
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Tid Kl. 08:30-14:00

Plats Lokal Aleväv och via bild- och ljudöverföring

OBS: Presentation av rakning av kommunens
företagsklimat från Svenskt Näringsliv 13:00-14:00

Ledamöter Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Lena Orstadius (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Ersättare Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Daniela Ölmunger, avdelningschef
Maria Palm, utvecklingsledare
Anna Olvmark, kommunikationsstrateg
Malin Olsson, HR-chef
Martin Palm, tillförordnad ekonomichef
Ebba Gierow, sektorchef på sektor socialtjänst

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 32 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se

Mikael Berglund
Ordförande

mailto:amra.muminhodzic@ale.se
mailto:amra.muminhodzic@ale.se


FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KS.2021.3 - Faställande av
föredragningslista

2 KS-HR.2021.221 - Information om ärendet
riktlinje för bisyssla

Malin Olsson, HR-chef 08:35-08:55

3 KS.2021.186 - Information om ärendet
budget samordningsförbundet Älv & Kust
2022-2023

Martin Palm, tillförordnad
ekonomichef

Ebba Gierow, sektorchef sektor
socialtjänst

09:00-09:20

4 KS.2021.8 - Presentation av strategi- och
uppföljningsavdelningen

Daniela Ölmunger, avdelningschef 09:25-10:25

5 KS.2020.25 - Information om ärendet
återrapportering av arbetet med
kommunkompassen 2020

Daniela Ölmunger, avdelningschef

Maria Palm, utvecklingsledare

10:25-10:50

6 KS.2021.8 - Kommunikationsavdelningen
informerar

Anna Olvmark,
kommunikationsstrateg

10:55-11:30

7 KS.2021.8 - Kommunchefen informerar Maria Reinholdsson, kommunchef 11:30-11:40

8 KS.2021.187 - Motion om taxor och avgifters
påverkan på boendekostnaderna - Dennis
Ljunggen (S)

9 KS.2021.406 - Revidering av
attestreglemente

10 KS-SOU.2020.491 - Landsbygdsprogram



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Ärenden Föredragande Tid

11 KS.2020.25 - Återrapportering av arbetet
med kommunkompassen 2020

12 KS.2021.186 - Budget
samordningsförbundet Älv & Kust 2022-
2023

13 KS.2021.170 - Remiss om regional fysisk
planering enligt PBL- Västra
Götalandsregionen som regionplaneorgan

14 KS.2021.249 - Remiss: Göteborgs Stads
Energiplan

15 KS-HR.2021.221 - Riktlinje för bisyssla

16 KS.2021.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

17 KS.2021.6 - Redovisning av underättelser
och beslut



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.187
Datum:
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Motion om taxor och avgifters påverkan på boendekostnaderna

- Dennis Ljunggren (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning

Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen på sin

hemsida visar en sammanställd kostnadsbild över sophantering, vatten/avlopp, el och

försäkringar för ett antal snittboenden och familjekonstellationer.

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intention då den ger kommunen möjlighet att

på ett transparent och intresseväckande sätt informera om beräknade driftskostnader, både för

framtida men även nuvarande kommuninvånare.

För att genomföra motionens intention krävs en utredning för att ta fram underlag till den

samlade kostnadsbilden samt klargöra de tekniska förutsättningarna för en god presentation

på hemsidan.

Maria Reinholdsson William Försth

Kommunchef T.f avdelningschef kansli och säkerhet

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Motion av Dennis Ljunggren (S)
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Avdelningschef strategi och uppföljning

För kännedom:

Utvecklingsledare avdelning kansli- och säkerhet

Ärendet

Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen på sin

hemsida visar en sammanställd kostnadsbild över sophantering, vatten/avlopp (VA), el och

försäkringar för ett antal snittboenden och familjekonstellationer.

Informationen skall främst rikta sig till eventuella framtida alebor och uppdateras årligen efter

eventuella förändringar av taxor och avgifter.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska aspekten för uppdraget är i nuläget svårt att bedöma då förutsättningarna att

genomföra motionens intention behöver utredas vidare.

Invånarperspektiv

Att presentera beräknade driftskostnader för kommuninvånare, både nuvarande samt framtida,
är ett sätt för kommunen att påvisa transparens och tydlighet samt möjliggöra insyn.

Hållbarhetsperspektivet

Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet har en direkt koppling till taxor för VA samt renhållning inom

samhällsbyggnadsnämnden. Taxorna bereds av ansvarig nämnd men fastställs av

kommunfullmäktige.

Remissyttrande

Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut fått uppdraget att bereda motionen.

Något remissyttrande har inte bedömts som aktuellt.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutets genomförande

För att genomföra motionens intention kommer ett arbete krävas både för att utreda

förutsättningar för att genomföra uppdraget samt undersöka vilken statistik som finns

tillgänglig.

Ale kommuns hemsida är äldre och arbete pågår att ta fram en ny.

