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Samlingsärende inom uppföljning- 
återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige november 2019 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

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

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 22 oktober 2019 med tillägg enligt yrkande från M, L och C den 15 november 2019 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige november 2019 antecknas. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, 
genomföra samtliga åtgärder i utredningen ”Minska användningen av engångsartiklar i 
Göteborgs Stad” som inte medför kostnader utöver ram. I det fall åtgärderna bedöms ha 
en budgetpåverkande kostnad, som inte går att hantera inom respektive nämnds/bolags 
ram, blir det en fråga för framtida budgetberedning. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från D som 
yttrande en skrivelse från den 19 november 2019. 

Representanterna från MP och V antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 5 december 2019. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 november 2019. 

 
 
Göteborg den 11 december 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
Yttrande (MP, V) 
2019-12-05 
 

 

Yttrande angående samlingsärende inom uppföljning 
återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
november 2019 - Utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar i Göteborg stad 

 
Yttrande 
Utredningen om åtgärder för att minska engångsartiklar är resultatet av ett uppdrag i den 
rödgröna budgeten för 2018. Vi är glada att även alliansen ser de negativa konsekvenser som 
engångsartiklar har för klimatet och för miljön och att det nu verkar finnas en bred enighet 
kring att det behövs åtgärder för att minska förbrukningen av engångsartiklar inom staden.  

Samtidigt är vi fortsatt oroliga för resurstilldelningen. Trots att alliansen säger sig vilja minska 
användningen av engångsartiklar, läggs det pågående arbetet ”Skrota skräpet” inom kretslopp- 
och vatten ner. Ett framgångsrikt arbete som hittills lyckat väl med att minska 
avfallsmängderna, där engångsartiklar är en betydelsefull del. 
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Yttrande angående – Samlingsärende inom 
uppföljning – återrapportering av uppdrag 
från kommunfullmäktige november 2019  

 

Yttrandet  
 

Rapporten – Utredning om förbättrande möjligheter till en meningsfull fritid, påvisar en 

ytterst oroande bild över hur flickor med utländsk bakgrund i socialt utsatta områden i 

mycket liten utsträckning ges möjlighet till en meningsfull fritid, vilket till stor del 

förklaras bero på strikta kulturella och religiösa normer.  

Flickor med utländsk bakgrund har lägst delaktighet i föreningsidrotten. Som exempel 

deltar endast 5% av flickorna i Norra Biskopsgården i föreningslivet i relation till 57% 

flickor generellt över staden.  

I den nyligen publicerade och mycket omfattande rapporten ”Ung Livsstil” beskriver 

rapportförfattarna att flickor med utländsk bakgrund från socioekonomiskt svaga grupper 

i hög utsträckning ”socialiseras in i könsroller som inte är lika kompatibla med idrott och 

fysisk aktivitet”.  

Hedersrelaterat våld och förtryck är vår tids stora jämlikhet och jämställdhetsfråga. Det 

kommer att krävas kraftansträngningar framöver för att skapa en mer jämlik och jämställd 

stad och för att motverka hedersförtryck. Dels riktade insatser för unga tjejer med 

invandrarbakgrund i socioekonomiskt utsatta områden, men också insatser för att 

motverka att destruktiva religiösa och kulturella utryck ges påtvingat inflytande och makt 

över unga invandraflickors liv i våra utsatta områden.  

Nästa år blir barnkonventionen lag och det kan därför inte nog understrykas att frågan 

måste högprioriteras framöver, med målet att samtliga stadens unga ska ges rätt och 

möjlighet till att få leva ett fritt liv med en meningsfull fritid i Göteborg.  
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Tilläggsyrkande angående - Samlingsärende 
inom uppföljning - återrapportering av 
uppdrag från kommunfullmäktige november 
2019 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, 
genomföra samtliga åtgärder i utredningen ”Minska användningen av 
engångsartiklar i Göteborgs Stad” som inte medför kostnader utöver ram. I det 
fall åtgärderna bedöms ha en budgetpåverkande kostnad, som inte går att hantera 
inom respektive nämnds/bolags ram, blir det en fråga för framtida 
budgetberedning.  

