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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2010-03-03 
Diarienummer 0539/08 
Repronummer 62/10 

Enhet för stadsutveckling och samhällsanalys 

Stadsutveckling 
Katrina Folland 
Telefon 368 02 40 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se 

Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och åtgärder för 
Göteborgs Stad till 2020  

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen 
1. ”Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier 

och åtgärder för Göteborgs Stad till 2020” godkänns och översänds 
tillsammans med underliggande beräkningar till sekretariatet för 
Covenant of Mayors. Stadskansliets uppdrag från 2009-05-20 
(§ 339) förklaras fullgjort. 

2. Stadskansliet får i uppdrag att koordinera resterande delar av 
Borgmästaravtalet i enlighet med tjänsteutlåtandet.  

3. Stadskansliet får i uppdrag att fortsatt följa tillämpningen av 
Borgmästaravtalet och vid behov, efter samråd med den politiska 
styrgruppen för klimat- och miljö, återkomma till 
kommunstyrelsen för kompletterande beslut/ställningstaganden. 

4.  Stadskansliet får i uppdrag att ansöka om bidrag för 
energieffektiviseringsavtal hos Energimyndigheten. 

5. Stadskansliet får i uppdrag att uppdatera Göteborgs Energiplan 
2005, och att i samråd med styrgrupp för klimat- och miljö finna 
formerna för uppdraget. 

 
I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

6. Miljönämnden får i uppdrag att ansvara för uppföljning enligt 
Borgmästaravtalet med första rapport före 2011 års utgång och 
med redovisning till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande undertecknade i februari 2009, det s.k. 
Borgmästaravtalet – åtagande om lokal hållbar energi. Överenskommelsen innebär bl.a. 
att en handlingsplan ska upprättas senast inom ett år efter undertecknandet. Uppskov till 
30 april har medgetts av sekretariatet. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som 
behöver vidtas för att Göteborgs Stad ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med 21 % 
från 1990 till 2020. Åtgärderna är i överensstämmelse med långsiktiga mål och planer, 
såsom K2020 och ÖP men kräver beslut som innebär att intentionerna i dessa fullföljs. 
Stadskansliet föreslår en rad aktiviteter för fortsatt arbete inom energi- och 
klimatområdet. 
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Ekonomiska konsekvenser 

För att nå de planerade 21 % koldioxidminskning till 2020 krävs omfattande 
investeringar inom transport och bostadssektorn samt utbyggnad av anläggningar för 
produktion av biogas och förnyelsebar el. Energieffektiviseringsavtalet innebär bidrag 
till strategiskt arbete men avtalet kräver att energieffektiviserande åtgärder kommer till 
stånd inom Göteborgs Stads egna fastigheter och fordonspark.  

Valet av ambitionsnivå vid uppdatering av energiplanen kommer bl.a. att påverka 
behovet av extern expertis, vilket gör det svårt att förutse stadskansliets kostnader i 
denna del. Erfarenhetsmässigt torde behovet av konsultinsatser ligga i intervallet 300-
500 tkr, kostnader som får beaktas i anslutning till arbetet med stadskansliets budget för 
2011. Övriga insatser avseende koordinering och samordning bedöms rymmas inom 
ramen för stadskansliets ordinarie uppdrag.   

Miljönämndens utökade uppdrag avseende uppföljning bedöms ta ca 200 timmar per år 
i anspråk. Frågan om eventuell ramjustering bör hänskjutas till budgetberedningen 
2011. 

 

 

 

Bilaga 1 Stadens åtaganden enligt Borgmästaravtalet för klimat- och energi 

Bilaga 2 Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och 
åtgärder för Göteborgs Stad 2020 

Bilaga 3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting (STEMFS 2010:1)  

Bilaga 4 Överblick över energisystemet i Göteborg 1990 och 2020 
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Ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande undertecknade i februari 2009, en av Europeiska Kom-
missionen lanserad, överenskommelse om att gå längre än EU:s mål på klimat- och 
energiområdet (20/20/20 till 2020), det s.k. Borgmästaravtalet. Överenskommelsen in-
nebär bl.a. annat att en handlingsplan ska upprättas senast inom ett år efter underteck-
nandet. Uppskov till 30 april har medgetts av sekretariatet. 
 
