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Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 
riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, 
olje- och gasutvinning samt flygresor på 
stadens reklamtavlor 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Gertrud Ingelman, Karin Pleijel och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till tilläggsyrkande från  
V och MP den 27 augusti 2021 och avslag på yrkande från SD den 27 augusti 2021 och 
yrkande från D den 27 augusti 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 27 augusti 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Blerta Hoti (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 27 augusti 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag att yrkandet från SD, yrkandet 
från Blerta Hoti och yrkandet från D behandlas som ett yrkande då de föreslår att 
motionen ska avstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att motionen skulle avstyrkas. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 174 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 27 augusti 2021. 

 
 
Göteborg den 1 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Tilläggsyrkande angående – Motion av 
Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och 
Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam 
för företag inom kol-, olje- och gasutvinning 
samt flygresor på stadens reklamtavlor. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 
2. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på begränsning, hantering 

och implementering av motionens förslag.  

Yrkandet 
Den senaste delrapporten från IPCC har inte kunnat undgå någon beslutsfattare. 
Effekterna av ett förändrat klimat pågår världen över och just nu med svåra 
översvämningar, smältande isar, extremvärme och skogsbränder. Effekterna kommer att 
bli värre ju längre vi väntar. Därför menar vi rödgrönrosa att det också behövs breda 
insatser inom alla områden i samhället för att minska de fossila utsläppen.   

Ett exempel där mer behöver göras är den reklam som människor exponeras för i 
stadsrummet. Precis som motionärerna skriver spelar det stor roll vilka budskap som 
sprids i det offentliga rummet och vilka intressen som kan marknadsföra sina varor eller 
tjänster. Detta går också väl i linje med det nya miljö- och klimatprogrammet, enligt 
vilket ”Göteborgs Stad ska driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och 
vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda 
miljö- och klimatproblemen”. Riktlinjer mot reklam som begränsar fossilutvinnande 
verksamheter och flygresor skulle i detta perspektiv vara en del i att sätta staden på kartan 
internationellt.  

Genom att en motion från oss rödgrönrosa partier om riktlinjer mot könsdiskriminerande 
och rasistiska annonser vann majoritet i kommunfullmäktige 2020-12-10 utreder 
Trafiknämnden nu hur detta kan utformas. Precis som Trafikkontoret skriver i sitt svar till 
den nu aktuella motionen, kan frågan delvis utredas inom ramen för uppdraget om 
könsdiskriminerande och rasistiska annonser. Trafikkontoret lyfter också att det finns ett 
behov av att närmare utreda ”begränsning, hantering och implementering” av motionens 
förslag, varför även dessa aspekter behöver utredas och belysas.   

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-08-27 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
3.2 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM0OTM2NDkmYy0tZG9jdW1lbnQvNmE0NWRlMzctMDRiMS00ODMzLTgzYTUtMWUzYzQ1NTNlNWNkJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM0OTM2NDkmYy0tZG9jdW1lbnQvNmE0NWRlMzctMDRiMS00ODMzLTgzYTUtMWUzYzQ1NTNlNWNkJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM0OTM2NDkmYy0tZG9jdW1lbnQvNmE0NWRlMzctMDRiMS00ODMzLTgzYTUtMWUzYzQ1NTNlNWNkJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM0OTM2NDkmYy0tZG9jdW1lbnQvNmE0NWRlMzctMDRiMS00ODMzLTgzYTUtMWUzYzQ1NTNlNWNkJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM0OTM2NDkmYy0tZG9jdW1lbnQvNmE0NWRlMzctMDRiMS00ODMzLTgzYTUtMWUzYzQ1NTNlNWNkJmQmMQ==
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Yrkande angående Motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer 
mot reklam för företag inom kol-, olje-och gasutvinning 
samt flygresor på stadens reklamtavlor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

Yrkandet 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har inkommit med en 
motion om riktlinjer mot reklam. Motionen har redan behandlats i Trafiknämnden, 
där motionen avstyrkts med argumentet att riktlinjer mot företag i utpekade 
branscher kommer att vara svåra att definiera och implementera på ett rättssäkert 
och likställigt sätt. Alliansen delar den bedömningen och yrkar därför avslag på 
motionen.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
2021-08-27 
 

M, L, C 
KD 
  
3.2 
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Yrkande angående – Motion av Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för 
företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt 
flygresor på stadens reklamtavlor 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avslå motionen. 