Eventuellt kan presentationen av en sammanställd kostnadsbild behöva avvakta tills en ny

hemsida tagits fram.

Utredningen kan även undersöka möjligheterna att införa en dynamisk tjänst som hämtar

information i realtid från olika uppgiftslämnare och därefter beräknar kostnadsbilder utifrån

olika parametrar. En dynamisk tjänst kräver troligtvis andra tekniska förutsättningar än vad

som finns att tillgå idag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intention då den ger kommunen möjlighet att

på ett transparent och intresseväckande sätt informera om de beräknade driftskostnader,

både för framtida och nuvarande kommuninvånare.

För att genomföra motionens intention krävs en utredning för att ta fram underlag till den

samlade kostnadsbilden samt klargöra de tekniska förutsättningarna för en god presentation

på hemsidan.

Utifrån kommunstyrelsens ansvarsområden inom bland annat digitalisering, kommunikation

samt statistik och analys bör uppdraget tilldelas sektor kommunstyrelsen.

.



20210329

Driftkostnaderna för att bo i villa skiljer tusentals kronor mellan

kommunerna i Sverige.

De totala driftkostnaderna för att leva i en kommun kan skilja sig väldigt mycket
beroende på vilken kommun man valt att bosätta sig i.

I en undersökning som presenterades i februari 2013 av Vi i Villa, så var Tjörns kommun
dyrast i landet sett till bland annat sophantering, vatten/avlopp, el och försäkringar med
ett snitt på 57 300 kronor per år samtidigt som de i Lycksele kommun betalade 42 000
för samma service.

Om en eventuell framtida Alebo enkelt via kommunens hemsida kunde finna information
om vilka driftkostnader som finns och hur de skulle falla ut genom några exempel så
skulle detta kunna vara det som gör att intressenten väljer att bosätta sig just i vår
kommun.

Vi vet idag att kommunerna i Sverige har olika förutsättningar och att detta många
gånger är förklaringen till de olika avgifterna, dock är det alltid viktigt att följa hur dessa
avgifter påverkar våra invånare.

Vi föreslår:

Att kommunen tar fram exempel samt uppdaterar dessa årligen på hur våra taxor och
avgifter påverkar ett antal snittboenden och familjekonstellationer och presenterar
uppgifterna via kommunens hemsida.

Dennis Ljunggren

Socialdemokraterna



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.406
Datum:
Controller Martin Palm

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Revidering av attestreglemente

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av

attestreglemente för Ale kommun.

Sammanfattning

Kommunens attestreglemente är från 2007 och har inte reviderats sedan dess. Förändringarna

som föreslås finns markerade i rött i bilagan som heter "Attestreglemente 2007-06-07 -

revidering 2021 med markeringar.doc".

Uppdateringarna berör områden där arbetssätt har förändrats, där tekniken har förändrats eller

där benämningarna på funktioner har förändrats inom förvaltningen.

Maria Reinholdsson Martin Palm

Kommunchef Tf Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Attestreglemente för Ale kommun

Attestreglemente 2007-06-07 - revidering 2021 med markeringar.doc
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Redovisningschef
För kännedom:

Ekonomichef

Ärendet

Kommunens attestreglemente är från 2007 och har inte reviderats sedan dess. Förändringarna

som föreslås finns markerade i rött i bilagan som heter "Attestreglemente 2007-06-07 -

revidering 2021 med markeringar.doc".

Uppdateringarna berör områden där arbetssätt har förändrats, där tekniken har förändrats eller

där benämningarna på funktioner har förändrats inom förvaltningen.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Ekonomiavdelningen distribuerar ut det reviderade attestreglementet till kommunens

attestanter.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande attestreglemente har blivit obsolet och behöver

uppdateras till det föreslagna reviderade attestreglementet.



Attestreglemente för Ale kommun

Antagen av xxxxx: Kommunfullmäktige 2021-10-11 § XX
Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen
Ikraftträdande 2021-10-11
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer 2021.406

Ansvarig handläggare Ekonomichef



Syfte
§ 1 Detta reglemente syftar till att säkerställa att Kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter
förekommer.

Omfattning
§ 2 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna
transaktioner, redovisning av handkassor, utanordningar, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet gäller förutom de i
tillhörande bestämmelser nämnda undantag.

Ansvar
§ 3 Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma bestämmelser till
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och utvärdering
och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet.

§ 4 Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och bestämmelser avseende detta
reglemente följs. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av
detta reglemente. Varje nämnd ska därutöver vid behov utfärda ytterligare bestämmelser för sitt
verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda
attestanter.

Kontrollansvariga
§ 5 Respektive nämnd utser beslutsattestanter, samt ersättare för dessa. Rätten att beslutsattestera
knyts till person och ansvarskod och kan även begränsas till ett belopp som nämnden fastställer.
Begränsning kan även ske av övriga koddelar. Mottagningsattestant utses av överordnad chef.
För mottagningsattestant finns ingen beloppsbegränsning eller begränsning av koddelar.