Stadskansliet har, enligt kommunstyrelsebeslut 2009-05-20 i uppdrag att upprätta hand-
lingsplanen enligt Borgmästaravtalet för lokal hållbar energi. Enligt beslutet ska hand-
lingsplanen utgöra en plattform för: 
 
� beskrivning och utvärdering i stort av stadens insatser inom klimatområdet och 

energiområdet 

� ökad samverkan inom staden 
 
Handlingsplanen ska upprättas i samverkan med mest berörda förvaltningar och bolag 
för att ge tillfälle till en samlad bild, möjlighet till samverkan, informations- och kun-
skapsöverföring m.m. 
 

Bakgrund 

Göteborgs kommunstyrelse beslutade hösten 2008 att underteckna såväl Borgmästarav-
tal för lokal hållbar energi som Eurocities klimatdeklaration. Eurocities klimatdeklara-
tion är ett politiskt dokument som använts inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn 
dels för att mobilisera så många kommuner som möjligt dels som påtryckning i för-
handlingarna. Syftet är såväl att öka förståelsen för lokalsamhällets roll i omställnings-
arbetet som att visa en bred och hög vilja. 
 
Borgmästaravtalet för lokal hållbar energi är mer formellt med en tydlig inriktning att få 
arbetet att ta fart i städer. Ett sekretariat har upprättats för att granska de kalkyler som 
städerna gör för att verifiera att målsättningen att gå längre än EU:s mål kommer att 
uppfyllas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 (§374) att Göteborgs stad skulle underteckna 
Borgmästaravtalet och Eurocities klimatdeklaration. Undertecknandet av 
Borgmästaravtalet är förknippat med vissa åtaganden, se bilaga 1, som i 
sammanfattning kan beskrivas:  
 
Städerna ska genomföra aktiviteter för att nå längre än EU:s mål för koldioxidutsläpp, 
formulera handlingsplaner för klimat – och energi samt regelbundet utvärdera och rap-
portera. 
 
2009-05-20 (§339) uppdrog kommunstyrelsen åt stadskansliet att samordna framtagan-
det av en handlingsplan enligt Borgmästaravtal – åtagande om lokal hållbar energi. 

 
 

Borgmästaravtalet åtagande om lokal hållbar energi 

I dagsläget har ca 1250 städer skrivit under Borgmästaravtalet vilket är långt mer än 
Kommissionen från början räknade med.  
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Borgmästaravtalet för klimat- och energi innebär att städer åtar sig att senast 2020  
 
� minska CO2-utsläppen med 20 % genom att 
� öka energieffektiviteten med 20 % och att 
� förnybara energikällor står för 20 % av energimixen 
 
I den här första redovisningen fokuserar sekretariatet framförallt på koldioxidutsläpp. 
Förändringen av koldioxidutsläpp till år 2020 är relaterad till nivån år 1990 och beräk-
nas på ett enhetligt sätt enligt instruktioner från sekretariatet för Borgmästaravtalet 
(COMO – Covenant of Mayors Office) 
 
Benchmark of Excellence 
En av Kommissionens ambitioner har varit att kunna lyfta fram ett mindre antal städer 
som skulle kunna fungera som spjutspets och inspiration för övriga och framstå som 
Benchmarks of Excellence. Av initiativet har blivit en lista på goda aktiviteter som stä-
der gör. Göteborg skickade tidigt in några goda exempel och fanns med i Kommissio-
nens pressmeddelande för Benchmark of Excellence i dec 2009 i Bryssel.  
 
