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Angående Borgmästaravtalet – åtagande om hållbar lokal energi 
 
 

Vi vill återemittera förslaget för omarbetning på några punkter.  Dock vill vi först be-

tona att det är ett bra tjänsteutlåtande och vi delar de flesta av stadskansliets syn-

punkter. Några konstateranden på sidan 7 i tjänsteutlåtandet är speciellt viktiga: 

”21% i koldioxidminskning till 2020 är bra men knappast nog om Göteborg ska leva 

upp till att vara en av världens mest miljöprogressiva städer som det står i kommun-

fullmäktiges budget”. Vidare framför stadskansliet viktiga synpunkter att för snäva 

systemavgränsningar kan leda till inlåsningseffekter och att varje stads arbete med att 

minska sina utsläpp kan leda till suboptimeringar. 

Ansatsen i Göteborgs Stads miljökvalitetsmål är annorlunda än i borgmästaravtalet. 

Vårt lokala miljökvalitetsmål för begränsad klimatpåverkan är ”2050 har Göteborg en 

hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.” Göteborgs mål har inga systembe-

gränsningar om ”den handlande sektorn” eller att det bara gäller den egna verksam-

heten eller inom kommungränsen. Därför vill vi ytterligare betona stadskansliets syn-

punkter att Borgmästaravtalets systemavgränsningar inte får leda till suboptimering-

ar eller åtgärder som försvårar att 2050 nå fullmäktiges mål. 

Göteborg har per-capitamål 

Vi delar bedömningen att Göteborg skall avstå möjligheten att redovisa per-

capitamått i Borgmästaravtalet, även om den är tillåten, eftersom Borgmästaravtalets 

systemavgränsningar inte tar hänsyn till utsläpp som Göteborgare eller stadens verk-

samheter orsakas utanför kommungränsen. Fullmäktiges mål om en hållbar och rättvis 

utsläppsnivå kan inte tolkas som annat än att det handlar om rättvisa mellan alla jor-

dens människor. Därför bör meningen ”Dessutom har vi i miljökvalitetsmålsarbetet 

valt att inte räkna per capita” utgå eller justeras.  

Klimatförändringarna har ett kön och en tydlig klasstruktur 

Klimatförändringarna har ett kön och en tydlig klasstruktur. Därför måste även våra 

åtgärder för att nå såväl Borgmästaravtalet som fullmäktiges egna mål ha ett kön och 

en tydlig klasstruktur. Män orsakar större utsläpp än kvinnor. Naturvårdsverket har 

fastslagit ett tydligt samband mellan inkomst och klimatpåverkan. Göteborgs manliga 

höginkomsttagare står längst ifrån fullmäktiges, enhälligt fastställda, mål om hållbara 



och rättvisa utsläpp. De har störst resa att göra och stadens åtgärder måste ha en tyd-

lig profil för att denna resa skall bli möjlig. 

Djurindustrin orsakar mer utsläpp än transportsektorn 

Fokus på energi och transporter är bra men ett tredje fokusområde måste till: mins-

kad köttkonsumtion. Enligt FAO:s rapport ”Livestock's Long Shadow - Environmental 

Issues and Options” står djurindustrin för 18 procent av växthusutsläppen dvs. mer än trans-

portsektorn. Även om djurindustrin faller utanför systemgränserna för Borgmästaravtalet (ut-

släppen sker utanför kommunen och är metan snarare än koldioxid) bör vi i analogi med reso-

nemanget om att åtgärderna för att uppfylla Borgmästaravtalet inte skall hindra våra egna mål 

eller leda till suboptimeringar bör köttkonsumtionen i våra verksamheter inkluderas i arbetet 

med Borgmästaravtalet. 

Förbättra möjligheterna till småskalig elproduktion 

Ett sista förtydligande vi vill göra är beträffande omvärldsanalysen på sidan 6 om småskalig 

elproduktion och skrivningarna på sidan 8 om möjligheterna att sälja tillbaka överskottsel till 

nätet. Vad som är prismässigt rimligt är svårt att avgöra. Jämfört med att köpa smutsig el från 

kolkraftverk och kärnkraftverk är kanske inte egenproducerad el lönsam men ekonomer har 

gjort beräkningar att i takt med högre energipriser kan egen el vara ekonomiskt fördelaktigt 

jämfört med samma investering i pensionsfonder. 

Viktigast är dock möjligheten att mata ut överskottsel på nätet. Vi vill påminna att fullmäk-

tige har beslutat i enlighet med en motion från Folkpatiet att underlätta detta. Många regelför-

ändringar på nationell nivå är på gång men det finns egentligen ingen anledning att vänta. El-

nätet i Göteborg har förluster på 3,8 procent. Det motsvarar el för 80 miljoner kronor som Gö-

teborg Energi tvingas köpa. Varför inte köpa den direkt från Göteborgare som producerar egen 

el? Det har gjorts i Katrineholm. I vilken omfattning vet vi inte men kan man i andra kommu-

ner borde även Göteborg kunna. De tekniska och juridiska aspekterna av detta bör utredas 

mer. Det är först när Göteborgarna producerar egen el för mer än 80 miljoner kronor den 

egentligen behöver säljas på elbörsen. Fram till dess kan Göteborg Energi köpa den. Det borde 

vara enkelt med de nya elmätarna. Frågan bör utredas vidare. I den utredningen bör även möj-

ligheten för boende i allmännyttan att producera egen el ingå. 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

 
Att återremittera förslaget till stadskansliet för inarbetande av ovanstående synpunk-
ter. 


