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Yrkande – Yrkande angående import av rysk 
fossilgas till Göteborg 
Förslag till beslut 
 

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

Göteborgs Energi ska genom nya ägardirektiv sluta köpa rysk gas, rysk olja, rysk kol, 
ryska biobränslen, rysk biomassa med omedelbar verkan. Detta gäller även i de fall där 
endast en viss andel av bränslena har sitt ursprung i Ryssland. 

 

Yrkandet  
 

Redan på KS 2022-04-06, ärende 2.2.10 yrkade SD för att Göteborg Energi skulle sluta 
köpa rysk gas.  

Då hade hela KS chans att stödja vårt yrkande, men alla utan SD valde att inte göra det. 

Rysk export av kol, olja och gas uppgår till miljardbelopp dagligen. Dessa inkomster går 
till att finansiera Rysslands anfallskrig och ockupation av Ukraina.  

För att förhindra att göteborgarna finansierar detta orättfärdiga krig måste Göteborgs 
Energi genast sluta köpa gas, olja, kol, biomassa och biobränslen av Ryssland. Det 
kommer att slå hårt mot rysk ekonomi och göra det svårare för Ryssland att föra 
anfallskrig.  

Sverige och Göteborg har nu en chans att ta ett stort steg mot att bli oberoende av 
importerad olja och gas. Göteborgs Energi måste genom tydliga ägardirektiv från staden 
sluta köpa rysk gas, rysk olja, rysk kol, ryska biobränslen och rysk biomassa med 
omedelbar verkan. Detta ska minst gälla så länge EU:s sanktioner mot Ryssland är i 
kraft.1 

EU uppmanar nu sina medlemsländer att sluta köpa rysk gas2. Kommunstyrelsen har ett 
ansvar som dom måste ta på allvar. Sist på KF 2022-03-28 när Göteborgs Energiplan togs 
för beslut, vägrade samtliga i kommunfullmäktigeledamöter att bemöta SD:s kritik mot 
import av rysk gas, det är under all kritik. 

 
1 Utrikesministrarna antog EU:s andra sanktionspaket mot Ryssland - Regeringen.se 
2 EU varnar europeiska köpare av rysk gas | SVT Nyheter 
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https://www.regeringen.se/artiklar/2022/02/utrikesministrarna-antog-eus-andra-sanktionspaket-mot-ryssland/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-hanterar-eu-landerna-beroendet-av-rysk-gas
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Yrkande angående – Yrkande angående 
import av rysk fossilgas till Göteborg 

Förslag till beslut   
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Yrkandet avslås 

Yrkandet 

Den pågående ryska invasionen av Ukraina måste med alla till buds stående medel 
stoppas. Ekonomiska sanktioner är åtgärder som omvärlden redan genomför och fler 
planeras för att sätta press på Rysslands ekonomi. Göteborg Energi AB (GEAB) arbetar 
redan med en rad åtgärder som är under planering eller genomförande för att minska 
beroendet av naturgas med speciellt fokus på naturgasanvändningen i fjärrvärmen. 
Genom att GEAB:s av styrelsen beslutade klimatstrategi är att bli klimatneutrala till 2025 
för den produktion som sker i egen regi pågår ett omfattande arbete med att fasa ut 
naturgasen. Exempel på åtgärder är följande: 

- Ny anslutning av fjärrvärmenätet till Riskullaverket som tillhör Mölndal Energi 
AB för att försörja med biobränsle från existerande produktion är beslutad 

- Ny panna vid Riskullaverket som använder bioenergi planeras 
- Ny ångpanna planeras som använder bioenergi kopplad till Rya kraftvärmeverk 

som idag använder naturgas 
- Ombyggnad av Rya kraftvärmeverk för användning av flytande bränsle istället 

för naturgas är beslutad 
- Åtgärder för att återvinna spillvärme från ny batterifabrik är beslutad 
- Högsbo kraftvärmeverk (använder naturgas) skall avvecklas är beslutat 

Ovanstående åtgärder kommer att minska naturgasanvändningen med start i år och en 
upptrappning sker under kommande år. Även andra åtgärder kan komma att genomföras 
för att minimera behovet av naturgas i närtid.  

Vad gäller flytande naturgas (LNG) sker ingen import från Ryssland idag till Göteborg 
vad gäller bunkring och tack vare den EU-beslutade hamnblockaden inte heller under den 
tid blockaden föreligger vad gäller fartyg under rysk flagg, med vissa undantag. Nyligen 
beslutade även kommunstyrelsen i Göteborg att låta snabbutreda hur fartyg med rysk 
koppling inte ska få anlöpa i Göteborg.  

 

Kommunstyrelsen  
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Yttrande – Yrkande angående import av rysk 
fossilgas till Göteborg 
 

 

Yttrandet 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

På KS 2022-04-06 Ärende 2.2.10 Yrkade SD på följande:  

”Göteborgs Energi ska genom nya ägardirektiv sluta köpa rysk gas, rysk olja, ryska 

biobränslen, rysk biomassa med omedelbar verkan. Detta gäller även de fall där endast 

en viss andel av bränslena har sitt ursprung i Ryssland.” (Se Bilaga 1) 

Då hade hela KS chans att stödja detta yrkande, men alla utan SD valde att inte göra det. 

Rysk export av kol, olja och gas uppgår till miljardbelopp dagligen. Dessa inkomster går 

till att finansiera Rysslands anfallskrig och ockupation av Ukraina.  

