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Reviderat yrkande angående yrkande 
angående uppdrag till Göteborg Energi för att 
hantera den förestående energikrisen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Att avslå yrkandet. 

Yrkandet 

Göteborg Energi jobbar redan för fullt med att hantera den pågående energikrisen och ser 
över olika möjligheter. Bolaget har också omfattande planer på energiutbyggnad med den 
planerade anläggningen Bioångpanna Rya som ska minska användningen av naturgas och 
bidra till ett fossilfritt energisystem. 

Staden har redan en funktion för att minska energianvändningen, sprida information och 
ge allmänheten tips och råd, stadens energirådgivare. Det är bättre att satsa ytterligare på 
den verksamhet som redan bedrivs som är tillgängligt för alla invånare i Göteborg. Vi 
hänvisar istället till det reviderade yrkande från MP, V och S 2.1.32 angående 
energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning. 

Därför yrkar vi avslag på yrkandet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2022-09-30 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna) 
  
Ärende nr 2.1.31 
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Yrkande angående – uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den 
förestående energikrisen 
 

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). 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2022-09-27 
 

 
  
Ärende nr 2.1.31 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/
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Yrkande angående uppdrag till Göteborg 
Energi för att hantera den förestående 
energikrisen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborg Energi AB får i uppdrag att 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. 

2. Göteborg Energi AB får i uppdrag att erbjuda sina Energitjänster till alla sina 
fjärrvärmekunder utan extra kostnad för att nödvändig energieffektivisering ska 
få ökad spridning. 

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att snabbutreda att ta bort effekttaxan under 
natten när elförbrukningen är låg för att styra mer av elförbrukningen till dessa 
tider.  

4. Göteborg Energi AB får i uppdrag att snabbutreda om bolagets elproduktion kan 
öka under den kommande vintern genom utökad drift av befintliga 
kraftvärmeverk i syfte att bidra till dämpade elpriser. 

Yrkandet 
Sverige står inför en energikris under kommande vinter. Effektbrist för el står för dörren 
och elpriserna förväntas skjuta i höjden på grund av att planerbar elproduktion har lagts 
ner i södra Sverige och att Rysslands stryper gasleveranser till EU. Om minskad 
elförbrukning och uppstartade reservkraftverk inte löser situationen finns det energiplaner 
över hur lokala elnät på ett systematiskt sätt ska kopplats ifrån. Områden i Göteborg 
riskerar i en sådan situation att bli nedsläckta. 

De ökade elpriserna förväntas bli så svåra att hantera för hushåll och företagare att 
riksdagspartierna lovar olika former av kompensation eller högkostnadsskydd. Detta är 
åtgärder som kan vara mycket viktiga för att skydda hushållens och företagares 
ekonomier. Samtidigt leder denna typ av skydd till att incitament att energieffektivisera 
och vara sparsam med el minskar. Det riskerar att förvärra bristsituationen. 

Vi ser därför ett tydligt behov av informationskampanjer till hushåll och företager om hur 
de kan bidra med att spara energi och förbruka energi vid rätt lämpligare tider så att vi 
undviker att hamna i en situation där energiplanernas nedsläckningar behöver verkställas. 
Under oljekrisen genomfördes framgångsrika informationskampanjer och medborgana 
tog stort ansvar så att situationen kunde hanteras utan drastiska ransoneringar.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
 
2022-09-12 

Demokraterna 
 
 
Nytt ärende 
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Energitjänster som syftar till att hjälpa kunder att effektivisera sin energiförbrukning 
erbjuds idag fjärrvärmekunder. Både Göteborg Energi AB och dess kunder vinner på att 
alla delar i energisystemet blir effektivare så tjänsterna behöver få ökad spridning. Vi 
föreslår därför att tjänsterna bli inkluderade i grundpriset och erbjuds utan extra kostnad 
till alla kunder.  

Göteborg Energi har sedan en tid tillbaka en effekttaxa, vilket innebär att kunden får 
betala en avgift för medelvärdet av de tre högsta effekttopparna under en kalendermånad. 
Detta infördes för att jämna ut förbrukningen över dygnet. Men eftersom mindre el 
förbrukas under nätterna (industrier/arbetsplatser förbrukar inte lika mycket då) och elen 
vanligtvis är billigare då, så vore det bra att under den här vintern ta bort effekttaxan 
under natten, t.ex. från midnatt till 05.00. Detta skapar ett incitament för kunderna att 
använda mer el på natten, t.ex. för att ladda bilen eller köra tvättmaskinen. Den nuvarande 
effekttaxan hämmar detta beteende. 

För att dämpa elpriserna behöver Göteborg Energi samtidigt bidra med så mycket 
elproduktion som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. De förväntade höga elpriserna kan 
leda till att det finns ekonomi i att utöka driften av bolagets reservkraftvärmeverk. Vi vill 
se en snabbutredning om lämpligheten och genomförande av förberedelse för att snabbt 
kunna utöka driften. 
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