 

Yrkandet 
Det sker 2 miljarder bilresor per år i Sverige.1 Innan fordonsflottan har ställt om till 
elbilar som drivs med batterier eller bränsleceller och vätgas så kommer 
koldioxidutsläppen att vara betydande.  

Fordonsindustrin i Sverige har en plan för att ställa om, och Göteborg är en viktig del i 
detta eftersom en betydande del av tillverkning och utveckling av fordon ligger i just vår 
kommun.  Volvo har på eget initiativ lagt upp en strategi för omställningen och planerar 
att vara klimatneutrala år 2040.2  

Vår stad och vår industri har således kommit långt. Reglering med hjälp av bränsle- och 
trängselskatt har visat sig vara tandlösa, istället är det näringsliv och industri som visar 
vägen. 

Vad gäller flygresor, så har redan staden en policy. Vidare är en effekt av pandemin att 
webbaserade möten ersatt jobbresor, och det finns ett ekonomiskt incitament för både 
företag och det offentliga att även i framtiden undvika flygresor.  

Syftet med motionen är minska de fossila utsläppen. SD anser dock att ett reklamförbud 
enbart handlar om symbolpolitik och det kommer varken förändra konsumenternas 
resvanor eller minska inköpen av diesel eller bensin. Det finns därför ingen anledning att 
bifalla motionen.  

 
1 Resvanor i Sverige 2020 (trafa.se) 
2 Klimatneutrala år 2040 – Volvo Cars omställning till elbilar en viktig del i satsningen 
(nyteknik.se) 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-08-27 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 3.2 

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
https://www.nyteknik.se/sponsrad/klimatneutrala-ar-2040-volvo-cars-omstallning-till-elbilar-en-viktig-del-i-satsningen-7018169
https://www.nyteknik.se/sponsrad/klimatneutrala-ar-2040-volvo-cars-omstallning-till-elbilar-en-viktig-del-i-satsningen-7018169
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Yrkande över motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 
riktlinjer mor reklam för företag inom kol-, 
olje- och gasutvinning samt flygresor på 
stadens reklamtavlor  

Förslag till beslut: 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

Yrkandet 

Enlig trafiknämndens tjänsteutlåtande föreligger det komplicerade juridiska avvägningar 

med att utforma ett regelverk och förvaltningen avstyrker av denna anledning motionen. 

Är syftet att minska klimatpåverkan är motionens förslag en improduktiv åtgärd. 

 

Syftet med motionen anges vara att konsumenter skall ändra sitt beteende och inte 

konsumera fossil energi. Detta skall åstadkommas genom att förbjuda reklam för fossil 

energi på staden reklamytor. Man skall ställa detta i relation till de förhållanden som 

gäller i Sverige när man framhåller andra städer i Europa som referens.  

Den enda användaren av kol i Sverige är SSAB för tillverkning av stål. SSAB är 

världsledande i sitt arbete med att övergå till fossilfri tillverkning av stål. Användningen 

av olja för uppvärmning i fastigheter och inom industrin har näst intill upphört i Sverige. 

Användningen av gas för slutkonsumenter i Sverige är primärt till fordon med nära 100 

procent biogas samt för uppvärmning av bostäder som sker till övervägande del med 

biogas och andelen biogas ökar stadigt. Den primära oljeanvändningen i Sverige är diesel 

och bensin för vägtrafiken, jordbruks- och anläggningsmaskiner samt olja till fartyg. 

Sverige är världsledande på att ha hög andel bioenergi i fordonsbränslen med 25 procent 

inblandning i den totala försäljningsvolymen och andelen biodrivmedel ökar över tid. De 

individer som har personbil som drivs av bensin och diesel kommer även fortsättningsvis 

att tanka sina fordon oaktat om reklam för dessa drivmedel förbjuds. 