Yrkandet 
Minskad användning av engångsmaterial har positiv inverkan på alla tre hållbarhets 
dimensioner. Det leder till lägre klimatpåverkan, lägre inköpskostnader och mer tid över 
till kärnverksamhet. I utredningen presenterar Kretslopp och vattennämnden 16 åtgärder 
som på ett effektivt sätt syftar till att minska stadens användning av engångsartiklar. 
Åtgärderna handlar bland annat om att implementera Avfallssnålt äldreboende i alla 
sektorer för äldreomsorg, byta ut engångsmuggar, tallrikar och bestick till 
flergångsalternativ samt att de produkter som behövs för att minska engångsartiklar tas in 
på stadens ramavtalssortiment. Utredningen pekar även på att det fortsatt kan finnas ett 
begränsat behov av engångsartiklar av sanitetssjäl, vilket Alliansen är väl medvetna om, 
men där dessa går att byta ut bör det göras.  

 

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2019-11-15 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (5) 
  

   

Samlingsärende inom uppföljning- 
återrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige november 2019  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
november 2019 antecknas och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i stadens 
uppföljning. 

I kommunfullmäktige: 

Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
november 2019 antecknas. 

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

I bilagd rapport finns fyra uppdrag som har förklarats fullgjorda i respektive nämnd och 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Där 
nämnderna har bilagt rapporter eller utredningar finns är dessa anmälda som inkomna 
skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde vid samma tillfälle som denna rapport, 
2019-11-20. Uppdragen förklaras fullgjorda i samband med att kommunfullmäktige 
antecknar rapporten om inget annat beslutats.  

• Redovisning av uppdrag från budget 2019 att se över och utvärdera museernas 
entréavgifter 

• Återrapportering av förslag på hur lärdomar från Bostad 2021 kan implementeras 
• Utredning om meningsfull fritid. 
• Kretslopp och vattennämndens utredning om att minska användningen av 

engångsartiklar. 

Rapporten innehåller även en statusrapportering kring arbetsläget i ett uppdrag. 

• Statusrapport av genomförandet av huvudavtal och principavtal för spårvägstrafiken 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-22 
Diarienummer 0265/19 
 

Handläggare  
Lena Albinsson 
Telefon:031-368 01 07 
E-post: lena.albinsson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet bygger på en återrapportering från olika nämnder och styrelsers av 
genomförande av fattade beslut i form av uppdrag. Den ekonomiska dimensionen får i 
detta ärende ingen påverkan om inte rapporten föranleder nya beslut. Det finns områden i 
rapporten där den ekonomiska dimensionen finns med. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ärendet bygger på en återrapportering från olika nämnder och styrelsers av 
genomförande av fattade beslut i form av uppdrag. Den ekologiska dimensionen får i 
detta ärende ingen påverkan om inte rapporten föranleder nya beslut. Det finns områden i 
rapporten där den ekologiska dimensionen finns med. 

Bedömning ur social dimension 
Ärendet bygger på en återrapportering från olika nämnder och styrelsers av 
genomförande av fattade beslut i form av uppdrag. Den sociala dimensionen får i detta 
ärende ingen påverkan om inte rapporten föranleder nya beslut. Det finns områden i 
rapporten där den social dimensionen finns med. 

 

Bilagor 
1. Samlingsärende inom uppföljning – återrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktige november 2019 
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Ärendet  
Som en del av den nya uppföljningsstukturen avlämnas, samlingsärende inom 
uppföljningen – återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige november 2019, 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta som ett led i att följa upp 
kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv.  

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

I bilagd rapport finns fyra uppdrag som har förklarats fullgjorda i respektive nämnd och 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Där 
nämnderna har bilagt rapporter eller utredningar finns är dessa inlagda under punkten 
anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde vid samma tillfälle som denna rapport, 
2019-11-20. Uppdragen förklaras fullgjorda i samband med att kommunfullmäktige 
antecknar rapporten om inget annat beslutats.  