Kontrollåtgärder
§ 6 Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom
attest. Attest dokumenteras i enlighet med av Kommunstyrelsen antagna bestämmelser.
Maskinellt (d v s i affärssystemet inbyggda) utförda kontroller ska framgå av
systemdokumentation och behandlingshistorik. Om kontrollansvarig inte kan godkänna en
ekonomisk transaktion ska den som beslutat om transaktionen underrättas, om inte annat framgår
av bestämmelserna. Kan inte rättelse uppnås ska underrättelse ske till kommunens
ekonomiavdelning för vidare handläggning.



Bestämmelser

Syfte
§ 1 Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att
transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Prestation Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen,
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed

Betalningsvillkor Att betalning sker vid rätt tidpunkt

Bokföringstidpunkt Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod

Kontering Att transaktionen är rätt konterad

Beslut Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare

Undantag
§ 2 Interna transaktioner som till exempel kostnader för telefon, porto, kopiering,
kontorsmaterial, IT-utrustning, hyror och försäkringar där acceptans av varan eller tjänsten gjorts
i förväg genom rekvisition eller hyresavtal kan undantas från kravet på attest. Attesten anses här
ha blivit gjord i samband med tecknandet av hyresavtalet, telefonabonnemanget eller liknande.
Innan registrering görs ska beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget.

Externa abonnemangsfakturor såsom el-fakturor, telefon-fakturor och andra abonnemang
avseende tjänster där acceptans av tjänsten gjorts i förväg genom upphandlade avtal kan undantas
från kravet på attest av varje enskild faktura. I dessa fall kan s.k. automatisk kontering och attest
accepteras. Attest sker då i förväg för varje objekt (abonnemang) av behörig beslutsattestant med
godkännande inom rimligt beloppsintervall. Registrering av objekt och beloppsintervall ska ske
av annan person än beslutsattestanten för att tillgodose kravet på att ingen person ensam ska
hantera en transaktion från början till slut. Abonnemangsfakturor som faller utanför godkänt
beloppsintervall hanteras genom ordinarie attestrutiner.

Lönetransaktioner är ekonomiska transaktioner som behandlas i egna bestämmelser

Definitioner
§ 3Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens
bokföringssystem enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.



Ansvar
§ 4 Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov till Kommunstyrelsen lämna rapport om
reglementets tillämpning samt att föreslå åtgärder.

§ 5 Attestförteckningen ska innehålla uppgift om:

 Samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Detta ska stödjas av
blankett med namnteckningsprov alternativt digital signering.

 Eventuella begränsningar avseende attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek eller annan
koddel.

 Attestförteckning ska finnas lättåtkomligt för respektive sektor samt redovisningsenheten.

 I direkt anknytning till attestförteckningen ska nämndens egna bestämmelser, om sådana
finns, tillsammans med eventuella delegationsbeslut gällande attesträtt finnas förvarade
på ett överskådligt sätt.

Attesträtt ska alltid vara kopplad till en individuell person. Attesträtt för viss personalkategori
som grupp är inte tillåten. Attestant måste vara anställd av Ale kommun eller vara inhyrd på
konsultbasis med samma befogenheter som motsvarande anställd. Nämnds egna bestämmelser
får inte omforma eller motverka Kommunstyrelsens gemensamma bestämmelser så att
intentionerna i dessa motverkas. Vid förändringar i attestförteckningen ska uppgifter härom
omgående lämnas på separat blankett, så att IT-baserade rutiner fungerar på ett korrekt sätt.

§ 6 Sektorchef ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attest. Sektorchef ansvarar inom
nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är informerade om reglementets och
bestämmelsernas innebörd.

§ 7 Handläggarnas ansvar är att tillämpa fastställda bestämmelser samt att när brister upptäcks
rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin.

Kontroller
§ 8 Följande kontroll och attestmoment finns i kommunen och ska utföras:

Mottagningsattest Kontroll av att vara eller tjänst mottagits eller levererats.
Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll
av pris och betalningsvillkor.
Kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.
Riktigheten bestyrks om kontrollen sker utan anmärkning.

Beslutsattest Beslutsattest är kopplad till budgetansvar och innefattar kontroll mot
behöriga beslut, kontering och finansiering. Att attestera innebär
ansvar för att kontroller är utförda utan anmärkning. Beslutsattestant
ansvarar för kontroll av att mottagningsattest utförts av behörig
attestant.

Behörighetskontroll Den enhet som verkställer en ekonomisk transaktion ansvarar för att
attestkontroll av beslutsattestant görs mot respektive nämnds
förteckning. I pappersbaserade rutiner ska behörighetskontrollen
inkludera kontroll av behörighet mot attestförteckning över



beslutsattestanter. Kontroll ska ske av namnunderskrift, ansvarskod,
beloppsbegränsningar och dylikt. Om det i IT-baserade rutiner finns
funktioner för kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella
behörighetskontrollen.

