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Handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt 
transportsystem till 2030  
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker beslutssats 2 i yrkande från M, L, C och D 
den 27 februari 2019 och MP och V den 27 februari 2019 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska program 
utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av 
miljöprogrammet. Revideringen ska inkludera att Göteborgs Stad ska ha lokala 
transporter som är fossilfria 2030, och att hela Göteborgs Stads fordonsflotta är fossilfri 
senast 2023. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till beslutssatserna i yrkande från MP och V 
den 27 februari 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till beslutssatserna i yrkande från 
M, L, C och D den 27 februari 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 6 februari 2019. 

Tjänstgörande ersättaren Shahbaz Khan (S) yrkade bifall till yrkande från S 
den 6 februari 2019. 

Vid omröstning i huvudvoteringen beträffande Axel Josefsons och Karin Pleijels yrkande 
om bifall till beslutssatserna i yrkanden från M, L, C och D och MP och V samt Shahbaz 
Khans yrkande om bifall till yrkande från S röstade Daniel Bernmar (V), Helene 
Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jessica 
Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och 
ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till Axel Josefsons och Karin Pleijels yrkande. 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Shahbaz Khan (S) 
röstade för bifall till Shahbaz Khans yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 
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Kommunstyrelsen beslutade med nio röster mot tre att bifalla Axel Josefsons och Karin 
Pleijels yrkande.  

Representanterna från M, L och C antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 27 februari 2019. 

Representanterna från MP och V antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 27 februari 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 februari 2019. 

 
 
Göteborg den 13 mars 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 



 
Yrkande MP, V 

Kommunstyrelsen 2019-02-27 
Ärende 2.1.13 

 
 
Yrkande angående handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt 
transportsystem 
 
Vi anser att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri, och att omställningen ska ske 
skyndsamt. Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga. Rapporten “Fossilfritt 
Göteborg - vad krävs?” redovisar tydligt behovet av en samhällsomställning och 
att kraftfulla åtgärder behöver genomföras nu. Flera av åtgärderna som listas i 
rapporten handlar om hållbara transporter. Till 2030 ska alla fordon i staden vara 
fossilfria och stadens egen fordonsflotta ska vara fossilfri senast år 2023.  
 
Vi rödgrönrosa inser allvaret och ser att vi behöver genomföra samtliga åtgärder 
i rapporten, om vi ska ha någon möjlighet att klara målet om 1,5-graders 
uppvärmning. Staden har också en nyligen reviderat miljöprogrammets 
handlingsplan för att ta oss närmare våra lokala miljömål. När det gäller 
begränsad klimatpåverkan har staden även ett klimatstrategiskt program som 
specifikt pekat ut mål och strategier dedikerade till stadens nämnder och 
styrelser. Här finns en rad åtgärder som rör transporter.  
 
För att undvika suboptimering behöver arbetet för att nå en fossilfri fordonsflotta 
komma in i det sammanhang där hållbara mobilitetslösningar för staden som 
helhet hanteras, dvs i det klimatstrategiska programmet med de befintliga 
handlingsplaner som kopplar till detta. Med målet att nå fossilfrihet så snabbt 
som möjligt behöver vi använda stadens resurser klokt och resurseffektivt. 
Åtgärder behöver genomföras snarare än att vi tar fram ett nytt strategiskt 
dokument som riskerar att skapa svårighet att styra mot målet. Arbetet behöver 
fokusera på hela mobilitetsbegreppet och inkludera mer än elektrifiering och 
dess infrastruktur. Utöver att säkra laddinfrastrukturen behöver vi både minska 
antalet transporter, göra våra transporter mer energi- och yteffektiva, samt byta 
ut fossila bränslen mot andra alternativ.  
 