• Redovisning av uppdrag från budget 2019 att se över och utvärdera 
museernas entréavgifter 

I stadens budget 2019 fick kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn och utvärdering 
av museernas entréavgifter. Nämnden har 2019-06-18 § 137 förklarat uppdraget utfört. 

Uppdraget om översyn och utvärdering har utgått från publikundersökningar och 
omvärldsanalys av andra undersökningar som gjorts om besökares uppfattning om 
entréavgifter. Utvärderingen visar att nuvarande entréavgifter uppfattas som rimliga av 
både besökare och icke-besökare, samt att sektorn inte har tappat besökare i samband 
med avgiftshöjningen.  

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att förklara nämndens uppdraget för 
fullgjort. 

• Återrapportering av förslag på hur lärdomar från Bostad 2021 kan 
implementeras 

I kommunfullmäktiges budget 2018 fick byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag 
på hur lärdomarna från BoStad2021 kan implementeras i ordinarie verksamhet och/eller i 
nya projekt, vilket skulle genomföras 2018.   

Stadsledningskontoret har tagit del av den rapport som byggnadsnämnden upprättat och 
har i uppföljningen tagit upp några synpunkter och reflektioner. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att förklara nämndens uppdraget för 
fullgjort. 

• Utredning om meningsfull fritid 
Idrotts- och föreningsnämnden fick i 2017 års budget i uppdrag av kommunfullmäktige 
att genomföra en utredning om hur staden tillsammans med föreningslivet kan skapa 
bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där föreningsdeltagandet 
är lågt. 
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Nämnden har 2019-03-26 § 40 förklarat uppdraget fullgjort och överlämnar en utredning 
till kommunstyrelsen. Vid nämndens behandling av ärendet gjordes en 
protokollsanteckning om att ett par förslag inte går i linje med stadens antagna budget.  

Beroende på ambitionsnivå och ekonomiska ramar bedömer nämnden att flera av 
åtgärderna kan finansieras inom nämndens budgetram. Nämnden har beslutat om fortsatt 
utredning av nolltaxa för breddaktiviteter, tidspoängssystem för ideellt arbete och 
föreningssamverkan kring dans- och gymanläggningar. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag som 
fullgjort. 

• Kretslopp och vattennämndens utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar. 

I stadens budget 2018 fick kretslopp och vattennämnden i uppdrag att genomföra en 
utredning om att minska användningen av engångsartiklar. Nämnden har 2019-09-23 § 
179 förklarat uppdraget utfört och överlämnar en utredning till kommunfullmäktige. 

Utredningen har gjort en kartläggning av vilka typer och mängder av engångsartiklar som 
används av Göteborgs Stads verksamheter samt att klimatpåverkan har beräknats. I 
utredningen presenteras 16 förslag till åtgärder för att minska användningen av 
engångsartiklar i stadens verksamheter. Genom att förklara uppdraget fullgjort tar inte 
kommunfullmäktige ställning till de åtgärdsförslag som utredningen innehåller. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag som 
fullgjort. 

I rapporten finns även en statusrapport där syftet är att informera kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen om arbetsläget. 

• Statusrapport av genomförandet av huvudavtal och principavtal för 
spårvägstrafiken 

Uppdraget gavs från kommunfullmäktige, 2018-12-20 §11 dnr1864/17, till utpekade 
nämnder och bolag i samband med beslut om genomförandet av principavtalet med 
Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken.  