Kontrollernas utformning
§ 9 Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är
tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Personal på
ekonomiavdelningen samt av ekonomiavdelningen andra utsedda och
behöriga administratörer har generell rätt att ensamma vidta rättelser i
redovisningen och registrera bokslutstransaktioner samt i förening om
två betala ut felaktiga inbetalningar. Rättelser som innebär omföringar
mellan två beslutsattestanter kräver dock alltid attest av inblandade
parter. Därmed avses dock inte rättningar av felregistrerade verifikat.
Dessa attesteras endast av den som verkställer rättningen.

Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt
och kunskap om uppgiften. Ekonomiavdelningen ska vid behov ge
nämnden stöd med detta.

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest,
ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är
inte tillåtet att underordnad personal beslutsattesterar sådant som
överordnad har mottagningsattesterat. Ej heller är det tillåtet att direkt
underordnad personal beslutsattesterar överordnads utlägg och dylikt.

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till
sig själv eller närstående. Transaktioner som avses är exempelvis egna
resor, kurser och konferenser där man själv deltar, ersättning för egna
utlägg, egen betalkorts-/kreditkorts-/bensinkortsfaktura, egna
mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv eller
närstående. Detta innefattar också affärstransaktioner till bolag och
föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller
ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör
försiktighetsprincipen tillämpas. Vid behov ska beslutsattest ske av
överordnad och om det avser nämndens ordförande utförs beslutsattest
av vice ordförande och tvärtom. För sektorchef ska nämndordförande
eller kommunchef attestera.

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.

För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester ska
dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen.
Minimikravet är att beslutsattest alltid ska skrivas på verifikationen,



mottagningsattest får i undantagsfall om det är praktiskt lämpligt
dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, t ex följesedel,
fakturaspecifikation (First Card) ska på ett varaktigt sätt fästas vid
verifikatet och arkiveras på ett överskådligt sätt i 7 år. Av nämnden
beslutade kompletterande kontroller ska på ett liknande sätt också
dokumenteras med avseende på omfattning, utfall och vem som utfört
kontrollen.

Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest.
Attest ska i normalfallet registreras av den som utfört kontrollen.
Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till
den person som utfört attesten. Om systemet inte bedöms uppfylla
dessa krav ska den kontrollerade informationen tas ut på papper och
genom underskrift attesteras på normalt sätt. Om attest i IT-baserade
system registreras av annan än den som utfört kontrollen ska
registreringsunderlaget undertecknats av kontrollanten och förvaras på
ett överskådligt sätt i minst 10 7 år. Om attest sker med hjälp av IT-
stöd ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner
för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och
dokumentation av utförda kontroller (historik).

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare
kontrollåtgärd, mottagningsattest ska alltid utföras före beslutsattest.

I pappersbaserade rutiner sker behörighetskontroll enbart av
beslutsattest. Registrering får inte ske innan behörighetskontroll har
utförts.

I IT-baserade system sker behörighetskontroll enbart av beslutsattest
och utförs i systemet och säkerställs via systemdokumentation.

§ 10 Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport
istället lämnas till ekonomichef eller kommunchef.



Kontrollåtgärder
§ 11 Fel av enklare karaktär ska åtgärdas omgående av behörig attestant. Mer omfattande fel ska
dokumenteras och rapporteras till överordnad chef samt rapporteras till respektive nämnd. Om
anmärkning är av brottslig karaktär ska kontakt även tas med ekonomiavdelningen eller
kommunchef för vidare handläggning.

Om allvarligt fel berör person i ledande ställning (t ex sektorschefsnivå) och den normala
ärendegången anses olämplig bör kommunchef kontaktas för rekommendation om vidare
handläggning. Om sådant fel avser kommunchef bör kontakt tas med kommunstyrelsens
ordförande.
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Attestreglemente för Ale kommun

Syfte
§ 1 Detta reglemente syftar till att säkerställa att Kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter
förekommer.

Omfattning
§ 2 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna
transaktioner, redovisning av handkassor, utanordningar, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet gäller förutom de i
tillhörande bestämmelser nämnda undantag.

Ansvar
§ 3 Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma bestämmelser till
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och utvärdering
och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet.

§ 4 Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och bestämmelser avseende detta
reglemente följs. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av
detta reglemente. Varje nämnd skall därutöver vid behov utfärda ytterligare bestämmelser för sitt
verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda
attestanter.

Kontrollansvariga
§ 5 Respektive nämnd utser beslutsattestanter, mottagnings- och beslutsattestanter, samt ersättare
för dessa. Rätten att beslutsattestera knyts till person och ansvarskod och kan även begränsas till ett
belopp som nämnden fastställer. Begränsning kan även ske av övriga koddelar. Mottagningsattestant
utses av överordnad chef. För mottagningsattestant finns ingen beloppsbegränsning eller
begränsning av koddelar.

