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Remiss-svar Göteborgs Stad 
Elektrifieringsplan 2021-2030  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till Business Region 
Gothenburg som trafiknämndens eget yttrande. 

3. Ärendet justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Business Region Gothenburg har ombett berörda nämnder och bolag att lämna 
synpunkter på Göteborgs stads Elektrifieringsplan 2021-2030, Svaret ska 
nämndbehandlas och översändas till Business Region Gothenburg senast 20 december. 

Den årligen reviderade Handlingsplanen skall innehålla beslutade aktiviteter vilka ska 
rymmas inom ordinarie budget alternativt inom annan godkänd budget för alla 
verksamheter i Göteborgs stad. De samlade aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att 
tillse att Göteborgs stad bidrar till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader i 
enlighet med Göteborg Stads miljö- och klimatprogram. 

Förvaltningen anser att det är positivt att samla stadens arbete med 
elektrifieringsuppdraget för att främja samverkan och undvika dubbelarbete. 
Handlingsplanen är omfattande och kontoret anser att planen bör omarbetas så att den 
endast omfattar aktiviteter som har med elektrifieringsuppdraget att göra. Kontoret anser 
även att planen bör omarbetas och fokusera på ett fåtal områden där staden bör kraftsamla 
och där vi måsta arbeta tillsammans, och att allt annat skall ligga i icke beslutade bilagor 
som information om vilka aktiviteter som pågår i staden. Kontoret anser vidare att endast 
handlingsplanen ska beslutas i KF och inte övriga dokument såsom GAP-analys och 
förslag på mål- och indikatorer som hör till aktiviteter från andra program och planer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den årligen reviderade Handlingsplanen innehåller beslutade aktiviteter vilka ryms inom 
ordinarie budget alternativt inom annan godkänd budget för alla verksamheter i 
Göteborgs stad. Vissa av aktiviteterna medför kostnader för kontoret i utrednings- eller 
planeringsskedet och vissa aktiviteter kan få ekonomisk påverkan på kontoret i 
förvaltningsskedet. I de fall aktiviteter medför kostnader i planerings-, genomförande- 
och/eller förvaltarskedet hanteras detta i nämndens ordinarie budgetprocess. 

Trafikkontoret 
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Diarienummer 06652/21 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
De samlade aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att tillse att Göteborgs stad bidrar 
till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader i enlighet med Göteborg Stads 
miljö- och klimatprogram. 

Elektrifiering har stor potential att bidra till en reduktion av utsläppen från trafiken. 
Göteborg har som storstad större möjligheter till en högre andel kollektivtrafik, gång, 
cykel och effektivare godstransporter än Sverige som helhet. 

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

Samverkan 
Samverkan med de fackliga organisationerna har inte varit aktuell i detta ärende. 

Förhållande till styrande dokument 
Elektrifieringsplanen tar sin utgångspunkt i styrande dokument såsom: 

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 
• Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030 (Remissversion) 
• Göteborgs Stads Trafikstrategi för en nära stad (2014 - 2035) 
• Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program (2018 - 2035) 

Stödjande dokument 
Följande utredningar och rapporter utgör ett stöd för elektrifieringsplanen: 

• 2018:13 Fossilfritt Göteborg - vad krävs? (Miljöförvaltningen, 2018) 
• 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 (Miljöförvaltningen, 

2020) 
• Hållbar elektromobilitet – Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara 

miljömässigt och socialt hållbara (M-O. Larsson, M. Persson, M. Romare, H. 
Kloo, IVL, 2020) 

• Den europeiska gröna given (The European Green Deal) 
• Studie och arbetsmaterial avseende elektrifiering av transportsystemet (Business 

Region Göteborg, 2020) 
• 2019:15 Ny krav på laddinfrastruktur för laddfordon (Boverket 2019) 
• PussEl – Vad behövs för att elektrifiera transportsystemet i Göteborg (Göteborg 

Energi AB, AB Volvo, Volvo Cars, ABB, Vattenfall, Sweco, 2018) 

 

Bilagor 
1. Remissfrågor 

2. Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021-2030 Handlingsplanen  
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Ärendet  
Business Region Gothenburg har ombett berörda nämnder och bolag att lämna 
synpunkter på Göteborgs stads Elektrifieringsplan 2021-2030, 

Svaret ska nämndbehandlas och översändas till Business Region Gothenburg senast 20 
december. 

Beskrivning av ärendet 
 

Elektrifieringsuppdraget 
Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och 
samhällsutmaningarna som följer av en ökad urbanisering och transporters 
miljöpåverkan. Göteborgs Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning 
och har antagit målet om att ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där 
Göteborgs Stads egen fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023.  

