom från generaldirektoratet för miljöfrågor. GEO såg 

till att trafikdirektören fick en talarinbjudan att tala om stadstrafik i en panel med EU-

kommissionen, på en välbesökt konferens online med 200 deltagare på webbinariet. GEO 

hjälpte trafikkontoret att förbereda talepunkter.  

Tillsammans med SveReg arrangerade GEO ett webbinarium om EU:s kommande 

transportpolitik i vilken företrädare för Göteborgs Stad presenterade synpunkter på 

kopplingen mellan miljöpolitiken, digitaliseringen och transportpolitiken, och Göteborgs 

verksamhet. Talade gjorde även representant från generaldirektoratet för transport och 

europaparlamentariker Johan Danielsson (S) samt andra region/stadspolitiker. GEO såg 

under året till att trafikdirektören blev inbjuden som talare att prata om stadstrafik på en 

välbesökt europeisk digital konferens om transport ”Future Cities” i en panel där även en 

representant för EU-kommissionen deltog. 

GEO arrangerade en frågestund med EU-kommissionens handelsenhet om internationella 

upphandlingsinstrumentet, och dess eventuella påverkan på kommuners upphandling. 25 

tjänstepersoner deltog. Göteborg, VGR och Stockholm engagerade sig sedan vidare och 

skrev fram gemensamma synpunkter och hade kontakt med representationen, Svenskt 

Näringsliv och parlamentet. Under 2021 blev GEO inbjudna att prata om Gothenburg 

European Office verksamhet för en stor grupp lärare från Sverige, som arrangerades av EU-

kommissionens representation i Stockholm, samt till PR-firman Kreab i Bryssel för att tala 

om strategisk påverkan tillsammans med Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker, för en 

grupp chefer i statliga myndigheter.   

Inom ramen för Eurocities, har staden profilerats inom de olika tematiska forumen. Inom 

Social Affairs Forum och arbetsgruppen WG Integration & Migration, arrangerades ett 

digitalt studiebesök i Göteborg 5–7 maj och representanter från staden deltog i ett 

arbetsgruppsmöte i Bryssel. I WG Housing, presenterade Göteborg stadens arbete med 

hemlösa och med EU migranter i ett arbetsgruppsmöte i Lyon. Inom Mobility Forum, blev 

Göteborg invald som Vice-ordförande för arbetsgruppen Safe and active travel 2021–2022. 

Inom Environment Forum, undertecknade kommunstyrelsens ordförande Eurocities Plastics 

Declaration som innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska 

plastavfallet. 

Under 2021 skrev Göteborgs Stad under deklarationen “Green City Accord”, som är ett 

initiativ av EU-kommissionen och Eurocities och som bedömts viktig till Göteborgs ansökan 

till missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. GEO har under året bedrivit ett 

aktivt påverkansarbete gentemot EU-kommissionen för att profilera Göteborg inom 

initiativet. Som ett resultat av detta arbete bjöds Göteborgs Stad in att delta vid ett 

signeringsevenemang i Bryssel på personlig inbjudan av EU-kommissionär Virginijus 

Sinkevičius med ansvar för miljö, hav och fiske. Under evenemanget deltog kommunalråd 

Emmyly Bönfors (C).   



 

Göteborgs Stads EU-arbete 2021 12 (16) 

Årsrapport  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret [Publiceringsdatum] 

2.4.2 Utmärkelser 

Göteborg, genom stadsbyggnadskontoret och förvaltningen för kretslopp och vatten, 

medverkat i EU-projektet BEGIN som fick utmärkelsen Regiostars awards i kategorin 

Allmänhetens val. I projektet har man studerat hur blågrön infrastruktur i kombination med 

social innovation kan vara en del av framtidens lösningar och anpassningar gällande 

klimatförändringar och dagvattenhanering. BEGIN har samlat tio europeiska städer och flera 

universitetets och forskningsinstitut runt om i Europa. Projektet resulterade i minst ett 

pilotprojekt per stad, i Göteborg byggdes uteklassrummet ”Näsan i blöt” i Jubileumsparken, 

tillsammans med över 100 göteborgare. En annan uppmärksammad utmärkelse har varit 

Göteborg Citysamverkans Europeisk quality mark-certifiering, en kvalitetsmärkning på 

hur olika aktörer i en stad arbetar tillsammans för att utveckla stadskärnan på ett strukturerat 

och positivt sätt. Under ett samtal mellan regionrepresentanter och EU-kommisionen (DG 

REGIO och DG JUST) i september 2021 fick GEO reda på att det nya EU-priset Capital of 

Diversity and Inclusion skulle lanseras i november 2021. Ett mobiliseringsarbete 

påbörjades som ledde till att en prisansökan skickades in i början av 2022 med medverkan 

från ett antal förvaltningar. 
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3 Bilagor  

3.1 EU-projekt 2021 

 