Efter detta har tillkommit förslaget om s.k. ”Smart Cities”, d.v.s. att 25-30 städer i hela 
EU ska få dela på ca 11 miljarder Euro för att verkligen uppnå spetspositioner inom 
klimatarbetet. Städer som kan bli aktuella ska ha signerat Borgmästaravtalet. F.n. pågår 
en diskussion inom EU-parlamentet om det är rätt att satsa på cirka en stad per EU-land, 
istället för att sprida medlen till ett större antal städer. Smart Cities-förslaget återfinns i 
EU-kommissionens SET-plan (SET = Strategic Energy Technologies) där ett antal om-
råden ska prioriteras för att snabba på utvecklingen. Observera att varken finansieringen 
för SET-planen eller för ”Smart Cities” är fastställda än.  
 
 
Engagemang i Sverige 
Den 9 februari 2009 signerade följande svenska städer Borgmästaravtalet:  
Göteborg, Linköping, Malmö, Örebro, Stockholm och Växjö 
 
Följande kommuner/städer påtecknade avtalet i november 2009:  
Alvesta, Aneby, Botkyrka, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Falkenberg, Halmstad, Hede-
mora, Huddinge, Hylte, Hässleholm, Jokkmokk, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kris-
tianstad, Kungälv, Lidköping, Lund, Mora, Piteå, Sundbyberg, Södertälje och Öster-
sund. 
 

”Handlingsplanen” 

För att uppfylla kraven på en handlingsplan enligt Borgmästaravtalet krävs 
� En referensinventering för koldioxidutsläpp, referensår 1990, Baseline Emission 

Inventory 
� En prognos för utsläppsminskningar inom olika sektorer år 2020 i förhållande till 

1990, Sutainable Energy Action Plan (SEAP) 
� En plan på svenska, anpassad för staden, stadskansliet har valt att kalla den:  

Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och åtgärder för 
Göteborgs Stad till 2020. Se bilaga 2. 

 
De två förstnämnda är i princip siffertabeller i enlighet med en beräkningsmodell utgi-
ven av sekretariatet för Borgmästaravtalet, COMO. Stadskansliet har valt att noggrant 
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följa de anvisningar COMO har givit för att bli jämförbar med andra städer. Materialet 
finns tillgängligt på stadskansliet. 
 
Utgångspunkten för prognosen fram till år 2020 har varit bedömningar gjorda inom 
miljökvalitetsmålsprojeket samt beslut av relevans som fattats efter projektets slut. 
Grunden för miljökvalitetsmålen har varit att de ska vara rimliga och realistiska. Det 
betyder att de åtgärder som krävs för att nå dem är genomförbara men inte att alla beslut 
är fattade eller att finansiering är klar. Detta blir också utgångspunkten för de åtgärder 
som ligger till grund för prognosen enligt Borgmästaravtalet. Det målområde som 
Borgmästaravtalet refererar till finns i de lokala miljökvalitetsmålen ”Begränsad kli-
matpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. 
 

Borgmästaravtalet har ett slutanvändarperspektiv precis som miljökvalitetsmålen, men 
fokuserar mer på hela samhällets energisystem och dess konsekvenser för koldioxidut-
släppen. Den enda riktigt tydliga systemgränsskillnaden är att sjöfarten inte finns med i 
Borgmästaravtalet. En annan viktig skillnad är att elanvändningen inte finns med i målet 
Begränsad klimatpåverkan.  

De nyckelområden som hanteras i Borgmästaravtalet – åtagande för lokal hållbar energi 
är: 
� Byggnader, utrustning och industrier 
� Transporter 
� Lokal produktion av elektricitet 
� Lokal produktion av fjärrvärme/fjärrkyla 
� Markanpassning 
� Offentlig upphandling av produkter och tjänster 
� Dialog med medborgare och intressenter 
 

Resultat  

Beslutet i kommunstyrelsen i september 2008 att underteckna Borgmästaravtalet utgick 
från att staden redan jobbar på ett sådant sätt som är i linje med EU:s mål på klimatom-
rådet. Utgångspunkten i arbetet med handlingsplanen har därför varit att undersöka om 
den inriktning som staden har valt leder till måluppfyllelse av EU:s mål.  
 

Resultatet av beräkningarna enligt Borgmästaravtalets instruktioner prognostiserar en 
total minskning av koldioxidutsläppen på 21 % fram till år 2020. Omräknat per capita 
blir minskningen 38 %.  
  