Samtliga berörda bolag och förvaltningar uppger att upprättandet av avtal och 
påtecknande av berörda parter följer den gällande tidplanen. De avtal som återstår att 
upprätta, exempelvis avtal om drift och underhåll av bananläggningen, bedöms kunna 
vara påskrivet före årsskiftet. 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5) 
   
   

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret överlämnar samlingsärendet inom uppföljning– återrapportering av 
uppdrag från kommunfullmäktige november 2019. Uppdragen som redovisas som 
slutförda kommer förklaras fullgjorda i samband med att kommunfullmäktige antecknar 
rapporten om inget annat beslutats. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ledningsstaben 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Inledning 
Som en del av den nya uppföljningsstukturen avlämnas samlingsärende inom 
uppföljning – återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige november 2019 till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta som ett led i att följa upp 
kommunfullmäktiges budget och stadens verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. 
Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag som kommunfullmäktige givit 
nämnder och bolag. Det kan vara uppdrag som givits i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. 
I rapporten finns fyra uppdrag som har förklarats fullgjorda i respektive nämnd och 
återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa 
uppdragen förklaras fullgjorda i samband med att kommunfullmäktige antecknar 
rapporten om inget annat beslutats. Där nämnderna har bilagt rapporter eller utredningar 
finns är dessa inlagda under punkten anmälningar till kommunstyrelsens sammanträde 
vid samma tillfälle som denna rapport, 2019-11-20.  
Rapporten innehåller även en statusrapport där syftet är att informera 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om arbetsläget i frågan. 
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2 Uppdrag att se över och utvärdera museernas entréavgifter 
I stadens budget 2019 fick kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn och utvärdering 
av museernas entréavgifter. Nämnden har 2019-06-18 § 137 förklarat uppdraget 
fullgjort samt hemställt till kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort. 
Rapporten är anmäld som inkommen skrivelse till kommunstyrelsens möte 2019-11-20. 
Uppdraget om översyn och utvärdering har utgått från publikundersökningar och 
omvärldsanalys av andra undersökningar som gjorts om besökares uppfattning om 
entréavgifter. Utvärderingen visar att nuvarande entréavgifter uppfattas som rimliga av 
både besökare och icke-besökare, samt att sektorn inte har tappat besökare i samband 
med avgiftshöjningen. Från 1 januari 2018 ändrades priset på årsbiljetten från 40 kr till 
100 kr och en dagbiljett infördes med priset 60 kr. Priset är i linje med resten av 
museisverige där majoriteten av landets museer också tar en entréavgift. 
Fler parametrar än pris påverkar människors kulturvanor, såsom socioekonomiska 
mönster. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att utbudet upplevs som angeläget 
och tillgängligt. 
Hos de som redan besöker museerna skulle en viss höjning av avgifterna på biljetter 
kunna göras. Samtidigt skulle en tredjedel av de som redan besöker museerna och är 
från Göteborg komma något oftare om det var fri entré. Göteborgs Stads museer har 
olika publikgrupper och priskänsligheten varier mellan dessa. En större avgiftshöjning 
bedöms därför kunna medföra en viss risk. 
Utifrån de genomförda priskänslighets- och attitydundersökningarna bedömer nämnden 
att den ökat sin kunskap om hur den kan utveckla ett utbud som är efterfrågat och då 
inte bara hos de som redan kommer. Vid fortsatt arbete anger nämnden att kraft 
framförallt bör riktas mot barn och unga i prioriterade områden, samt mot den ganska 
stora grupp som i publikundersökningarna tror att museerna är något för dem men som 
inte ännu besöker. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag om 
översyn och utvärdering av museernas entréavgifter som fullgjort. 
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3 Återrapportering av förslag på hur lärdomar från Bostad 2021 
kan implementeras 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-04-23 att förklara uppdraget ”Förslag på hur 
lärdomarna från BoStad2021 kan implementeras i ordinarie verksamhet och/eller i nya 
projekt ska arbetas fram” för fullgjort och att översända tjänsteutlåtandet till 
kommunstyrelsen, Dnr 0772/19. Rapporten är anmäld som inkommen skrivelse till 
kommunstyrelsens möte 2019-11-20. 
Rapporten innehåller många värdefulla observationer med fokus på planeringsfasen och 
uppdrag i detaljplanearbetet. Det framgår också tydligt vilka delar som projektet 
bedömer vara möjliga att dra lärdom utav där team över förvaltningsgränser och 
parallella processer i vissa detaljplaner är tydliga framgångsfaktorer. 
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att arbete med att dra lärdomar från projektet sker i 
kombination av ständiga förbättringar av arbetssätt, organisation för att effektivisera och 
öka kvalitén på kärnuppdragets leveranser. 
Det blir dock tydligt att rapporten är en beskrivning med utgångspunkt från 
planeringsskedet och detaljplaneprocessen samt i huvudsak ur stadsbyggnadskontorets 
perspektiv. Den är inte lika tydlig kring andra förvaltningar som bidrar i 
detaljplaneprocessen. Här saknar stadsledningskontoret exempelvis det 
förhandlingsarbete som fastighetskontoret och trafikkontoret gör med exploatörer och 