Att genomföra en fossilfri fordonsflotta innebär att många olika aktörer behöver 
samverka. I Klimatstrategiska programmet framgår vilka av stadens aktörer som 
behöver samverka för att nå de olika delmålen. I respektive nämnds reglemente 
framgår att samverkan ska ske med andra aktörer för att kunna utföra sitt 
uppdrag. 
 
  



 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunstyrelsen avslår yrkandet från Socialdemokraterna gällande 
handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030.   

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs 
klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i 
samband med revidering av miljöprogrammet. Revideringen ska 
inkludera att Göteborg stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 
2030, och att hela Göteborgs stads fordonsflotta är fossilfri senast 2023. 

 



 

    Yrkande 
(M) (L) (C) (D) 

s 
Särskilt yttrande 

 (KD) 

Kommunstyrelsen 
Ärende 2.1.13 

2019-02-27 

Yrkande om handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt 
transportsystem till 2030  

Göteborgs Stad behöver arbeta aktivt för att nå 1,5-gradersmålet. En del i arbetet med att nå målet är 
att minska utsläppen. Alliansen och Demokraterna ser positivt på den snabba utveckling som nu sker 
inom fordonsindustrin, exempelvis elektrifiering och automatisering. Det är väsentligt att Göteborgs 
Stad implementerar framtidens lösningar på ett resurseffektivt sätt, där miljöeffekten blir som störst.    
 
Flera av de punkter som presenteras i yrkandet håller vi med om. Det handlar om att arbeta fram en 
ansvarsfördelning mellan kommunens aktörer, hantering av batterier, bilpooler mm. Detta är 
självklara komponenter i ett aktivt miljöarbete, men vi anser att de bör hanteras inom ramen för det 
miljöledningssystem som tas fram under 2019 och redan befintliga program. 
 
Upplevelsen av att det finns för många styrande dokument på övergripande nivå inom miljö- och 
klimat tydliggörs i “Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 1 och 2”. I rapporten beskrivs en 
målträngsel som riskerar att försvåra måluppfyllelsen. Det blir svårt att hålla dokumenten levande, 
skapa samsyn och gemensamma prioriteringar på en helastaden-nivå.  Rapporten pekar också på att 
en snabb teknisk utveckling inom flera områden gör att mål och program snabbt blir inaktuella. Vi 
anser därför att det behövs en översyn av redan befintliga styrande dokument inom miljöområdet.  
 
Vi välkomnar Socialdemokraternas vilja att arbeta för ett fossiloberoende Göteborg, men ser vikten av 
att Göteborg tar ett helhetsgrepp om kommunens miljöarbete. Vi yrkar därför avslag på 
Socialdemokraternas yrkanden om handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 
2030. Nu gäller det att ta ett gemensamt helhetsgrepp, inte utöka den målträngsel som kommunens 
förvaltningar vittnar om.   
 

FÖRSLAG TILL BESLUT   

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta:   

1. Kommunstyrelsen avslår yrkandet från Socialdemokraterna gällande handlingsplan för ett 
fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030.   

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska program 
utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet. 
Revideringen ska inkludera att Göteborg stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 2030, 
och att hela Göteborgs stads fordonsflotta är fossilfri senast 2023. 



   
     Yrkande (SD) 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 
Ärende 2.1.13 

 
Handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030 
 
 
I en storstad som Göteborg är det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik. Kan 
kollektivtrafiken konkurrera som ett kostnadseffektivt och snabbt transportsätt så kommer fler 
att välja detta alternativ. Detta kommer i sin tur att innebära mindre trängsel och mindre 
miljöpåverkan. Nästa steg för kollektivtrafiken är att elektrifiera bussarna. Detta har redan 
påbörjats, och Sverigedemokraterna ser positivt på denna utveckling.   

Det är även viktigt att den totala miljöpåverkan av elbilar tas i beaktande när man utvärderar 
dess miljöpåverkan. Tillverkas bilar i ett land med mycket kolkraft är miljövinsterna inte lika 
stora. Det finns även olika typer av batterier och man måste noga analysera dess 
miljöpåverkan. 