 

Flera flygbolag klimatkompenserar sina resor eller låter resenärerna avgöra om de vill 

klimatkompensera. Vissa flygbolag har börjar använda upp till 50 procent biobaserat 

flygbränsle men det är en begränsad tillgång idag. Preem i Göteborg planerar att tillverka 

biobaserat flygbränsle när man bygger ut sin kapacitet för biodrivmedel. Hela 

flygbranschen arbetar intensivt med klimatfrågan och branschen har det tungt ekonomiskt 

efter pandemin. Enbart SAS har behövt anskaffa 12 miljarder kronor av ägarna bl. a 

svenska staten för att undvika konkurs. Ett av villkoren för ägartillskottet är att SAS 

måste göra omfattande miljöåtgärder framgent. 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande 

 

2021-08-27 

Demokraterna 

  

Ärende nr 3.2. 
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Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel 
(MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot 
reklam för företag inom kol-, olje- och 
gasutvinning samt flygresor på stadens 
reklamtavlor 
Motionen 
Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer mot 
reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens 
reklamtavlor. 

Motionärerna beskriver i motionen att klimatkrisen är akut, att fossila utsläpp behöver 
minska kraftigt och snabbt och att ett sätt att minska klimatpåverkan är att begränsa den 
påverkan som kommer från olika slags reklam. Motionärerna menar att det spelar stor roll 
vilka budskap som sprids i det offentliga rummet och vilka intressen som kan 
marknadsföra sina varor eller tjänster.  

Motionärerna ger exempel på Amsterdam, som första stad i världen beslutade den 
18 december 2020, att säga nej till marknadsföring av klimatförstörande verksamheter 
och att utreda ett förbud mot reklam för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor. Beslutet 
motiveras bland annat med att Amsterdam har tydliga ambitioner att minska de fossila 
utsläppen för att nå målen i Parisavtalet. I uppdraget i denna motion ingår att studera 
staden Amsterdams beslut närmare, inklusive hur gränsdragningar har formulerats i 
arbetet fram till det fattade beslutet antogs.   

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden. Remissinstansens svar framgår i 
nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande V, MP 

Trafiknämnden bedömer att 
riktlinjer mot reklam för företag 
inom kol-, olje- och gasutvinning 
samt flygresor på stadens 
reklamtavlor kommer att vara 
svåra att ta fram och 
implementera i verksamheten då 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-09 
Diarienummer 0369/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Omröstning upplåten yta sker till reklambolag 
och inte till enskilda företag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden framhåller att ta fram riktlinjer för vilka företag som ska få göra reklam 
på stadens reklamytor kräver utredningsresurser. Nämnden har idag i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för att begränsa möjligheten till könsdiskriminerande och rasistisk reklam på 
stadens ytor. Delar av denna utredning, juridiska förutsättningar för begränsning, kan 
användas även för andra områden. Uppdraget att begränsa för företag inom en sektor, till 
skillnad från redan pågående utredningsuppdrag att begränsa innehåll i reklamen, kräver 
dock egen utredning för att avgöra möjligheter till begränsning, hantering och 
implementering, vilket kommer att medföra kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionens intention att fossila utsläpp ska minska är i enlighet med stadens åtaganden.  

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 2021-05-27 § 234 

 



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) 

  

   

Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel 
(MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot 
reklam för företag inom kol-, olje- och 
gasutvinning samt flygresor på stadens 
reklamtavlor 
 

Klimatkrisen är akut och kräver att vi agerar kraftfullt för att minska de fossila utsläppen 

snabbt. Ett sätt att minska klimatpåverkan är att begränsa den påverkan som kommer från 

olika slags reklam. Det spelar stor roll vilka budskap som sprids i det offentliga rummet 

och vilka intressen som kan marknadsföra sina varor eller tjänster.  

Som första stad i världen beslutade Amsterdam den 18 december 2020 att säga nej till 

marknadsföring av klimatförstörande verksamheter och att utreda ett förbud mot reklam 

för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor. Beslutet motiveras bland annat med att 

Amsterdam har tydliga ambitioner att minska de fossila utsläppen för att nå målen i 

Parisavtalet. I uppdraget i denna motion ingår att studera staden Amsterdams beslut 

närmare, inklusive hur gränsdragningar har formulerats.   

Protester och lagförslag mot fossilreklam pågår just nu på flera platser runtom i Europa. 

