PM Rotel IX (Dnr KS 2021/852)

Anmälan om svar på remiss av Göteborgs Stads
energiplan 2022–2030
Remiss från Göteborgs Stad
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Göteborgs stads energiplan syftar till att driva på genomförandet av åtgärder som
leder till att nå 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 Göteborgs Stads arbete med
att säkerställa en trygg energiförsörjning och ska fungera som en gemensam
utgångspunkt som visar riktningen för stadens arbete med energifrågor. Genom detta
uppfylls samtidigt lagkravet på kommunal energiplanering. Planen gäller för
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser för perioden 2022-2030.
På grund av kort remisstid har staden svarat med miljö- och
hälsoskyddsnämndens yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Stadsledningskontoret har meddelat att de avstår från att svara.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 10 november 2021
KATARINA LUHR

1

Bilaga
Remissutgåva - Göteborgs Stads energiplan 2022–2030
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Denna remiss inkom Stockholms stad den 17 juni och Göteborgs stad önskade svar den 30
september. Även med hänsyn taget till semestermånader är det inte en orimligt kort svarstid.
Tyvärr har stadsledningskontoret inte fått den interna remissen vilket omöjliggjorde att staden
kunde svara i tid. Om det vore en enskild händelse skulle vi kunna ha överseende med detta,
misstag beroende på den mänskliga faktorn kan naturligtvis hända. Nu är det tyvärr ett i raden
av exempel på undermålig ärendehantering som har varit ett stort problem under hela
innevarande mandatperiod. Det finns ett strukturellt problem i staden som inte går att bortse
ifrån. Det har kommit att bli ett demokratiskt problem. Mest problematiskt är det när staden
inte lyckas följa kommunallagen, se vår text på ärende 8 på dagens borgarrådsberedning, men
även remisser ska behandlas korrekt. Endast i undantagsfall, när svarstiden är mycket kort
och anstånd har sökts men inte beviljas, ska remisser anmälas till kommunstyrelsen. Det är
välkommet att stadsrevisionen nu inlett en särskild granskning av ärendehanteringen i
Stockholms stad.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog, Kadir Kasirga och Karin Gustafsson
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Göteborgs stads energiplan syftar till att driva på genomförandet av åtgärder som
leder till att nå 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 Göteborgs Stads arbete med
att säkerställa en trygg energiförsörjning och ska fungera som en gemensam
utgångspunkt som visar riktningen för stadens arbete med energifrågor. Genom detta
uppfylls samtidigt lagkravet på kommunal energiplanering. Planen gäller för
Göteborgs stads samtliga nämnder och styrelser för perioden 2022-2030.
På grund av kort remisstid har staden svarat med miljö- och
hälsoskyddsnämndens yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Stadsledningskontoret har meddelat att de avstår från att svara.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti
2021 följande.
1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Göteborgs stads energiplan 2022-2030 har en lättillgänglig struktur och beskriver tydligt
stadens målsättningar inom klimat- och energiområdet samtidigt som planen ger en mycket
bra genomgång av nuläget och utmaningar. Energiplanen visar också tydligt på
ansvarsfördelningen för planens genomförande samt hur planen ska följas upp, vilket gör
energiplanen konkret. Med ytterligare tillägg kring åtgärdernas resursbehov, som idag saknas
på de flesta åtgärder, kan planen bli ännu mer konkret. Generellt upplever förvaltningen
Göteborgs stads energiplan som väl bearbetat och att den omfattar alla relevanta och viktiga
områden.
Förvaltningen ser positivt på energiplanens ambitiösa målsättningar och åtgärder för ett
hållbart energisystem, men konstaterar samtidigt att många av åtgärdernas målår ligger i
närtid vilket kan utgöra en utmaning.
Göteborgs stads energiplan bedöms inte ha en direkt påverkan på Stockholms stads
energi- och klimatarbete. Däremot ser förvaltningen det som mycket positivt att det pågår ett
ambitiöst arbete med att ställa om till en hållbar energianvändning i Göteborg stad.
Förvaltningen ser också att energi- och klimatarbetet i Göteborg stad kan ha en indirekt
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positiv påverkan på Stockholms stads arbete inom området exempelvis genom samverkan och
ömsesidigt lärande då många utmaningar och åtgärder är gemensamma.
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