1990 
 

2004 
 

2020 
Ändring 

1990-2020 
Ändring 

2004-2020 
Befolkning 433 000 490 000 550 000 27 % 12 % 
Energianvändning, GWh 12 076 12 841 10 905 -10 % -15 % 
Energianvändning per 
capita MWh  

27,9 26,2 19,8 -29 % -24 % 

CO2-utsläpp, totalt 
kton/år 

3 439 3 635 2 700 -21 % -26 % 

CO2-utsläpp per capita 
ton  

7,9 7,4 4,9 -38 % -34%  

Andel förnybara bräns-
len* 

~0 % 4 % 11 %   

Tabell 1. Förändringar utifrån EU:s mål 20/20/20 till 2020 
*Andel förnybara källor i den totala användningen. Biobränslen i fjärrvärmemixen är inklude-
rade.  
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De viktigaste strategierna för Göteborg blir enligt beräkningarna:  
� Minska elanvändningen i samhället 
� Minska värmebehovet 
� Minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp 
� Öka den lokala produktionen av förnybar el 
� Öka andelen förnybara bränslen i den totala mixen 
 
Resultatet är i linje med Göteborgs strategier enligt kommunfullmäktiges budget, ener-
giplanen m.fl. och staden tycks klara EU:s mål med de åtgärder som planeras, men utan 
marginal.  
 
Enligt miljönämndens utvärdering för år 2008 av det lokala miljökvalitetsmålet Begrän-
sad klimatpåverkan är minskningstakten otillräcklig om vi ska nå målet till 2020. För att 
nå målet krävs att de åtgärder och projekt som planerats slutförs, viktiga är K2020 och 
översiktsplanen. Miljönämndens bedömning är att en utbyggnad av Hamnbanan och 
Västlänken är betydelsefulla projekt för måluppfyllelse.  

Viktiga förutsättningar för resultaten 
Systemgränserna är, baserat på COMO:s instruktioner, följande: 
� Endast växthusgasen koldioxid ingår 
� Anläggningar inom EU:s handel med utsläppsrätter ingår inte  
� Det är enbart utsläpp inom kommunen som ingår, inte aktiviteter från medborgare 

m.m. som förorsakar utsläpp utanför kommungränsen 
� Sjöfarten ingår inte 
 
Beräkningarna är gjorda utifrån följande förutsättningar 
� miljövärdering av el följer det europiska elsystemet (COMO:s instruktioner) 
� koldioxidutsläpp från all spillvärme är satt till noll (SK:s ställningstagande) 
� värmen från Rya KKV betraktas som spillvärme (SK:s ställningstagande) 
� Göteborgs Stad prognostiseras öka med 50 000 invånare till 2020 (SK:s prognos) 
� Göteborgsregionens arbetsmarknadsregion prognostiseras öka med 500 000 invå-

nare till 2020 (BRG) vilket leder till ökat transportarbete 
 
Den systembetraktelse som använts för Borgmästaravtalet redovisas i bilaga 4, energi-
systemet i Göteborg 1990 och 2020. 
 

Omvärld 

Efter Köpenhamnsmötet, håller världen i stort på att formera sig för ett nästa steg i kli-
matarbetet. 2008 gick USA om EU avseende installerad vindkrafteffekt. 2009 kommer 
Kina att gå om EU. Inom EU är det s.k. 20/20/20-målet etablerat och ett antal åtgärds-
program startas som en följd av det, bl.a. detta initiativ, Borgmästaravtalet, som vänder 
sig direkt till EU:s städer. Sverige har kommit långt när det gäller fossilfri uppvärmning 
av bostäder och byggnader. De två viktigaste områdena som återstår att arbeta med för 
att reducera utsläpp av klimatgaser är inom transporter och elproduktion. Intresset för 
småskalig elproduktion som små vindkraftverk och solceller ökar också. Här väntar 
marknaden på genombrott för prismässigt rimliga tekniklösningar. Transporter är det 
område som har störst förbättringspotential, då mer än 90 % av alla transporter fortfa-
rande är baserade på fossila bränslen. Satsningar på kollektivtrafik och på alternativa 
bränslen sker, men ändå fortsätter trafiken generellt att öka. Det talas mycket om elfor-
don, men ännu har ingen lyckats presentera batterier som har tillräcklig prestanda. Inom 
transporterna pågår projekt för att flytta över gods från väg till både järnväg och farle-
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der. En viktig del i klimatarbetet är att effektivisera energianvändningen. Även om upp-
värmning av bostäder idag är (nästan) fossilfri, finns det en potential när det gäller att 
bygga hus som kräver en liten energimängd för uppvärmning. Några exempel på s.k. 
passivhus finns redan. Det talas även om ”plushus” som skulle ge ett energiöverskott. 
När det gäller passivhus väntar man fortfarande på ett marknadsgenombrott i större 
skala. Plushusen befinner sig ännu på laboratoriestadiet. 