Kontrollåtgärder
§ 6 Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom
attest. Attest dokumenteras i enlighet med av Kommunstyrelsen antagna bestämmelser. Maskinellt
(d v s i affärssystemet inbyggda) utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och
behandlingshistorik. Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska den som
beslutat om transaktionen underrättas, om inte annat framgår av bestämmelserna. Kan inte rättelse
uppnås ska underrättelse ske till kommunens ekonomiavdelning för vidare handläggning.
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Bestämmelser

Syfte
§ 1 Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner
som bokförs är korrekta avseende:

Prestation Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen,
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed

Betalningsvillkor Att betalning sker vid rätt tidpunkt

Bokföringstidpunkt Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod

Kontering Att transaktionen är rätt konterad

Beslut Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare

Undantag
§ 2 Interna transaktioner som till exempel kostnader för telefon, porto, kopiering, kontorsmaterial,
IT-utrustning, hyror och försäkringar där acceptans av varan eller tjänsten gjorts i förväg genom
rekvisition eller hyresavtal kan undantas från kravet på attest. Attesten anses här ha blivit gjord i
samband med tecknandet av hyresavtalet, telefonabonnemanget eller liknande. Innan registrering
görs skall beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget.

Externa abonnemangsfakturor såsom el-fakturor, telefon-fakturor och andra abonnemang avseende
tjänster där acceptans av tjänsten gjorts i förväg genom upphandlade avtal kan undantas från kravet
på attest av varje enskild faktura. I dessa fall kan s.k. automatisk kontering och attest accepteras.
Attest sker då i förväg för varje objekt (abonnemang) av behörig beslutsattestant med godkännande
inom rimligt beloppsintervall. Registrering av objekt och beloppsintervall skall ske av annan person
än beslutsattestanten för att tillgodose kravet på att ingen person ensam skall hantera en transaktion
från början till slut. Abonnemangsfakturor som faller utanför godkänt beloppsintervall hanteras
genom ordinarie attestrutiner.

Lönetransaktioner är ekonomiska transaktioner som behandlas i egna bestämmelser

Definitioner
§ 3 Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

Ansvar
§ 4 Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov till Kommunstyrelsen lämna rapport om
reglementets tillämpning samt att föreslå åtgärder.

§ 5 Attestförteckningen skall innehålla uppgift om:

 Samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Detta skall stödjas av
blankett med namnteckningsprov alternativt digital signering.

 Eventuella begränsningar avseende attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek eller annan
koddel.

 Attestförteckning skall, förutom att finnas på respektive förvaltning, överlämnas löpande till
redovisningsenheten. Attestförteckning skall finnas lättåtkomligt för respektive sektor samt
redovisningsenheten.

 I direkt anknytning till attestförteckningen skall nämndens egna bestämmelser, om sådana
finns, tillsammans med eventuella delegationsbeslut gällande attesträtt finnas förvarade på ett
överskådligt sätt. Även dessa skall löpande överlämnas till redovisningsenheten.

Attesträtt skall alltid vara kopplad till en individuell person. Attesträtt för viss personalkategori som
grupp är inte tillåten. Attestant måste vara anställd av Ale kommun eller vara inhyrd på konsultbasis
med samma befogenheter som motsvarande anställd. Nämnds egna bestämmelser får inte omforma
eller motverka Kommunstyrelsens gemensamma bestämmelser så att intentionerna i dessa
motverkas. Vid förändringar i attestförteckningen skall uppgifter härom omgående lämnas på
separat blankett, så att IT-baserade rutiner fungerar på ett korrekt sätt.

§ 6 Förvaltning Sektorchefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attest.
Förvaltning Sektorchefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är
informerade om reglementets och bestämmelsernas innebörd.

§ 7 Handläggarnas ansvar är att tillämpa fastställda bestämmelser samt att när brister upptäcks
rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin.

Kontroller
§ 8 Följande kontroll och attestmoment finns i kommunen och skall utföras:

Mottagningsattest Kontroll av att vara eller tjänst mottagits eller levererats.
Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll av
pris och betalningsvillkor.
Kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.
Riktigheten bestyrks om kontrollen sker utan anmärkning.

Beslutsattest Beslutsattest är kopplad till budgetansvar och innefattar kontroll mot
behöriga beslut, kontering och finansiering. Att attestera innebär ansvar
för att kontroller är utförda utan anmärkning. Beslutsattestant ansvarar
för kontroll av att mottagningsattest utförts av behörig attestant.
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Behörighetskontroll Den enhet som verkställer en ekonomisk transaktion ansvarar för att
attestkontroll av beslutsattestant görs mot respektive nämnds
förteckning. I pappersbaserade rutiner skall behörighetskontrollen
inkludera kontroll av behörighet mot attestförteckning över
beslutsattestanter. Kontroll skall ske av namnunderskrift, ansvarskod,
beloppsbegränsningar och dylikt. Om det i IT-baserade rutiner finns
funktioner för kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella
behörighetskontrollen.

