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Yrkande angående – Yrkande om att avsluta 
import av ryskt fossilbränsle vid Göteborgs 
hamn  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs 
hamn AB skyndsamt utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för följande fartyg: 

- fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn 
- ryskägda fartyg 
- fartyg som seglar under rysk flagg  
 

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 skada Rysslands ekonomi. Ett annat verksamt medel är att försvåra handel 
med ryska varor och att förse Ryssland med varor från omvärlden. Handeln med ryska 
varor försvåras om fartygsanlöp till och från ryska hamnar inte kan ske i svenska hamnar. 
Göteborgs hamn AB har en i sammanhanget liten andel anlöp till och från ryska hamnar 
av ryska och ryskflaggade fartyg, 12 anlöp under förra året av över 500 i svenska hamnar. 
Primärt handlar det om råolja och raffinerade produkter för Göteborgs hamns del men 
även andra varor hanteras. 

I ljuset av att situationen i Ukraina är akut krävs att sanktioner måste sättas in utan 
dröjsmål. Frågan om att utestänga fartyg att anlöpa Göteborgs hamn till och från ryska 
hamnar (transitgods), ryskägda fartyg eller ryskflaggade fartyg måste utredas skyndsamt. 
De regler som gäller för nödhamn vid olycka med fartyg m m skall fortsättningsvis gälla. 

Beslut om sanktioner genom att utestänga ryska fartyg som trafikerar EU:s hamnar har 
redan beslutats av EU-parlamentet och frågan ligger för beslut i ministerrådet. Givetvis är 
ett gemensamt beslut som omfattar alla EU:s hamnar den mest kraftfulla åtgärden. 
Göteborgs stad måste värna Ukrainas suveränitet och demokrati samt respekt för 
folkrätten inom ramen för de juridiska förutsättningarna.  
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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.1 

 
1 Utrikesministrarna antog EU:s andra sanktionspaket mot Ryssland - Regeringen.se 
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Reviderat yrkande om att avsluta import av 
rysk fossilbränsle via Göteborgs hamn 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs hamn AB 
skyndsamt införa ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för följande fartyg:  
- fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn  
- ryskägda fartyg  
- fartyg som seglar under rysk flagg 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa partier i Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte se 
import av ryskt fossilbränsle eller andra varor via Göteborg. Sådan import skulle 
finansiera det ryska krigsmaskineriets övergrepp i Ukraina. Att staden via sina bolag 
potentiellt tjänar pengar på denna verksamhet under brinnande krig är oacceptabelt. 
 
Vår stad har i ett symboliskt ställningstagande rivit upp ett vänortsavtal med St: 
Petersburg, men i övrigt ej agerat tillräckligt. Av tidsskäl vill vi inte invänta hantering på 
EU-nivå. Göteborg Stad bör ta sitt ansvar nu. Göteborgs Hamn AB rapporterar 2022-03-
041 att tio fartyg direkt från rysk hamn lagt till år 2021, och två stycken under rysk flagg. 
Vi rödgrönrosa partier har tidigare föreslagit en inventering av finansiella kopplingar 
med, och inköp från, Ryssland över hela staden, men som röstats ned av övriga partier. Vi 
återkommer nu i ett avgränsat och akut ärende, där vi ser fram emot en bred enighet. 

Vi välkomnar att Demokraterna och Socialdemokraterna efter vårt initiativyrkande nu 
föreslår att utreda ett förbud i linje med fackförbunds blockader. Vi rödgrönrosa är 
positiva till att inkludera samtliga fartyg med någon form av koppling till Ryssland men 
anser att frågan är för akut för att senareläggas genom ytterligare utredningar utan vill se 
ett direkt införande. 

 
1 https://www.goteborgshamn.se/press/pressmeddelanden/sa-paverkas-goteborgs-hamn-av-
rysslands-invasion-av-ukraina/ 
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