För att förhindra att göteborgarna finansierar detta orättfärdiga krig måste Göteborgs 

Energi genast sluta köpa gas, olja, biomassa och biobränslen av Ryssland. Det kommer 

att slå hårt mot rysk ekonomi och göra det svårare för Ryssland att föra anfallskrig.  

Sverige och Göteborg har nu en chans att ta ett stort steg mot att bli oberoende av 

importerad olja och gas. Göteborgs Energi måste genom tydliga ägardirektiv från staden 

sluta köpa rysk gas, rysk olja, ryska biobränslen och rysk biomassa med omedelbar 

verkan. Detta ska gälla så länge EU:s sanktioner mot Ryssland är i kraft.1 

EU varnar nu sina medlemsländer att sluta köpa rysk gas2. Kommunstyrelsen har ett 

ansvar som dom måste ta på allvar. Sist på KF 2022-03-28 när Göteborgs Energiplan togs 

för beslut, vägrade samtliga i kommunfullmäktigeledamöter att bemöta SD:s kritik mot 

import av rysk gas, det är under all kritik. 

 

Bilagor 

1. SD Yrkande om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs 

hamn KS 2022-04-06 Ärende 2.2.10 

 
1 Utrikesministrarna antog EU:s andra sanktionspaket mot Ryssland - Regeringen.se 
2 EU varnar europeiska köpare av rysk gas | SVT Nyheter 
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Bilaga 1 

 

Yrkande – Yrkande om att avsluta import av 
rysk fossilbränsle via Göteborgs hamn 
 

 

Förslag till beslut 
 

I Kommunstyrelsen: 

 

Göteborgs Energi ska genom nya ägardirektiv sluta köpa rysk gas, rysk olja, ryska 

biobränslen, rysk biomassa med omedelbar verkan. Detta gäller även de fall där endast en 

viss andel av bränslena har sitt ursprung i Ryssland. 

 

Yrkandet  
 

Rysk export av kol, olja och gas uppgår till miljardbelopp dagligen. Dessa inkomster går 

till att finansiera Rysslands anfallskrig och ockupation av Ukraina. Att i de läget stänga 

Göteborgs hamnar för lossning av ryska fartyg kommer inte att ha någon effekt. 

Transporter kommer då i stället att gå med lastbilar eller tåg, alternativt med fartyg som 

är registrerade i andra länder. 

Det som däremot har effekt är att genast sluta köpa gas, olja, biomassa och biobränslen av 

Ryssland. Det kommer att slå hårt mot rysk ekonomi och göra det svårare för Ryssland att 

föra anfallskrig  

Sverige och Göteborg har nu en chans att ta ett stort steg mot att bli oberoende av 

importerad olja och gas. Göteborgs Energi måste genom tydliga ägardirektiv från staden 

sluta köpa rysk gas, rysk olja, ryska biobränslen och rysk biomassa med omedelbar 

verkan. Detta ska gälla så länge EU:s sanktioner mot Ryssland är i kraft.3 

 

 
3 Utrikesministrarna antog EU:s andra sanktionspaket mot Ryssland - Regeringen.se 
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Yrkande angående import av rysk fossilgas 
till Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborg Energi AB får i uppdrag att återkomma med förslag på hur arbetet med att 
fasa ut importen av fossilgas från Europa till Göteborg kan skyndas på och ersättas av 
energi från förnybara källor. 

2. Göteborgs Hamn AB får i uppdrag att återkomma med förslag på hur LNG (flytande 
fossilgas) med ryskt ursprung kan undvika att bunkras till fartyg i anläggningar i 
hamnen. 

Yrkandet 
Nyligen beslutade Danmark att fasa ut användandet av fossilgas till 2030 och att 
fyrdubbla investeringarna inom vind- och solkraft. Detta som ett sätt att minska importen 
av rysk gas till landet. Eftersom EU-länderna gemensamt inte kommit till beslut om att 
stoppa den stora importen av rysk gas är det bra att enskilda länder går före. Men vi 
rödgrönrosa vill också undersöka om vi kan göra mer på lokal nivå för att stoppa den 
ryska gasen, som är en mycket viktig del av den ryska krigsekonomin.  

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter den 13/4 framgår att ett nittiotal industrianläggningar 
och över 27 000 svenska hushåll är beroende av importerad gas från Europa, gas som till 
viss del har sitt ursprung i Ryssland. Bland annat stora industrianläggningar i Göteborg. 
Eftersom så hög andel som 40 procent av Europas fossilgas 2021 kom från Ryssland, går 
det att anta att en oönskat hög andel av den gas som importeras till Sverige är rysk gas.   

Därför vill vi undersöka hur Göteborg kan göra mer för att minska importen av rysk gas 
till kommunen genom att fasa ut importen av fossilgas från det europeiska gasnätet. Det 
innebär att förnybar energi behöver utökas till nivåer som gör att behovet av att importera 
fossilgas minskar, såsom biogas, sol- och vindkraft.     

Sedan ett par år tillbaka finns det en så kallad LNG-terminal i Göteborgs hamn, för 
import och distribution av flytande fossilgas. Efter klimatrörelsens protester så stoppade 
regeringen en anslutning mellan LNG-anläggningen och stamnätet, men anläggningen är i 
drift för bunkring till fartyg via privat företag. Vi vill nu att Göteborgs Hamn återkommer 
med förslag på hur LNG med ryskt ursprung kan undvika att bunkras i Göteborgs hamn. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022–04–27 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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