Kontrollernas utformning
§ 9 Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig.
Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person
ensam skall hantera en transaktion från början till slut.
Redovisningsenheten och förvaltningsekonomerna Personal på
ekonomiavdelningen samt av ekonomiavdelningen andra utsedda och
behöriga administratörer har generell rätt att ensamma vidta rättelser i
redovisningen och registrera bokslutstransaktioner. Rättelser som
innebär omföringar mellan två beslutsattestanter kräver dock alltid attest
av inblandade parter. Däremot Därmed avses dock inte rättningar av
felregistrerade verifikat. Dessa attesteras endast av den som verkställer
rättningen.

Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt
och kunskap om uppgiften. Ekonomiavdelningen skall vid behov ge
nämnden stöd med detta.

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest, ska
ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är inte
tillåtet att underordnad personal beslutsattesterar sådant som överordnad
har mottagningsattesterat. Ej heller är det tillåtet att direkt underordnad
personal beslutsattesterar överordnads utlägg och dylikt.

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig
själv eller närstående. Transaktioner som avses är exempelvis
reseräkningar egna resor, kurser och konferenser där man själv deltar,
ersättning för egna utlägg, egen First Card faktura betalkorts-
/kreditkorts-/bensinkortsfaktura, egna mobiltelefonräkningar,
representation avseende sig själv eller närstående. Detta innefattar också
affärstransaktioner till bolag och föreningar där den anställde eller
närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av
om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. Vid behov skall
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beslutsattest ske av överordnad och om det avser nämndens ordförande
utförs beslutsattest av vice ordförande och tvärtom. För Förvaltning
Sektorchefen skall nämndordförande eller kommundirektörchef
attestera.

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.

För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall
dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen. Minimikravet
är att beslutsattest alltid skall skrivas på verifikationen, mottagningsattest
får i undantagsfall om det är praktiskt lämpligt dokumenteras på annat
sätt. Sådan dokumentation, t ex följesedel, fakturaspecifikation (First
Card) skall på ett varaktigt sätt fästas vid verifikatet och arkiveras på ett
överskådligt sätt i 10 7 år. Av nämnden beslutade kompletterande
kontroller skall på ett liknande sätt också dokumenteras med avseende
på omfattning, utfall och vem som utfört kontrollen.

Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest.
Attest skall i normalfallet registreras av den som utfört kontrollen. Attest
skall ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den
person som utfört attesten. Om systemet inte bedöms uppfylla dessa
krav skall den kontrollerade informationen tas ut på papper och genom
underskrift attesteras på normalt sätt. Om attest i IT-baserade system
registreras av annan än den som utfört kontrollen skall
registreringsunderlaget undertecknats av kontrollanten och förvaras på
ett överskådligt sätt i minst 10 7 år. Om attest sker med hjälp av IT-stöd
ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för
tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och
dokumentation av utförda kontroller (historik).

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare
kontrollåtgärd, mottagningsattest skall alltid utföras före beslutsattest.

I pappersbaserade rutiner sker behörighetskontroll enbart av
beslutsattest. Registrering får inte ske innan behörighetskontroll har
utförts.

I IT-baserade system sker behörighetskontroll enbart av beslutsattest
och utförs i systemet och säkerställs via systemdokumentation.

§ 10 Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport
istället lämnas till ekonomichef eller kommundirektörchef.
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Kontrollåtgärder
§ 11 Fel av enklare karaktär skall åtgärdas omgående av behörig attestant. Mer omfattande fel skall
dokumenteras och rapporteras till överordnad chef samt rapporteras till respektive nämnd. Om
anmärkning är av brottslig karaktär skall kontakt även tas med ekonomiavdelningen eller
kommundirektörchef för vidare handläggning.

Om allvarligt fel berör person i ledande ställning (t ex förvaltnings Sektorchefsnivå) och den normala
ärendegången anses olämplig bör kommundirektörchef kontaktas för rekommendation om vidare
handläggning. Om sådant fel avser kommundirektörchef bör kontakt tas med kommunstyrelsens
ordförande.
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Kommunstyrelsen

Landsbygdsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

landsbygdsprogrammet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram för att skapa en

gemensam syn på landsbygdens förutsättningar och tillgångar. I programmet ska näringslivets

förutsättningar och betydelse visas tydligt.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-02

Landsbygdsprogram 2021, förslag

Remissvar från LRF

Remissvar från Starrkärr-Kilanda hembygdsförening

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Utvecklingsledare, avdelningen för strategi- och uppföljning

För kännedom:

Avdelningschef för strategi och uppföljning
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Ärendet

Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt mellan kommun och invånare.

Med hjälp av programmet skapas en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar

och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra områden i kommunen. 

Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång till service, kollektivtrafik och

andra samhällsfunktioner och tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar

av kommunen.