hur det har omvandlats till en del av de lärdomarna som kan dras ur Bostad2021. 
Det framgår inte heller tydligt hur projektet har påverkan på stadsbyggnadskvalitét 
utifrån ett förnyat arbetssätt där processen ska vara snabbare, t.ex. kommunala 
servicebehov (förskolor, skolor, BmSS, äldreboenden) men också fritid/idrott och 
kultur. Det saknas i rapporten men kan utläsas i den observation som följeforskningen 
kopplat till projektet konstaterat. För att brister inte ska uppstå kring dessa behov 
behöver detaljplaner som väljs ut ha stöd av ett program, FÖP eller annan 
områdesinformation som gör att det inte enbart är den specifika detaljplanen behov utan 
ett områdes behov som analyseras. 
Stadsledningskontorets delar de slutsatser som projektgruppen avslutar sin rapport med. 
Att en kompletterande utvärdering bör göras för genomförandeskedet och det fysiska 
resultatet efter färdigställandet år 2021. Först då kan samlade slutsatser av processen 
göras, och uppnådda stadsbyggnadskvaliteter bedömas. Stadsledningskontorets 
bedömning är att en sådan avvägning och sammanfattande utvärdering bör kunna 
genomföras i samband med att projektets slutliga resultat finns att värdera, vilket räknas 
vara möjligt under 2022 eller som senast 2023. 
Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget från kommunfullmäktige i budget 2018 till 
byggnadsnämnden ” Förslag på hur lärdomarna från BoStad2021 kan implementeras i 
ordinarie verksamhet och/eller i nya projekt ska arbetas fram. Ska genomföras 2018” 
förklaras som fullgjort. 
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4 Utredning om meningsfull fritid 
Idrotts- och föreningsnämnden fick i 2017 års budget i uppdrag av kommunfullmäktige 
att "genomföra en utredning om hur staden tillsammans med föreningslivet kan skapa 
bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där 
föreningsdeltagandet är lågt”. 
Nämnden har 2019-03-26 § 40 förklarat uppdraget fullgjort och överlämnar en 
utredning till kommunstyrelsen. Utredningen är anmäld som inkommen skrivelse till 
kommunstyrelsens möte 2019-11-20. 
Utredningen baseras på insamlade data samt enkät- och intervjuundersökningar som 
genomförts med ungdomar, kommunala tjänstemän och aktörer från civilsamhället. 
Utredningen lämnar nio åtgärdsförslag för hur föreningsdeltagandet kan öka i stadens 
mest socioekonomiskt svaga områden och bland flickor, då flickor deltar i lägre grad än 
pojkar över hela staden. Åtgärderna handlar exempelvis om att höja föreningsbidraget 
för vissa målgrupper, skapa incitament för fler ledare, stödja ett bredare utbud av bredd- 
och motionsidrott såsom tex dans och gym och ökat stöd till föreningar med 
administration och marknadsföring. 
Beroende på ambitionsnivå och ekonomiska ramar bedömer nämnden att flera av 
åtgärderna kan finansieras inom nämndens budgetram. Nämnden har beslutat om 
fortsatt utredning av nolltaxa för breddaktiviteter, tidspoängssystem för ideellt arbete 
och föreningssamverkan kring dans- och gymanläggningar. 
Vid nämndens behandling av ärendet gjordes en protokollsanteckning om att ett par 
förslag inte går i linje med stadens antagna budget. Aktivitetsbidraget ska vara lika för 
alla oavsett folkbokföringsadress och kostnaden för kommunala föreningspooler 
riskerar att tränga undan det kontanta föreningsbidraget, noterades i protokollet. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag om 
att utreda förbättrade möjligheter till meningsfull fritid som fullgjort. 
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5   Utredning om att minska användningen av engångsartiklar. 
I stadens budget 2018 fick kretslopp och vattennämnden i uppdrag att genomföra en 
utredning om att minska användningen av engångsartiklar. Nämnden har 2019-09-23 § 
179 förklarat uppdraget utfört och överlämnar en utredning till kommunfullmäktige. 
Utredningen är anmäld som inkommen skrivelse till kommunstyrelsens möte  
2019-11-20. 
Utredningen har gjort en kartläggning av vilka typer och mängder av engångsartiklar 
som används av Göteborgs Stads verksamheter samt att klimatpåverkan har beräknats. 
Det finns beskrivningar på olika åtgärder och exempel som kan minska användningen 
av engångsmaterial i staden. Avslutningsvis visar utredningen 16 förslag till stadens 
verksamheter för att minska användningen av engångsmaterial. Åtgärdsförslagen är 
inte, såvitt stadsledningskontoret kan bedöma, förankrade med de som föreslås 
genomföra åtgärder. Stadsledningskontoret bedömer vidare att om kommunfullmäktige 
vill gå vidare med någon eller några av de åtgärder som utredningen föreslår så behöver 
dessa beredas vidare. Åtgärdsförslagen som är beskrivna som möjliga uppdrag från 
kommunfullmäktige till olika delar av stadens organisation är på en hög detaljeringsnivå 
och i ett eventuellt fortsatt arbete behöver formen för implementering i berörda 
verksamheter övervägas ytterligare. Stadsledningskontoret konstaterar att det för 
nuvarande pågår ett arbete med framtagande en ny regional avfallsplan. I samband med 
genomförande av en ny avfallsplan kan till exempel en del av föreslagna åtgärder 
värderas vidare. Genom att förklara uppdraget fullgjort tar inte kommunfullmäktige 
ställning till de åtgärdsförslag som utredningen innehåller. Stadsledningskontoret 
föreslår att kommunfullmäktige förklarar nämndens uppdrag om att utreda minskad 
användning av engångsartiklar som fullgjort.  
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6 Uppföljning av genomförandet av huvudavtal och principavtal 
för spårvägstrafiken 