Man kan inte bara reglera och lagstifta och bort ett problem. Man måste ha en mer positiv syn 
på teknikutveckling och marknadens förmåga att leverera energismarta och miljövänliga 
lösningar.   

I S yrkande vill man skapa en sammanhållen delplan för att göra hela Göteborgs Stads 
fordonsflotta fossilfri senast till 2023. Det kommer dock att innebära att man måste avyttra 
lastbilar, bussar och personbilar innan deras tekniska livslängd är slut.  

Dessa fordon kommer då att säljas till någon annan stad eller något annat land och släppa ut 
lika mycket koldioxid där. Det är inte försvarbart, vare sig i ett miljöperspektiv, eller i ett 
ekonomiskt perspektiv för staden.  

Vi ska fasa ut våra fossildrivna fordon när deras tekniska livslängd är slut, och ersätta dessa 
med elfordon eller vätgasfordon efter hand. 

SD delar S ambition om en fossiloberoende fordonsflotta, men vi anser att S krånglar till det. 

Det enda beslut som bör tas är att inte köpa in fler fordon med förbränningsmotorer. De 
fordon som finns idag får gå hela sin tekniska livslängd, annars gör sig staden skyldig till 
massiv kapitalförstöring. 

 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Att Göteborgs stads fordonsflotta ska användas hela sin tekniska livslängd, och därefter 
skrotas/återvinnas. 

Att Göteborgs stads endast köper in bränslecellsfordon och/eller elfordon när fordonen med 
förbränningsmotorer är skrotade och skickade till återvinning. 



   
     Yttrande (SD) 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 
Ärende 2.1.7 

 
 
Handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030 
 
 
I en storstad som Göteborg är det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik. Kan 
kollektivtrafiken konkurrera som ett kostnadseffektivt och snabbt transportsätt så kommer fler 
att välja detta alternativ. Detta kommer i sin tur att innebära mindre trängsel och mindre 
miljöpåverkan. Nästa steg för kollektivtrafiken är att elektrifiera bussarna. Detta har redan 
påbörjats, och Sverigedemokraterna ser positivt på denna utveckling.   

Vi var först med att motionera om att införa avgiftsfria p-platser för elbilar vilket skulle skapa 
ett incitament till att övergå till elbilar. Vi anser även att trängselskatten ska undantas för 
elbilar. Detta har stött på juridiska hinder, men vi ligger på för att Göteborg ska tillskriva 
regeringen om att ändra regelverket så att elbilar kan slippa p-avgifter och trängselskatt. Det 
är även viktigt att den totala miljöpåverkan av elbilar tas i beaktande när man utvärderar dess 
miljöpåverkan. Tillverkas bilar i ett land med mycket kolkraft är miljövinsterna inte lika stora. 
Det finns även olika typer av batterier och man måste noga analysera dess miljöpåverkan. 

Man kan inte bara reglera och lagstifta och bort ett problem. Man måste ha en mer positiv syn 
på teknikutveckling och marknadens förmåga att leverera energismarta och miljövänliga 
lösningar.   

I S yrkande vill man skapa en sammanhållen delplan för att göra hela Göteborgs Stads 
fordonsflotta fossilfri senast till 2023. Det kommer dock att innebära att man måste avyttra 
lastbilar, bussar och personbilar innan deras tekniska livslängd är slut.  

Dessa fordon kommer då att säljas till någon annan stad eller något annat land och släppa ut 
lika mycket koldioxid där. Det är inte försvarbart, vare sig i ett miljöperspektiv, eller i ett 
ekonomiskt perspektiv för staden.  

Vi ska fasa ut våra fossildrivna fordon när deras tekniska livslängd är slut, och ersätta dessa 
med elfordon eller vätgasfordon efter hand. 

