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Yttrande angående – Åtgärder kopplade till 
energiförsörjningen 
 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom det breda yrkandet. I ett sunt politiskt 
landskap hade hela kommunstyrelsen blivit tillfrågat om att stå med på det. 
 
Istället för att öka polariseringen. 
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Nytt yrkande angående – Åtgärder kopplade 
till energiförsörjningen  
 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra 
energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte 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. Nämnden ska också genomföra kommunikationsinsatser för 
att öka göteborgarnas kännedom om rådgivningen. 

3. Fastighetsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, 
Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgslokaler får i uppdrag att 
reducera de ekonomiska effekterna av den oroliga elmarknaden. Uppdraget ska 
ske i samverkan med hyresgästerna där man har en samordnande roll för att leda 
arbetet med att energieffektivisera och minska elanvändningen. 

4. Göteborg Energi får i uppdrag att ta fram ett underlag som identifierar stadens 
förbrukning och var och när åtgärder får bäst effekt. 

5. Göteborg Energi AB får i uppdrag att i samverkan med miljö och klimatnämnden 
genomföra en omfattande informationskampanj om hur hushåll och företagare 
kan bidra till att mildra energikrisen genom att spara el och att förbruka el vid 
lämpliga tider. 

 
Yrkandet 
Elkrisen har inte undgått någon. Risken för effektbrist i det svenska elnätet i vinter har 
ökat ytterligare liksom risken för bortkoppling av el under vintern. I slutet av september 
var EU:s energiministrar överens om tillfälliga nödåtgärder för att minska elpriset, bland 
annat att elförbrukningen ska minska. Staden behöver skyndsamt agera för att 
omhänderta de utmaningar vi står inför. 
 
Göteborg Stads arbete med att samordna arbetet med frågor rörande elförsörjningen har 
påbörjats, där stadsledningskontoret har en central roll som samordnare i det arbetet. 
Bland annat har information kring pågående arbete samlats in från nämnder och bolag för 
att få en helhetsbild av det arbetet som pågår.  
 
I början av oktober startade Energimyndigheten en nationell informationskampanj (Varje 
kilowattimme räknas) i syfte att minska elanvändningen. Kampanjen berör olika åtgärder 
som kan vidtas för att minska sin elanvändning, bland annat att sänka värmen inomhus 
och att använda mindre varmvatten.  
 
Stadsledningskontoret har en samordnande roll i att förmedla informationskampanjen i 
stadens prioriterade kommunikationskanaler. Utöver det ser vi även att bolagen kan agera 
på egen hand, där bland annat Göteborg Energi förmedlar information till kunder och 
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Förvaltnings AB Framtiden förmedlar information till hyresgäster. Samtliga nämnder och 
bolag behöver värdera behovet av att sprida information kring att minska elanvändningen 
och effekttopparna utan att det blir dubbelarbete och dubbla budskap. 
 
Staden äger en stor andel fastigheter och anläggningar. Lokalnämnden har påbörjat ett 
arbete med att reducera de ekonomiska effekterna i lokalanvändandet, tillsammans med 
de berörda förvaltningarna som bedriver verksamhet i lokalerna. Vi ser ett syfte i att 
utvidga arbetet till övriga nämnder och bolag som äger och förvaltar fastigheter och 
anläggningar. Målet är att minska energianvändningen och fördela den jämnare över tid 
för att kapa effekttopparna så att energin räcker till i systemet. Det kan handla om att 
sänka temperaturen i de lokaler där det är lämpligt, att släcka belysning eller att använda 
smart reglerteknik. I arbetet ska särskild hänsyn tas till boenden samt förskolor och 
skolor. Uppdraget ska ske i samverkan med hyresgästerna Fastighetsnämnden, Idrott- och 
föreningsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB, Förvaltnings AB Framtiden 
och Göteborgslokaler får därför i uppdrag att i samverkan med hyresgästerna arbeta för 
att minska de ekonomiska effekterna kopplat till stadens lokaler. 
 
Vi ser även ett behov av utökad miljö- och klimatrådgivning för att hjälpa privatpersoner 
och företag att minska sin elförbrukning och minska effekttopparna. Idag arbetar tre 
energi- och klimatrådgivare som ska hjälpa privatpersoner och företag 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. 
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