I programmet ska näringslivets förutsättningar och betydelse för landsbygden i kommunen

visas. Näringslivet ska beskrivas med den bredd som finns från gröna näringar till ny teknik

och annan verksamhet som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale. 

Remiss

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08 § 139 att skicka landsbygdsprogrammet på remiss

enligt bifogad sändlista i ärendet. Två svar har inkommit och har hanterats av förvaltningen

enligt följande:

Svar från Starrkärr-Kilanda hembygdsförening

"Vi har läst programmet och pratat om det i vår styrelse det är svårt att greppa om helheten.

Vi är 14 personer, alla har uppgifter för skötsel och ansvar för Prästalunden och museets 8
byggnader med mycket kulturhistoria. Allt arbete är ideellt, men det är svårt att få med unga
personer att engagera sig, i vår verksamhet är de flesta runt 75 år.

Din beskrivning av Ale kommuns framtid låter som en dröm att bo och leva i, men jag själv
har växt upp på en bondgård med mor och far och många syskon, mycket arbete alla fick
delta efter förmåga. Inga semestrar och ont om pengar, men vi hade det bra och tog hand om
varandra. Men jag tror inte att ett sådant samhälle passar dagens Alebor.

Vi är en förort till Göteborg bra kommunikation för pendlare är viktigt och stödja
ungdomsklubbarna, kulturlivet och friluftsverksamheten. Den ökade brottsligheten behöver
mer uppmärksamhet.

Möjlighet att välja var i Ale man vill bosätta sig och hur man vill leva under eget ansvar och
förutsättningar."

Förvaltningens svar: Föreningen gör ett berömvärt arbete med skötsel och ansvar för
Prästalund. Det är en utmaning att engagera och få med människor i det arbetet.
Bedömningen är att det som framförs i svaret faller utanför landsbygdsprogrammet omfång
och inga justeringar utifrån remissvaret föreslås.
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Svar från LRF
"Vi tycker det är positivt att Ale kommun har ambitionen att ta fram ett bra
landsbygdsprogram. Men vi tycker att det är ett urvattnat förslag som mest beskriver hur det
ser ut idag. Förvisso beskriver det också en del av de förutsättningar som finns.

Det fattas klara ställningstagande för näringslivets förutsättningar på landsbygden bl.a. att
kommunen är positiv till bostadsbyggande. Både generationsbyggande och annan
nybyggnation, för att hela landsbygden skall leva. Det finns gott om randområden att bygga
på. Kommunen måste också se till att skapa bra fungerade kommunikationer, både när det
gäller kollektivtrafik, gång och cykelvägar och inte minst fungerade bredband över hela
landsbygden. Förutom näringslivet möjliggör detta att boende kan bo kvar på landsbygden
längre och åldras med det digitala stöd kommunen har som vision att utveckla i framtiden.
Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för de samlingslokaler som finns. Vi tycker
det är självklart att det i programmet framgår att kommunen ser landsbygden och dess
näringar som en del av "hela Ale skall leva " och inte som vi ibland får en känsla av "ett
fritidsområde för tätortsnära."

Förvaltningens svar: Landsbygdsprogrammet har som uppgift att ge en bild av
förutsättningar och möjligheter som finns på kommunens landsbygd. Programmet är inget
styrande dokument utan har funktionen av ett samhällskontrakt mellan kommun och invånare.
Bedömningen är att det som framförs i svaret faller utanför landsbygdsprogrammet omfång
och inga justeringar utifrån remissvaret föreslås.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Programmet beskriver de viktigaste förutsättningar för en modern och levande landsbygd och

under framtagandet har dialoger hållits med olika intressenter.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Landsbygdsprogrammet är inget styrande dokument utan ska stödja förutsättningar för en

levande och modern landsbygd.
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Remissyttrande

Programmet har skickats på remiss enligt beslut och sändlista i ärendet. De två svar som har

inkommit redovisas i texten ovan samt bifogas i ärendet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att de remissvar som inkommit inte föranleder en justering av

programmets innehåll eller utformning då svaren bedöms ligga utanför vad

Landsbygdsprogrammet ska omfatta. Programmet är att se som ett samhällskontrakt mellan

kommun och invånare för att skapa en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar

och med tillgångar som natur och miljö. Framför allt har näringslivet en viktig roll för en

levande landsbygd.



Remissvar på landsbygdsprogram från LRF 
 

Vi tycker det är positivt att ale kommun har ambitionen att ta fram ett bra 
landsbygdsprogram. Men vi tycker att det är ett urvattnat förslag som mest beskriver hur det 
ser ut idag. Förvisso beskriver det också en del av de förutsättningar som finns.  
 
Det fattas klara ställningstagande för näringslivets förutsättningar på landsbygden.  
bl.a att kommunen är positiv till bostadsbyggande. Både generationsbyggande och annan 
nybyggnation, för att hela landsbygden skall leva. Det finns gott om randområden att bygga 
på.  
 