 



 

 

 

 

Yrkande (S) 
Kommunstyrelsen 

                                   Nytt ärende 

 
 

Yrkande om handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030 

Vikten av att ställa om till ett hållbart samhälle har aldrig varit mer uppenbar. Samtidigt har 
möjligheterna aldrig varit bättre. Inte minst gäller detta den snabba utvecklingen av fossilfria 
alternativ inom fordonssektorn. 
 
Sedan ett antal år finns ett nationellt mål om att göra fordonsflottan fossiloberoende till 2030. 
Vi behöver därför inleda ett systematiskt, konkret och handfast arbete för att detta mål ska 
realiseras i det lokala transportsystemet i Göteborg. En sådan omställning skulle, vid sidan av 
utmärkta klimateffekter, bl a ge renare luft, mindre buller och en bättre stadsmiljö. Med 
grundingången att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva miljö- och klimatstäder 
är detta en given satsning. Framtagandet av rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs!”, där 
miljö- och klimatnämnden hållit i taktpinnen, har, utifrån den ambitiösa hållningen, blivit en 
viktig impuls i det specifika arbetet för att raskt röra sig i fossiloberoende/fossilfri riktning.  
 
Göteborgs Stad äger inte alla beslut i dessa frågor. Många beslut fattas av individer, 
organisationer och företag samt av andra offentliga aktörer. Men genom att staden tar en aktiv 
ledning i utvecklingen och pekar ut en tydlig färdriktning, samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för näringsliv och civilsamhälle, kan vi nå målet. 
 
Vad som blivit tydligt särskilt under det senaste året är att fossiloberoendet, som ofta 
betraktats som visionärt, tack vare flera banbrytande innovationer nu ser ut att kunna 
realiseras. Teknikoptimisterna förefaller ha fått rätt. Inte minst har takten i elektrifieringen 
höjts rejält. I och med att även framstegen för biobränslen har varit betydande finns det en 
trovärdig väg framåt mot såväl fossiloberoende som fossilfrihet. 
 
Ytterligare incitament för att höja takten är att flera grundläggande förutsättningar nu är på 
plats. En gäller elnätet. I en rapport från 2018 – som gemensamt tagits fram av ABB, AB 
Volvo, Göteborg Energi, Sweco Energuide, Vattenfall och Volvo Cars – dras slutsatsen att 
den existerande kapaciteten i elsystemet i Göteborg i princip är tillräcklig för att understödja 
en fullskalig övergång till elfordon. Denna typ av kapacitetsfrågor är komplicerade. Men 
rapporten klargör att ett fossiloberoende transportsystem i detta avseende är inom räckhåll. 
 
Göteborg har redan tagit en ledande roll i den gröna omställningen av fordonssektorn. 
ElectriCity är en banbrytande testbädd för elfordon. Elbussarnas resultat på linje 55 och 16 
skapar tydliga incitament för ytterligare utbyggnad och Västtrafik har ambitioner i linje med 
2030-målet för elektrifiering av busstrafiken i staden. Volvo Trucks lanserade våren 2018 
världens första ellastbil i Göteborg. Under hösten 2018 har Volvo CE i samarbete med 
Skanska lyckats sänka CO2-utsläppen med ca 98 procent genom att i projektet Electric Site 
elektrifiera maskinerna på Vikans Kross. Volvo Cars har satt ett mål om att minst hälften av 



 

 

 

 

Yrkande (S) 
Kommunstyrelsen 

                                   Nytt ärende 

 
försäljningen 2025 ska bestå av rena elbilar. Sommaren 2018 lanserades – i bred samverkan 
mellan staden, staten, näringslivet och akademin – en miljardsatsning på ett nytt testlabb för 
elfordon på Lindholmen. Sammantaget handlar det alltså inte på något vis om att starta från 
noll, utan snarare från en framskjuten position. 
 