Projektnamn Program Programkategori Verksamhet 

Arbetsliv och hälsa Nordost ESF ESI Socialnämnden Nordost 

BEGIN Interreg Nordsjön  ESI Kretslopp och vatten 

BSR Electric Interreg Östersjön ESI Trafiknämnden 

Bättre hälsa II ESF ESI Socialnämnden Sydväst 

CAGN Regionalfond ESI BRG 

CIVACT Erasmus+ Sektorsprogram Socialnämnden Nordost 

COExist Horisont 2020 Sektorsprogram Trafiknämnden 

Creative Ageing  Erasmus+ Sektorsprogram Kulturnämnden 

ECVET phase 3 Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

E-LearnScene Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

Envisum Interreg Östersjön ESI Byggnadsnämnden 

Mobilitet yrkesprogram Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

Flexigrid Horisont 2020 Sektorsprogram Göteborg Energi 

Formativ bedömning i grundskolan Erasmus+ Sektorsprogram Socialnämnden Nordost 

Framrutan Regionalfond ESI BRG 

GameEdu Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

IRIS Horisont 2020 Sektorsprogram Byggnadsnämnden, 

Trafiknämnden, 

Göteborg Energi 

Iter - Sustainable volunteering for 

inclusion 

Erasmus+ Sektorsprogram Socialnämnden Centrum 

Kollegialt lärande och digitalisering Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

Kompetens+ Regionalfond ESI BRG 

LUCIA: Lighting the Baltic Sea Region Interreg Östersjön ESI Trafiknämnden 

Lärande i arbete för yrkeselever och 

personal 

Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

MOVE21 Horisont 2020 Sektorsprogram Trafiknämnden 

Nothern Connections  Interreg Nordsjön  ESI BRG 

Nyckelprojektet ESF ESI Socialnämnden Centrum 

Periscope  Interreg Nordsjön  ESI BRG 

ReGarden ESF ESI Socialnämnden Nordost 

Scandinavian Sustainable Circular 

Construction (S2C) 

Interreg Öresund-

Kattegat-

Skagerrak 

ESI Lokalnämnden 

SCORE Horisont 2020 Sektorsprogram Miljö- och klimatnämnd 

SPROUT Horisont 2020 Sektorsprogram Trafiknämnden 

Socialt Innovationslab ESF ESI Socialnämnden Centrum 

SoWhat Horisont 2020 Sektorsprogram Göteborg Energi 

Ung i Europa - En jämförelse på 

spanska 

Erasmus+ Sektorsprogram Utbildningsnämnden 

UngÖst 2.0 ESF ESI Socialnämnden Nordost 

United Grid  Horisont 2020 Sektorsprogram Göteborg Energi 

Uppkopplad i Östra Göteborg ESF ESI Socialnämnden Nordost 

Vamos ESF ESI Socialnämnden Sydväst 
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3.2 Eurocities aktiviteter 2021 

 

Aktivitet Datum Mötesplats 

Culture Forum 

WG Cultural services and culture for inclusive cities 15 april Digitalt 

Culture Forum, hosted by Tampere 30 september – 1 

oktober 

Digitalt 

Session especially arranged for politicians, on how the pandemic 

affects the cultural sector 

1 oktober Digitalt 

Economic Development Forum 

Tre stycken workshops med EDF-steering committee för att ta fram 

nya EDF action plan samt förberedande möten i BRG:s roll som 

moderator av fokusområdet digitalisation 

Hela året Digitalt 

Capacity Building workshop med EIAH (European Investment Bank 

Advisory Hub)  

November Digitalt 

WG Long Term Investment tillsammans med working group 

Innovation 

September Digitalt 

WG Long Term Investment tillsammans med working group SME & 

Entrepreurship 

Juni  Digitalt 

Genomlysning av CEMRs remiss “public debate on the review of the 

EU economic governance”, även diskussion med Göteborgs stad 

finansavdelning och framtagning av frågor till arbetsgruppen i BRGs 

egenskap som moderator för nedanstående expert meeting 

Juni  Digitalt 

Expert meeting med CEMR om EUs ekonomiska styrmodell (Council 

of European Municipalities and Regions) 

Juni  Digitalt 

Economic Development Forum i Oulu Mars  Digitalt 

Environment Forum 

infomöte om Green city accord Mars Digitalt 

WG GAB workshop om datainsamling och biodiversitet September Digitalt 

WG GAB-möte, om åtgärder för pollinatörer samt planering inför 2022 December Digitalt 

Webinarium bullermätning December Digitalt 

Workshop datahantering September Digitalt 

WG-möte (round of noise mapping – the latest updates on noise 

reporting) 