Stadskansliet 

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 kommunfullmäk-
tiges budget. Att hitta andra sätt att mäta, som t.ex. per capita, är enligt stadskansliets 
bedömning inte korrekt även om det är tillåtet. Dessutom har vi i miljökvalitetsmålsar-
betet valt att inte räkna per capita. 
 
Göteborg hade tidigt ett väl utbyggt fjärrvärmessystem vilket gör att vi inte kan räkna 
hem satsningarna mellan åren 1990 och 2020 som många andra kommuner, som star-
tade sin utbyggnad senare, kan göra. Från 1990 till 2004-2005 steg koldioxidutsläppen 
med knappt 6 %. Den minskning mellan 1990 och 2020 med 21 % som resultatet anger 
innebär en minskning från 2004 till 2020 med 26 %. Det går alltså att se ett trendbrott 
från 2004-2005. 
 
Om staden ska nå Borgmästaravtalets 21 %-iga minskning krävs att planerade åtgärder 
som K2020 slutförs och att viktiga planeringsinstrument som ÖP verkligen tillåts styra 
utvecklingen.  
 
Göteborgs Stads arbete går åt rätt håll men för att öka tempot ytterligare krävs nog-
granna analyser för att effektivisera inom organisationen samt utnyttja och utveckla 
energisystemet på ett optimalt sätt. Det är därvid väsentligt att inte göra bilden för enkel. 
Det är viktigt att kunna hitta sätt att hantera komplexiteten. För snäva systemgränser när 
man betraktar systemet ger risk för inlåsningseffekter och felaktiga beslut. 
 
Borgmästaravtalet för lokal hållbar energi inrymmer t.ex. inte frågor om livsstil, klimat-
anpassning, sjöfart, flyg, andra växthusgaser än koldioxid eller gränssnittet mellan av-
fall och energi. Inte heller ryms frågor om den bästa geografiska nivån för att betrakta 
ett system eller bördefördelning mellan stat och kommun. Utgångspunkten i Borgmäs-
taravtalet är att varje stad ska gå längre än EU:s mål vilket kan leda till suboptimeringar 
ur ett större perspektiv 
 
 
Energisystemet 
Göteborgs Stads energisystem kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket perspektiv 
man anlägger som t.ex. miljö eller ekonomi. Det ena behöver inte vara mer rätt eller fel 
än det andra men vill man uppnå miljövinster bör man anlägga ett miljöperspektiv för 
att göra rätt analyser. Göteborgs Stads energiplan från 2005 kritiseras ofta för att vara 
för övergripande men tar ställning till ett systemtänkande som gjort det möjligt att ut-
ifrån det fatta långsiktiga strategiska beslut.  
 
Tidsperspektivet i energiplanen sträcker sig inte längre än till 2010, omvärlden har för-
ändrats och någon djupgående utvärdering av planen och den utveckling den givit upp-
hov till har inte genomförts. Stadskansliets bedömning är att en sådan systemutvärde-
ring behövs för att kunna göra nya bedömningar och ange den långsiktiga riktningen 
efter 2010. 
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Det finns två bärande tankar i energiplanen, det ena är att vi ingår i en global marknad 
och att åtgärderna ska ses ur ett globalt perspektiv. Det andra är primärenergibegreppet 
som fokuserar på den totala mängd energi som använts för att producera en viss mängd 
slutlig energi. Primärenergibegreppet ger möjlighet att väga ihop olika energislag, in-
klusive alla förluster, till en jämförbar enhet. Primärenergibegreppet ger även ett obero-
ende avseende var en energiomvandlingsenhet är placerad eller var en energieffektivi-
tetsåtgärd genomförs, i eller utanför huset.  
 
