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Välkomna att lämna synpunkter på förslaget 
till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 
 
Miljöförvaltningen har i samverkan med Göteborg Energi AB, Förvaltnings AB 

Framtiden, och med stöd från förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till Göteborgs 

Stads energiplan 2022–2030. Energiplanen syftar till att driva på genomförandet av 

åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande mål i Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram 2021–2030:  

• Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 

• Producera energi enbart av förnybara källor 

• Minska klimatpåverkan från transporter 

 

Energiplanen syftar även till att bibehålla och utveckla stadens arbete med att ha en trygg 

och säker energiförsörjning och ska utgöra en gemensam utgångspunkt som visar 

riktningen för Göteborgs Stads arbete med energifrågor. Genom detta uppfylls samtidigt 

lagkravet om kommunal energiplanering.   

 
Nu är det dags för er att ge era synpunkter! Vi vill ha era svar senast den 30 september.  

Remissen är en aktiv del av planens utveckling med syfte att förankra och bearbeta 

förslaget ytterligare. Synpunkter tas emot genom skriftliga remissvar som är nämnd- eller 

styrelsebehandlade.  

Ytterligare ett syfte med remissen är att samla in underlag till en översiktlig ekonomisk 

bedömning av energiplanen. Bakgrunden till detta är att kommunfullmäktige har infört 

tydligare krav på beskrivning av ekonomiska konsekvenser vid beslut om nya styrande 

dokument i staden. Se fråga 4 nedan.  

När Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 antas kommer nuvarande energiplan att 

sluta gälla. 

Frågor att besvara 
I ert remissvar vill vi att ni i första hand fokuserar på att besvara följande frågor:  

1. Vilka övergripande synpunkter har ni på energiplanens innehåll och struktur? 

2. Vilka detaljerade synpunkter har ni på åtgärderna? Svara i mallen i bilaga 2.   

3. Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att planen ska leda till 

handling? 

4. Vilka övriga åtgärder kommer ni att genomföra som planen bör kompletteras 

med, och vad bedömer ni att dessa kommer att kosta er att genomföra?  

5. Uppskatta era kostnader för de åtgärder ni ska bidra till att genomföra enligt 

energiplanen. Fyll i kostnaderna i bilaga 3, uppdelat på följande tre kategorier:   

• Inom ram:  

Åtgärder som kan göras inom nuvarande ekonomisk ram utan att det får 

några betydande konsekvenser för verksamheten. Till exempel åtgärder 

som kan genomföras utan att resursbehoven ökar, åtgärder som redan är 

beslutade eller åtgärder som kommer att genomföras även om förslaget 

till energiplan inte skulle beslutas. 
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• Inom ram med konsekvenser:

Åtgärder som kan göras inom nuvarande ekonomisk ram men som kräver

omprioritering inom verksamheten. Beskriv vilka konsekvenser det

skulle ge för verksamheten. Vad är det som skulle prioriteras bort?

• Utökad ram:

Åtgärder som ni ser att nämnden/styrelsen kommer behöva göra och som

inte ryms inom nuvarande ekonomisk ram. Ange uppskattad kostnad för

dessa.

6. Vilka behov kan ni se och exempel på åtgärder som behöver genomföras i

samarbete mellan olika förvaltningar och bolag, (utöver de åtgärder er egen

nämnd eller styrelse behöver genomföra, se fråga 4). Vilka utmaningar finns idag

för att få till ett sådant samarbete?

7. Har ni några övriga synpunkter på energiplanen?

Dialog under remissperioden 
Med anledning av covid-19 kommer dialog under remissperioden i första hand att hållas 

digitalt. Önskar ni få en presentation av energiplanen, diskutera innehållet eller har några 

frågor kring remissen kontakta Alvin Hilmersson Haag via mejl eller telefon: 

alvin.hilmersson@miljo.goteborg.se 

031-368 38 06

På temasidan Miljöarbete i staden på Göteborgs Stads intranät kommer vi att lägga upp 
information om förslaget till energiplan. Den hittar du på: 

intranat.goteborg.se/miljoarbete. 

Svara på remissen senast 30 september 

Skicka svaret senast 2021-09-30 till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se märkt 

med diarienummer MKN-2021-10533. Vi vill att ni bifogar protokollsutdrag samt 

tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet och eventuellt bilaga 2 ska vara i Word-format 

och bilaga 3 i Excel-format. 

Bilagor 

Bilaga 1 Remissinstanser i Göteborgs Stad 

Bilaga 2 Mall för svar på fråga 2, detaljerade synpunkter 

Bilaga 3 Mall för svar på fråga 4, uppskattade kostnader för åtgärder som kräver 

utökad ekonomisk ram  
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Bilaga 1 Remissinstanser i Göteborgs Stad 

 

Business Region Göteborg 

Byggnadsnämnden 

Fastighetsnämnden 

Förvaltnings AB Framtiden 

Got Event 

GREFAB 

Gryaab AB 

Göteborg Energi AB 

Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs spårvägar AB 

Göteborgs Stad Leasing AB 

Göteborgs Stad Parkering AB 

Higab AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp- och vattennämnden 

Liseberg AB 

Lokalnämnden 

Nämnden för konsument- och medborgarservice 

Park- och naturnämnden 

Renova AB 

Trafiknämnden 

Lindholmen Science Park AB 

Johanneberg Science Park AB 

 