Inom Göteborgs Stad finns det flera olika aktörer som i skilda kontexter verkar för den gröna 
omställningen av transportsystemet. Det mesta av det som görs – när det gäller allt från 
innovationer och infrastruktur till transportjänster och kompetensförsörjning – är angeläget 
och av hög kvalitet. Problemet är i stället att den övergripande samordningen och planeringen 
mestadels är svag eller rentav bristfällig. Staden rör sig inte enhetligt framåt i dessa frågor, 
utan spretar en del i sitt agerande. Därför behöver vi bättre koordinera och strukturera de olika 
stadeninterna aktörernas insatser. Det handlar som att skapa interna effektiviseringar och 
synergier, om att blir en mer lättillgänglig och smidig samarbetspartner för externa 
organisationer och bolag samt om att kommunicera ett tydligt och sammanhängande budskap 
i förhållande till omvärlden. 
 
BRG har nyligen avslutat arbetet med ett fullmäktigeuppdrag om att utreda hur Göteborg, 
inom exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, bör följa och dra nytta av den snabba 
utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i 
transportsektorn. Den första rekommendationen i BRG-rapporten lyder: ”BRG 
rekommenderar att Göteborg Stad utformar en tydlig vision, målsättning och handlingsplan 
som stödjer omställningen för utpekade områden, automatisering, digitalisering och 
elektrifiering inom fordons- och transportsektorn.” 
 
Att i ett första initiativ inkludera hela agendan för automatisering, digitalisering och 
elektrifiering skulle kunna blir för omfattande och svårhanterligt. En klok hållning vore i 
stället att börja med en satsning som med el och andra fossilfria drivmedel i fokus – och där 
det är rimligt med kopplingar till automatisering och digitalisering – knyter an till det redan 
etablerade nationella målet om att nå fossiloberoende till 2030. Mycket talar för att en konkret 
och handfast handlingsplan med den inriktningen skulle kunna skapa stora mervärden för 
Göteborg och göteborgarna. Med en sådan ram skulle den gröna omställningen av det lokala 
transportsystemet kunna göras både snabbare och bättre. Staden skulle kunna befästa och 
stärka sin ledande roll på området. Detta skulle i sin tur vara positivt för klimatet, stadsmiljön, 
konkurrenskraften, jobbskapandet och mycket annat. 
 
En handlingsplan behöver kopplas till och bygga vidare på det pågående arbetet med den 
redan existerande ”Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till 
introduktion av elfordon”. Hur arbetet med den existerande planen – liksom andra relaterade 
styrdokument inom staden – ska fortskrida bör övervägas. Det är samtidigt nödvändigt att i en 
större och bredare handlingsplan ta ett systematiskt grepp kring omställningen till 
fossiloberoende lokala transporter. 



 

 

 

 

Yrkande (S) 
Kommunstyrelsen 

                                   Nytt ärende 

 
Handlingsplanen för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030 bör bl a täcka in: 
 
• ett ramverk för ansvarsfördelning och koordinering mellan stadens aktörer samt mellan 

staden och externa aktörer  
 
• hantering av kapacitet och utveckling när det gäller elproduktion och elnät i Göteborg 

samt av förstärkningar i inmatningen av el till staden 
  
• hantering av utbyggnaden av laddinfrastruktur samt av infrastrukturen för andra relevanta 

drivmedel 
 
• anpassning av den generella stadsutvecklingen till den fossiloberoende mobilitetens 

möjligheter och utmaningar 
 
• ett upplägg för omvärldsbevakning, stadenintern informationssamordning och extern 

kommunikation kring handlingsplanen och dess genomförande 
 
• ett upplägg för att, inom bl a Testbädd Göteborg, attrahera och utveckla relevanta 

testbäddsverksamheter och andra innovationssatsningar 
 

• en analys av vilka särskilda åtgärder som krävs för att främja och säkra omställningen när 
det gäller den tunga trafiken – bl a till och från Göteborgs Hamn  