Göteborg har som mål att bli fossilfritt och i detta arbete behöver vi göra allt vi kan för att 

de fossila utsläppen ska minska. Därför måste vi också ta ansvar för de budskap som 

dagligen möter göteborgarna på stadens egenägda reklamtavlor. Att inte sätta upp fossil 

reklam är en del av opinionsskapande åtgärder på vägen mot en nationell lagstiftning 

liknande den som finns för andra skadliga produkter som till exempel tobak. Ett flertal 

privatägda tidningar accepterar inte längre fossila annonser, och det vore märkligt om 

Göteborgs Stad skulle fortsätta tjäna pengar på fossilreklam. 

I förslaget till Miljö- och Klimatprogram för Göteborg står att ”Städer har en avgörande 

roll för att nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen. Göteborgs Stad 

ska driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara en av världens 

mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och 

klimatproblem”. Utifrån det är det rimligt att Göteborg följer Amsterdams exempel och 

inte sätter upp fossil reklam på stadens annonsplatser.   

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 12 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 

att Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer mot reklam för företag 

inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor. 

 

Gertrud Ingelman (V) Karin Pleijel (MP)  Stina Svensson (FI) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 

Svar på remiss gällande motion av Gertrud 
Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina 
Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för 
företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt 
flygresor på stadens reklamtavlor 

§ 234, 00973/21 
  

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

 

Handlingar 

Yrkande (V) och (MP) (protokollsbilaga 1 § 234) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-03-23 

Yrkanden 
Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand bifall till 

återremissyrkande från (V) och (MP) samt i andra hand bifall till motionen.  

Blerta Hoti (S) och Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt 

avslag på återremissyrkande från (V) och (MP). 

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 

yrkandet från (V) och (MP) om återremiss. Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet 

och att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.  

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande mot 

bifall till motionen. Ordföranden finner att trafiknämnden beslutar bifall till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-27 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Dag för justering 

2021-06-03 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 



Trafiknämnden 2021-05-27 § 234 protokollsbilaga 1 

 28 Återremissyrkande V MP angående                                                     

Svar på Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) 
om riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på 
stadens reklamtavlor 

Trafiknämnden 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Motionen återremitteras för att besvaras inom ramen för pågående arbete med riktlinjer för att 

reklam på stadens ytor inte ska vara könsdiskriminerande eller rasistisk. 

Yrkande 

Trafikkontoret har tidigare av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för reklam på 

stadens ytor att inte vara könsdiskriminerande eller rasistisk. I svaret beskrivs hur det arbetet 

kommer att innefatta:  

- Utredning av vad staden juridiskt får styra och begränsa i innehåll av reklam och med vilka verktyg.  

- Ta fram riktlinje som innehåller kriterier för bedömning samt vilken eller vilka kompetenser inom 

staden som behöver finnas med i ett bedömningsförfarande.  

- Dialog med Västtrafik och Västfastigheter med syfte att lyfta frågan om innehåll på våra reklamytor. 

Samtliga dessa punkter omfattar generella riktlinjer och det finns därför inget hinder för att det inom 

utredningens ram också går att besvara hur riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och 

gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor skulle kunna inkluderas.  

Riktlinjer mot fossil reklam är en del av opinionsskapande åtgärder på vägen mot en nationell 

lagstiftning liknande den som finns för andra skadliga produkter som till exempel alkohol och tobak. 

Ett flertal privatägda tidningar accepterar inte längre fossila annonser, och Göteborgs Stad själva eller 

i samarbete med Västrafik och Västfastigheter bör heller inte bygga intäkter på fossilreklam som 

motverkar stadens mål i Miljö- och Klimatprogram för Göteborg. Städer har en avgörande roll för att 

nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen. Göteborgs Stad bör driva på 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara en av världens mest progressiva städer 

när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Därför bör arbetet med 

riktlinjer för reklam på stadens ytor inkludera fossil reklam.  
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Remiss - Motion av Gertrud Ingelman (V), 
Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 
riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, 
olje- och gasutvinning samt flygresor på 
stadens reklamtavlor 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inkomma med yttrande på 

motion från Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 

riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på 

stadens reklamtavlor. 