Det är en grundförutsättning i energiplanen att betraktaren av systemet kan hålla isär 
begreppen el och värme där el är en mer högvärdig energiform med en större åtgång av 
primärenergi per mängd slutlig energi. Eftersom det inte finns någon regel om fjärrvär-
metrohet inom Göteborg Stads organisation installeras i vissa fall värmepumpar av eko-
nomiska skäl istället för fjärvärme. Det leder till en högre primärenergiförbrukning för 
staden som helhet 
 
Fjärrvärmen har en hög spillvärmeandel. Spillvärme är inte förnybart men ger ändå en 
stor koldioxidvinst eftersom den betraktas som koldioxidneutral i fjärrvärmesystemet. 
Låga koldioxidutsläpp från fjärrvärmesystemet kan emellertid leda till minskade incita-
ment att minska värmebehovet. 
 
Ytterligare potential 
Resultatet av genomgången enligt Borgmästaravtalet angav att de områdena som är 
strategiska för Göteborg, se bilaga 2: 
� Minska elanvändningen i samhället 
� Minska värmebehovet 
� Minska fossila koldioxidutsläpp från trafiken  
� Öka den lokala produktionen av förnybar el 
� Öka andelen förnybara bränslen i den totala mixen 
 
Några åtgärder som inte är medräknade som skulle kunna innebära en ytterligare poten-
tial är: 
� Öka andelen grön el, både inom kommunens verksamheter och bland privatkun-

der. Grön el kan dock innebära minskat incitament för att spara el. 
� Minska användningen av naturgas och oljeprodukter inom slutanvändarleden 

ytterligare genom konverteringar mot biobränsle. De 300 GWH biogas som ex-
porteras skulle kunna användas inom kommunen istället, men det är inte säkert att 
det är den bästa lösningen ur ett regionalt/nationellt perspektiv 

� Öka andelen elbilar/plug-in-hybrider. Notera att inom transportsektorn innebär det 
att elanvändningen ökar. 

� Öka småskalig omvandling av sol och vind, framförallt solceller och verka för att 
överskottsel ska kunna säljas tillbaka till nätet. 

 
I övrigt är stadskansliets bedömning att det finns möjligheter att ytterligare ”skruva” 
inom Göteborgs Stads organisation genom t.ex. systematiska miljövärderingar av inve-
steringar, ökad dialog mellan viktiga aktörer, uppdatering av styrdokument, ökat fokus 
på t.ex. energieffektivitet och avtalstrohet i strategiska dialoger m.m. Ett tydliggörande 
av långsiktiga strategier är en förutsättning för goda resultat.  
 
Det behövs en systematisk genomgång av struktur och processer för att hitta förbätt-
ringsområden, häri ingår att analysera konkurrenskraften mellan olika alternativ. Re-
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sultaten i Borgmästaravtalets handlingsplan kan tjäna som en utgångspunkt där de över-
gripande åtgärderna bryts ner, konkretiseras och värderas. 
 
Stadskansliets bedömning är att staden behöver fördjupa samarbetet med Västra Göta-
landsregionen, Energimyndigheten och andra svenska städer. Borgmästaravtalet bygger 
på att hela samhället förändras. Industrin i Göteborg har en betydande roll för koldioxid-
minskningar. Stadskansliet ser ett behov av dialog med industrin ur ett sådant perspek-
tiv. 
 