 
• ett strategiskt perspektiv som ser till att omställningen till fossiloberoende, som har fokus 

på ekologisk hållbarhet, även blir socialt hållbar och skapar möjligheter för hela staden 
och alla göteborgare att ställa om 

 
• en analys av vilka fortbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder som behöver vidtas för att, 

givet de förändrade utvecklings- och produktionsförutsättningar som de nya teknologierna 
för med sig, säkra en smidig omställning för de anställda inom fordonsindustrin 

 
• en delplan för att göra hela Göteborgs Stads fordonsflotta fossilfri senast till 2023 

 
• en analys av vilka system för återanvändning och återvinning, exempelvis för hantering av 

batterier, som behöver byggas upp för att stödja de nya teknologierna samt hur stadens 
aktörer kan och bör agera i den utvecklingen 

 
• ett upplägg för den fortsatta hanteringen av bilpooler mot såväl privat som offentlig sektor 
 



 

 

 

 

Yrkande (S) 
Kommunstyrelsen 

                                   Nytt ärende 

 
• en genomgång av vad som kan och bör göras inom ramen för inköp och upphandling av 

transporttjänster 
 

• ett system för kontinuerlig uppföljning av hur arbetet med handlingsplanen fortskrider 
 
Handlingsplanen kan innehålla åtgärder för att stimulera utvecklingen genom att temporärt ge 
elfordon prioritet eller subventioner vad gäller exempelvis parkering eller andra sammanhang. 
Men planen ska inte inkludera insatser som går ut på att stänga delar av staden för andra bilar 
i syfte att främja elbilar. Sådana typer av förbud är inte rimliga. För att kunna hantera 
rörelsehinder, livspussel och annat är det viktigt att alla som behöver det kan använda bil. 
 
Handlingsplanen bör inkludera resonemang om tidssättning och finansiering av åtgärder samt 
kring mål- och intressekonflikter som kan uppstå och lösas.  
 
Arbetet med handlingsplanen bör utgå från en kartläggning av de mål, inriktningar, program, 
planer, initiativ, beslut etc med bäring på omställningen till fossiloberoende som finns inom 
Göteborgs Stad samt från de lagar, regler, policies, insatser o dyl som utgör den övergripande 
kontexten för hanteringen av dessa frågor i Sverige och Europa. 
 
Vi anser att BRG och trafiknämnden ska ta ett gemensamt ansvar för att leda framtagandet av 
handlingsplanen. För att kunna ta sig an uppdraget på ett aktivt och effektivt sätt är det rimligt 
att dessa båda aktörer tillförs specifika resurser. Den frågan får hanteras inom ramen för 
stadens budgetarbete.  
     
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
att uppdra åt BRG och trafiknämnden – i samverkan med byggnadsnämnden, 

fastighetsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, park- och 
naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden, 
Göteborgs Hamn, Parkeringsbolaget, Göteborg Energi, AB Framtiden, Higab, 
Renova, kommunstyrelsen och andra relevanta aktörer inom staden – att 
utarbeta en handlingsplan för hur de lokala transporterna i Göteborg ska göras 
fossiloberoende till 2030 

 
att uppdra åt BRG och trafiknämnden att i framtagandet av denna handlingsplan 

etablera ett tätt samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet, akademin, 
GR, VGR (inkl Västtrafik), Länsstyrelsen, Trafikverket och övriga involverade 
myndigheter samt andra relevanta externa aktörer 

 
att  som ett viktigt inslag i handlingsplanen skapa en sammanhållen delplan för att 

göra hela Göteborgs Stads fordonsflotta fossilfri senast till 2023 


	Handling 2019 nr 48
	Handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030
	Kommunstyrelsens förslag

	2.1.15_20190313.pdf
	yrk_MPV_2.1.13_20190227
	yrk_MLCD_yttrKD_2.1.13
	yrk_SD_2.1.13_20190227
	2.1.13_20190227
	yttr_SD_2.1.7_20190206
	2.1.7_20190206