Mars Digitalt 

WG Waste möte vår Mars Digitalt 

WG Waste möte höst September Digitalt 

Big Buyers projekt – kick off möte April Digitalt 

Big Buyers projekt – marknadsdialog med VDL translift Juni Digitalt 

Big Buyers projekt – marknadsdialog med Addax motors September Digitalt 

Sustainable Textile Taskforce - uppstartsmöte April Digitalt 

WG möte April Digitalt 

Tvärmöte WG EECC och Climate Task force December Digitalt 

EF möte Guimaraes April Digitalt 

Fastighetskontoret deltog i ett arbetsgruppsmöte Barrier-free City for 

all 

December Digitalt 

Internt MF möten April & september Digitalt 

Mobility Forum 

Trafikkontoret deltog i två virtuella arbetsgruppsmöten Arbetsgrupp 

Safe and active travel 

Maj & höst Digitalt 

Trafikkontoret deltog i Mobility Forums månatliga managementmöten  Månatliga Digitalt 

Trafikkontoret deltog i ett antal virtuella arbetsgruppsmöten Smart and 

Connected Mobility 

April & höst Digitalt 

Trafikkontoret anordnade ett möte med Eurocities och BRG med 

anledning av Gothenburg Green City Zones (GGCZ) 

Januari Digitalt 
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Trafikkontoret anordnade ett möte med Eurocities och JSP för att 

promota EU projekt IRIS 

Februari Digitalt 

Trafikkontoret deltog i en workshop ‘Get inspired by city peers’ och 

presenterade stadens arbete inom ’integrated soft priority system for 

public transportation’ 

November Digitalt 

Forumledaren deltog i två informationsmöten avseende ‘100 Climate-

Neutral Cities Mission: meeting with the European Commission’ 

anordnade av Eurocities. 

Mars och april Digitalt 

Trafikkontoret deltog i Mobility Forum. Avdelningschef Utveckling och 

internationellt pratade i en session: “Channelling the recovery: what 

role for the future EU Urban Mobility framework?” 

7–9 juni Digitalt 

Forumledaren deltog i ett informationsmöte kring EU finansiering och 

andra EU initiativ 

April Digitalt 

Social Affairs Forum 

WG Roma Inclusion April, november Digitalt 

Mutual learning on preventing school drop outs for Roma 27–28 april Digitalt 

WG Roma Inclusion 27–28 maj Digitalt 

Urban Innovation Actions  3, 10 & 17 februari  Digitalt 

WG Housing & Homelessness 13–14 oktober Lyon 

WG Preventing Substans Abuse Mars, november Digitalt 

WG Children & Young people  Digitalt 

WG Education  Digitalt 

SAF, Berlin arrangerat 15–17 november Digitalt 

Path towards the Principal 20 of the European Pillar of Social Rights 27 oktober Digitalt 

Webinar for Eurocities members: European Investment Bank lending 

opportunities and advisory services 

6 oktober Digitalt 

WG Migration & Integration November Digitalt 

#EURegionsWeekUniversity – Spatial Justice in Post-Pandemic 

Europe 

14 oktober Digitalt 

WG Roma Inclusion 14 december Digitalt 

Övergripande 

Möte med Eurocities sekretariat 21 maj Digitalt 

Cooperation Platform 26–27 maj Digitalt 

KSO möte med Eurocities general sekreterare 25 juni Digitalt 

Eurocities Årsmöte 3–5 november Leipzig 

Interna samordningsmöten, forumledare/SLK Februari, maj, 

oktober, 

december 

Digitalt 
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3.3 Besvarade EU-samråd 2021 

 

1. Grönbok om den åldrande befolkningen i EU 

2. Mikromeriter – större möjligheter till livslångt lärande och jobb 

3. Kompetensutveckling – individuella utbildningskonton för lättare tillgång till 

vuxenutbildning 

4. Driftskompatibla digitala offentliga tjänster – utvärdering och ny strategi 

5. Riktlinjer för transeuropeiska transportnät (TEN-T) – översyn 

6. Energieffektivitet – översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda 

7. Hållbara transporter – ny strategi för stadstrafiken 

8. Datalag och ändrade regler om rättsligt skydd för databaser 

9. Initiativ om Hållbara produkter 

10. Förorenat vatten – EU-regler om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

(uppdatering)    

11. EU strategi om hållbara textilier 

12. Skydd av havsmiljön – översyn av EU:s regler 

13. Vattenlagstiftning – reviderade listor över föroreningar i ytvatten och grundvatten  

14. Översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av 

kemikalier 

15. Luftkvalitet - översyn av reglerna  

16. Våld mot kvinnor och våld i hemmet – kontroll av EU-lagstiftningens 

ändamålsenlighet 

17. Könsrelaterat våld – skydda offren och bestraffa förövarna 

18. Vägar till en framgångsrik skolgång – bättre grundläggande färdigheter och fler 

elever som går klart gymnasiet 

19. Tillgång till webben och digitalt innehåll för personer med funktionsnedsättning – 

översyn av EU-reglerna 

20. Vuxnas baskunskaper – utvärdering av rådets rekommendation om 

kompetenshöjningsvägar 

21 & 22. Biologisk mångfald: mål för återställande av natur i EU:s strategi för biologisk 

mångfald (två sammanhängande EU-samråd) 
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