Trafikkontoret bedömer att riktlinjer mot företag i utpekade branscher kommer att vara 

svåra att definiera och implementera på ett rättssäkert och likställigt sätt.  

Trafikkontoret avstyrker motionen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att ta fram riktlinjer för vilka företag som ska få göra reklam på stadens reklamytor 

kräver resurser för utredning. Trafikkontoret har idag i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

att begränsa möjligheten till könsdiskriminerande och rasistisk reklam på stadens ytor. 

Delar av denna utredning, juridiska förutsättningar för begränsning, kan användas även 

för andra områden. Uppdraget att begränsa för företag inom en sektor, till skillnad från 

ovan uppdrag att begränsa innehåll i reklamen, kräver dock egen utredning för att avgöra 

möjligheter till begränsning, hantering och implementering. Detta kommer att medföra 

kostnader.  

Trafikkontoret gör idag inte någon bedömning av de företag som marknadsför sig på 

stadens ytor. Vi upplåter plats åt reklamföretagen som i sin tur säljer ytan till företag som 

vill göra reklam. Trafikkontoret har därför ingen möjlighet att avgöra storleken på 

intäkterna för markupplåtelse från reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning 

samt flygresor och kan därmed inte uppskatta en eventuell intäktsförlust.  

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-23 

Diarienummer 00973/21 

 

Handläggare 

Maria Lundin/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031- 368 28 75 

E-post: maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Motionens intention att minska fossila utsläpp är i enlighet med stadens åtaganden.  

Bedömning ur social dimension 

Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

’ 

Bilagor 
1. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om 

riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor 

på stadens reklamtavlor 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har till trafiknämnden översänt en motion skriven av Gertrud 

Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för 

företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor. 

Remissen ska besvaras senast 2021-06-17.  

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna beskriver i motionen att klimatkrisen är akut, att fossila utsläpp behöver 

minska kraftigt och snabbt och att ett sätt att minska klimatpåverkan är att begränsa den 

påverkan som kommer från olika slags reklam. Det spelar stor roll vilka budskap som 

sprids i det offentliga rummet och vilka intressen som kan marknadsföra sina varor eller 

tjänster.  

Motionen lyfter fram Amsterdam som ett exempel på en stad som i december 2020 

beslutade att säga nej till marknadsföring av klimatförstörande verksamheter och att 

utreda ett förbud mot reklam för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor som ett led i att 

nå sina åtaganden i Parisavtalet.1  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret saknar möjlighet att i nuläget reglera innehållet i reklamen som visas på 

stadens reklamytor. Trafikkontoret kan endast med markupplåtelse styra placering och 

förekomst av reklamytor, inte innehållet. Tidigare diskussioner förda med Stockholm 

stad, rörande begränsning av rasistiskt och könsdiskriminerande innehåll, visar att det är 

viktigt att i det eventuella arbetet beskriva hur riktlinjerna ska efterföljas, vilken instans 

som ska bedöma innehållet i reklamen samt hur eventuella frånsteg från riktlinjen ska 

hanteras.  

Trafikkontoret har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för reklam 

på stadens ytor att inte vara könsdiskriminerande eller rasistisk. Arbetet kommer att 

innefatta:  

- Utredning av vad staden juridiskt får styra och begränsa i innehåll av reklam och 

med vilka verktyg. 

- Ta fram riktlinje som innehåller kriterier för bedömning samt vilken eller vilka 

kompetenser inom staden som behöver finnas med i ett bedömningsförfarande. 

- Dialog med Västtrafik och Västfastigheter med syfte att lyfta frågan om innehåll 

på våra reklamytor. 

Trafikkontoret gör bedömningen att riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och 

gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor kommer att vara svåra att ta fram 

och implementera i verksamheten då: 

- Trafikkontoret upplåter yta åt reklambolag och inte till enskilda företag som vill 

marknadsföra sina tjänster och produkter.  

- Förbud mot enskilda företag kräver avvägningar som riskerar att skapa problem 

ur ett rättssäkerhets- och likställighetsperspektiv.  

 
1 Amsterdam har fattat beslut om att utreda möjligheten att förbjuda reklam från företag inom olja, 

kol, gas och flygresor.  
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Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden avstyrker motionen.  

 

 

Kerstin Elias 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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