Förslag till fortsatt arbete 

Energieffektiviseringsavtal 
Regeringen satsar framöver på att förstärka det lokala och regionala energi- och kli-
matarbetet i landet och har i december 2009 beslutat om en förordning om statligt stöd 
till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den 
egna verksamheten. Alla kommuner och landsting som åtar sig att arbeta aktivt med 
energieffektivisering kommer att erhålla ett årligt ekonomiskt stöd i fem år. För Göte-
borgs del innebär det 435 000 kr om året i fem år. 
 
Åtagandet för dem som erhåller stöd omfattar att fastställa en strategi för energieffekti-
visering och sedan att aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin för energieffekti-
visering ska avse kommunens egen förvaltning eller hel- och majoritetsägda bolag. 
Strategin ska innehålla en nulägesanalys med uppgifter om byggnader och transporter 
m.m. samt en handlingsplan med ansvar och kostnader fastställda. 
 
Vi föreslår att stadskansliet får i uppdrag att söka sådant bidrag och att arbetet görs till 
en del i stadens samlade energi- och klimatarbete. Stadskansliets bedömning är att 
mycket av detta arbete redan pågår inom ramen för de prioriterade målen El-effektivi-
teten ska öka och Förbrukningen av fossila bränslen ska minska.  
 
Fortsatt arbete inom Borgmästaravtal – åtagande om lokal hållbar energi 
Göteborgs Stad har genom åtagandet förbundit sig att klara EU:s mål. Men också att 
mobilisera civilsamhället, arrangera årliga energikonferenser, delta i den årliga Borg-
mästarkonferensen, dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra städer samt 
uppmana andra städer att skriva under, se bilaga 1. 

Stadskansliet föreslås få i uppdrag att fortsätta koordinera staden inom ramen för Borg-
mästaravtalet. Det förutsätter dock politiskt engagemang och eget finansierat deltagande 
av förvaltningar och bolag. Med framförhållning och vilja ger Borgmästaravtalet arenor 
för såväl marknadsföring som kunskapsinhämtning. Den årliga borgmästarkonferensen 
bör besökas, i år är det den 4 maj i Bryssel.  

Miljönämnden kommer under tre år att delta i ett EU-projekt (Interreg) som kallas 
PRINCIP och handlar om klimatsmart energiförsörjning i KASK-regionen med erfaren-
hetsutbyte och spridning av olika klimatåtgärder och av goda exempel i syfte att nå ge-
mensamma och lokala CO2-mål. Det här projektets avgränsningar stämmer väl överens 
med Borgmästaravtalet och det är lämpligt att ha en gemensam referensgrupp inom sta-
den. PRINCIP-projektet drivs bland annat tillsammans med IVL och kommer kun-
skapsmässigt att samverka med ett av de planerade pilotprojekten 2010-2011 inom 
Mistra Urban Futures. 

Borgmästaravtalet, PRINCIP, arbetet med prioriterade mål, uppföljning och analys av 
miljökvalitetsmålen och energieffektiviseringsavtal blir tyngdpunkten i arbetet. 
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Uppdatering av energiplanen  
Stadskansliet ser, som utvecklats mer ovan, ett behov av att tydliggöra långsiktiga stra-
tegier för staden. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje 
kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen 
fastläggs av kommunalfullmäktige. Göteborgs Stads Energiplan från 2005 har år 2010 
som bortre horisont, stadskansliet ser ett behov av att uppdatera den. Stadskansliet före-
slås att i samråd med styrgrupp för klimat- och miljö finna formerna för uppdraget. 
 
Styrgrupp för samordnad klimat- och miljöstrategi 
Under arbetet med handlingsplan för Borgmästaravtalet har många viktiga principfrågor 
kommit upp som kommer att kräva fortsatt hantering. Stadskansliet föreslås få i uppdrag 
att följa tillämpningen av Borgmästaravtalet, stämma av dessa frågor i styrgruppen och 
att vid behov återkomma till kommunstyrelsen för kompletterande be-
slut/ställningstaganden.  

Uppföljning 

Uppföljning av Borgmästarvtalet – lokalt åtagande för hållbar energi ska ske minst vart-
annat år med start 2012. Miljönämnden ansvarar för uppföljning av energiplanen och de 
lokala miljökvalitetsmålen. Miljönämnden svarar också för viss miljöövervakning. 
Miljönämndens miljörapport är ett kunskapsnav för staden i arbetet med den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling. Rapporten är viktig även som ett underlag för håll-
bara beslut.  
 