Bakgrunden till elektrifieringsuppdraget kommer av den snabba omställningen inom 
fordons- och transportsektorn avseende elektrifiering med införandet av nya EU 
regleringar för lägre koldioxid (CO2) utsläpp och ett ökat hållbarhetsfokus från det breda 
näringslivet för att upprätthålla global konkurrenskraft. Som en följd syns en bred 
introduktion av allt fler modeller av elfordon såväl inom segmentet lätta som tyngre 
fordon. Elektrifieringen syns även inom segmentet arbetsmaskiner för byggarbetsplatser, 
i hamnapplikationer och inom sjöfarten, som står inför en stor omställning. Detta kräver 
en stadsutveckling som går hand i hand med elektrifieringsutvecklingen; att rusta för en 
utbyggnad av laddinfrastruktur, utveckla strategiska depålägen och att kunna garantera 
effekt och elförsörjning där behoven uppstår. 

Handlingsplanen 
Business Region Göteborg har, i enlighet med uppdraget tilldelat av Kommunfullmäktige 
under hösten 2020, i samverkan med en rad förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag 
till Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021 – 2030 med revidering inför 2022. 
Elektrifieringsplanen syftar till att driva på genomförandet av åtgärder som leder till att 
Göteborgs Stad når målen om en fossilfri fordonsflotta till 2023 samt minskning av 
växthusgasutsläppen med 90% till 2030 jämfört med 2010. Vidare har Göteborgs Stad 
antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning om ett fossilfritt transportsystem till 2030. 

De årligen reviderade Handlingsplanen ska innehålla beslutade aktiviteter vilka ska 
rymmas inom ordinarie budget alternativt inom annan godkänd budget för alla 
verksamheter i Göteborgs stad. Handlingsplanen täcker in aktiviteter startade under 2020 
eller senare, både kortare insatser och insatser som delvis sträcker sig fram till 2030.  

Remissen 
Remissen är en aktiv del av planens utveckling med syfte att förankra och bearbeta 
förslaget ytterligare och i enlighet med tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret den 
2021-04-21, Diarienummer 0472/21. Remissbehandlingen syftar till att slutgiltigt kunna 
formulera och förankra en handlingsplan för 2022 baserat på förankrade delmål och 
indikatorer. BRG har sammanställt ett antal remissfrågor som trafikkontoret besvarat i 
bilaga 1.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det är positivt att samla stadens arbete med 
elektrifieringsuppdraget för att främja samverkan och undvika dubbelarbete.  

Remissversionen av handlingsplanen innehåller aktiviteter som härstammar från andra 
planer, program, egna uppdrag och är beroende av att drivas och ledas från dessa. 
Kontoret ser det därför som problematiskt att handlingsplanens mål, indikatorer och 
aktiviteter kommer att beslutas i KF då detta medför att elektrifieringsplanen blir styrande 
över andra beslutade planer och program vilket i sin tur kan medföra målkonflikter och 
dubbeluppföljning. Planen innehåller även aktiviteter som felaktigt anges som 
verksamhetsmål vilket riskerar att skapa otydlighet.  

Kontoret ser att planen bör omarbetas så att de mål och indikatorer som anges i 
handlingsplanen är relevanta för aktiviteterna och att uppföljningen av dessa kan hanteras 
i nämndernas och bolagens ordinarie uppföljning då varje uppföljningstillfälle utöver de 
ordinarie verksamhetsuppföljningarna kräver en arbetsinsats av kontoret. Vidare bör 
berörda förvaltningar och bolag själva få definiera aktiviteter, mål och indikatorer som 
ligger i linje med de egna uppdragen och reglementena, och att dessa aktiviteter inte tas 
upp för KF-beslut genom elektrifieringsplanen.  

Kontoret anser även att planen bör omarbetas och fokusera på ett fåtal områden där 
staden bör kraftsamla och där vi måsta arbeta tillsammans, och att allt annat skall ligga i 
icke beslutade bilagor som information om vilka aktiviteter som pågår i staden. Kontoret 
anser att BRG i samverkan med övriga berörda förvaltningar och bolag bör enas om dessa 
områden. 

Vidare anser kontoret att planen kan tjäna som ett bra kommunikationsunderlag för att 
visa vilka åtgärder som Göteborg vidtar för att Göteborgs Stad når målen om en fossilfri 
fordonsflotta till 2023 samt minskning av växthusgasutsläppen med 90% till 2030 jämfört 
med 2010, men om planen skall användas som kommunikationsunderlag måste de delar 
som bara ingår kommunikativt endast finnas i en bilaga som inte ingår i KF-beslutet. 

 

 

Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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