I samband med uppföljningsrapporten för augusti fick förvaltningar och bolag i uppdrag 
att avrapportera status för uppdrag, som respektive organisation har ansvar för, gällande 
genomförande av principavtalet. 
Stadsledningskontoret efterfrågade status för respektive uppdrag; vad är klart, vad 
återstår och när beräknas uppdraget vara genomfört. Finns det några väsentliga 
återstående frågeställningar. 
De bolag och förvaltningar som fått sig tilldelat uppdrag, från kommunfullmäktige 
2018-12-20 §11 dnr1864/17, i samband med genomförandet av principavtalet med 
Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken är Göteborgs 
Stadshus AB, Higab AB, Göteborgs Kollektivtrafik AB, Göteborgs Spårvägar AB, 
Göteborgs Leasing AB, trafiknämnden, fastighetsnämnden samt kommunledningen. 
Samtliga bolag och förvaltningar uppger att upprättandet av avtal och påtecknande av 
berörda parter följer den gällande tidplanen. De avtal som återstår att upprätta, 
exempelvis avtal om drift och underhåll av bananläggningen, bedöms kunna vara 
påskrivet före årsskiftet. 
Stadshus AB har inrättat ett nytt kollektivtrafikmoderbolag direkt under Göteborgs 
Stadshus AB. Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice har 
inrättats som dotterbolag till den nya kollektivtrafikmodern, Göteborgs Stads 
Kollektivtrafik AB. 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB har överlåtits till 
Västtrafik AB. 
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