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Yrkande angående – energieffektivisering och utökad energi- och 
klimatrådgivning 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Göteborg Energi Ab ges i uppdrag att öka samarbetet med svenska 
kraftnät för att säkerställa en stabil elförsörjning till stadens växande 
industri och hushåll. 
 

2) Göteborg Energi AB får i uppdrag att redovisa i vilken utsträckning 
elproduktionen kan ökas i kraftvärmeverken för att säkerställa tillgången 
till el till rimliga priser inför kommande vinter. 
 

3) Göteborgs energi AB ges i uppdrag att informera relevanta konsumenter 
om åtgärder för att spara energi. Lämpligen genom hänvisning till 
Energimyndighetens webbplats. 
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/ 
 

4) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, via stadens webbplats, informera om 
åtgärder för att spara energi. Lämpligen genom hänvisning till 
Energimyndighetens webbplats. 
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/ 
 

 
 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna har under lång tid värnat långsiktighet i energiförsörjningen 
med stabila, planerbara kraftslag. För att säkerställa kraftförsörjningen i ett redan 
dysfunktionellt energisystem behövs det på kort sikt genomföras ett flertal 
åtgärder för att säkerställa tillgången på el till rimliga priser inför kommande 
vinter. 
 
Staden kan och bör i möjligaste mån bidra till att minimera dilemmat med de 
skenande elpriserna och avvärja en hotande nedstängning av elnätet vid akut 
effektbrist (efterfrågan överstiger tillgången till el). 
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Justerat yrkande angående energieffektivisering och 
utökad energi- och klimatrådgivning 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående undersöka vilka åtgärder som 
snabbt kan genomföras inom stadens egna verksamheter för att minska 
energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. 

2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka miljö- och 
klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att 
minska sin energiförbrukning. 

3.  Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag, att i samverkan med nämnden för 
demokrati- och medborgarservice, omgående undersöka hur miljö- och 
klimatrådgivningen kan göras mer känd för fler göteborgare. Utredningen 
måste ge svar på hur mycket det arbetet förväntas kosta och vilken/vilka 
förvaltning/ar som ska finansiera det.  

Yrkande 
Det ansträngda världsläget med Ukrainakriget och höjda elpriser gör att vi snabbt 
behöver minska vår energiförbrukning, för att minska våra kostnader men också för 
att elen ska räcka till. Det gäller både stadens verksamheter, privatpersoner och 
företag. I de egna verksamheterna har staden rådighet. Här vill vi omgående 
undersöka vilka sätt som finns att snabbt spara energi. 

Intresset för energirådgivning har ökat kraftigt i Göteborg. Många människor är 
oroliga inför ännu en vinter med rekordhöga elpriser. Vi vill att fler ska få hjälp att 
sänka sina kostnader. För att få energin att räcka till i systemet behöver 
användningen även fördelas jämnare över tid, så vi minskar effektbehovet.  Energi-
och klimatrådgivningen kan bidra till att minska effekttoppar när det är hög 
elförbrukning. Genom att undvika toppar då efterfrågan är mycket hög så kan elpriset 
hållas nere.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-09-30 
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Elforsk1 har beräknat att elpriserna i elområde 3, där Göteborg ingår, skulle vara nere 
på samma nivå som före Rysslands invasion av Ukraina, om vi minskar efterfrågan 
med fem procent. Idag arbetar tre energi- och klimatrådgivare som ska hjälpa 
människorna i Göteborg, Partille och Öckerö kommun. Genom att utöka antalet 
energi- och klimatrådgivare kan fler människor få hjälp att minska 
energiförbrukningen, och därmed kan också priset per kWh minska enligt Elforsk 
beräkningar. 

 
1 https://energiforsk.se/nyhetsarkiv/energieffektivisering-basta-sattet-att-snabbt-sanka-
elpriserna/ 
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