Ansvaret för uppföljningen av Borgmästaravtalet med analys och förslag på åtgärder 
föreslås därför, efter dialog med förvaltningen, ligga på miljönämnden. Detta är en yt-
terligare uppgift för miljönämnden som bedöms ta ca 200 timmar i anspråk per år. 
 
 

 

GÖTEBORGS STAD, STADSKANSLIET  
Enheten för stadsutveckling och samhällsanalys 
 

 

 

Katrina Folland   Ulf Högberg 
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Bilaga 1 Stadens åtaganden enligt Borgmästaravtalet för klimat- och energi 

VI BORGMÄSTARE GÖR FÖLJANDE ÅTAGANDENVI ÅTAGANDEN: 

 
Vi ska gå längre än att uppfylla de mål som fastställts för EU fram till 2020 och minska 
koldioxidutsläppen i våra förvaltningsområden med minst 20 % genom att genomföra 
en åtgärdsplan för hållbar energi inom de verksamheter som faller inom våra ansvars-
områden. Åtagandena och åtgärdsplanen kommer att ratificeras enligt vedertagna för-
faranden. 
 
� Vi ska utarbeta en grundläggande utsläppsinventering som underlag för åtgärdspla-
nerna för hållbar energi. 
 
� Vi ska lägga fram åtgärdsplanerna för hållbar energi inom ett år efter det att var och 
en av oss formellt har skrivit under borgmästaravtalet. 
 
� Vi ska anpassa städernas organisation, inbegripet tilldelningen av tillräckliga 
personalresurser, för att kunna genomföra de åtgärder som krävs. 
 
� Vi ska mobilisera det civila samhället i våra förvaltningsområden så att det deltar i 
utvecklingen av åtgärdsplanen, där en beskrivning görs av den politik och de åtgärder 
som krävs för att genomföra planen och uppnå dess mål. Varje förvaltning ska ta fram 
en egen åtgärdsplan som ska lämnas in till borgmästarförsamlingens sekretariat inom 
ett år efter det att avtalet undertecknats. 
 
� Vi ska avge en rapport om genomförandet minst vartannat år efter det att 
åtgärdsplanen lämnats in, i utvärderings-, övervaknings- och kontrollsyfte. 
 
� Vi ska dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper till andra städer och regio-
ner. 
 
� Vi ska organisera energidagar eller «stadsförbundsdagar» i samarbete med Europe-
iska kommissionen och andra aktörer. Medborgarna kan därmed dra direkt nytta av de 
möjligheter och fördelar som en mer intelligent energianvändning innebär, och de lo-
kala medierna får möjlighet att regelbundet ta del av lägesrapporter om åtgärdsplanens 
genomförande. 
 
� Vi ska delta i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar energi i Eu-
ropa. 
 
Vi ska sprida information om detta avtal i lämpliga forum och särskilt uppmuntra andra 
borgmästare att ansluta sig till avtalet 
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Bilaga 2 Borgmästaravtalet - åtagande om hållbar lokal energi: Strategier och 
åtgärder för Göteborgs Stad 2020 

Dokumentet översänds separat som PDF-fil. 
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Bilaga 3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting (STEMFS 2010:1)  

Dokumentet översänds separat som PDF-fil. 
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Bilaga 4 Överblick över energisystemet i Göteborg 1990 och 2020 
 

Energisystemet* i Göteborg 1990. (Källor: SCB och miljörapporter från Göteborg 
Energi och Miljöförvaltningen i Göteborg). 
 

 
Energisystemet* i Göteborg 2020. (Uppskattningar gjorda med utgångspunkt i beräk-
ningar enligt Borgmästaravtalet, Rya värmepump förutsätts utfasad år 2020) 
 
*Observera att systembetraktelsen även innehåller anläggningar inom EU:s handel med utsläppsrätter 
vilka inte ingår i analys enligt Borgmästaravtalet. 