Kommunen måste också se till att skapa bra fungerade kommunikationer, både när det gäller 
kollektivtrafik, gång och cykelvägar och inte minst fungerade bredband över hela 
landsbygden. Förutom näringslivet möjliggör detta att boende kan bo kvar på landsbygden 
längre och åldras med det digitala stöd kommunen har som vision att utveckla i framtiden.  
 
Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för de samlingslokaler som finns.  
Vi tycker det är självklart att det i programmet framgår att kommunen ser landsbygden och 
dess näringar som en del av "hela ale skall leva " och inte som vi ibland får en känsla av "ett 
fritidsområde för tätortsnära. 
 



 Till Maria Palm   Alafors den 23 augusti 

Svar på Landsbygdsprogrammet från 
Starrkärr-Kilanda hembygdsförening 
 

Vi har läst programmet och pratat om det i vår styrelse det är svårt att greppa 

om helheten. 

Vi är 14 personer, alla har uppgifter för skötsel och ansvar för Prästalunden och 

museets 8 byggnader med mycket kulturhistoria. Allt arbete är ideellt, men det 

är svårt att få med unga personer att engagera sig, i vår verksamhet är de flesta 

runt 75 år. 

Din beskrivning av Ale kommuns framtid låter som en dröm att bo och leva i, 

men jag själv har växt upp på en bondgård med mor och far och många syskon, 

mycket arbete alla fick delta efter förmåga. Inga semestrar och ont om pengar, 

men vi hade det bra och tog hand om varandra. Men jag tror inte att ett sådant 

samhälle passar dagens Alebor. 

Vi är en förort till Göteborg bra kommunikation för pendlare är viktigt och 

stödja ungdomsklubbarna, kulturlivet och friluftsverksamheten. Den ökade 

brottsligheten behöver mer uppmärksamhet. 

Möjlighet att välja var i Ale man vill bosätta sig och hur man vill leva under eget 

ansvar och förutsättningar. 

 

Mvh Berit Johansson 
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Landsbygdsprogram 
 

 

Inledning 
Ale kommuns mål med landsbygdens utveckling är att skapa 

förutsättningar för en modern och levande landsbygd. Detta 

görs genom att främja företagsamhet på landsbygden och 

genom att rikta de satsningar som görs på landsbygden till att 

stärka underlag för service i landsbygdens orter. Det ska vara 

möjligt att träffa familj, vänner, utnyttja samhällsservice och 

leva ett självständigt liv även som barn och gammal när man 

lever på landsbygden.  

 

Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är stort 

och boende, näringsidkare och föreningars kunskap och 

fortsatta intresse är en förutsättning för landsbygdens 

utveckling.  

 

Syfte 
Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt 

mellan kommun och invånare. Med hjälp av programmet 

skapas en gemensam syn för landsbygdens förutsättningar 

och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra 

områden i kommunen.  

 

Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång på 

service, kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner och 

tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar 

av kommunen.  

 

I programmet ska näringslivets förutsättningar och stora 

betydelse för landsbygden i kommunen 

visas tydligt. Näringslivet ska beskrivas med all den bredd som 

finns från gröna näringar till ny teknik och annan verksamhet 

som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale.  
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Arbetssätt 
Information och material till programmet har inhämtats från 

workshops och dialoger med berörda tjänstepersoner, invånare 

och politiker. Invånarnas perspektiv har främst inhämtats från 

ortsutvecklingsmöten och från Ale 360s perspektivinsamling.  

 

Information har även hämtats från Ales befintliga styrdokument 

och rapporter från bland annat Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), Boverket, Jordbruksverket och Västtrafik. 

Även länsstyrelsens vision för Västra Götalands landsbygd har 

beaktats.  

 

Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är 

viktigt att ta tillvara och en förutsättning för att inhämta den 

kunskap som finns om närmiljön och vad som krävs för att 

utveckla densamma. Under arbetet med Ales 

Landsbygdsprogram har kunskap och perspektiv samlats in 

under ortsutvecklingsmöten i Hålanda, Skepplanda, Starrkärr 

och Alvhem. Besökarna fick delta i en workshop och svara på 

vad man uppskattar med att bo på landsbygden samt vilka 

utmaningar det finns med att bo och verka på där.   

 

Dialog har även förts med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

och verksamma lantbrukare i Ale som är viktiga aktörer på 

landsbygden och ofta har en stor påverkan på situationen och 

utvecklingen.  
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Tillsammans utvecklar vi landsbygden 
Landsbygdens värden ska hanteras varsamt och klokt, det 

öppna kulturlandskapet, natur, naturresurser och jordbruksmark 

ska bevaras. Framtida livsmedelsförsörjning, 

rekreationsområdenas värden och kommunens attraktionskraft 

för turism är beroende av detta. 

 

Här finns också naturresurser som råvatten, byggmaterial, grus 

och mineraler, energi- och livsmedelsproduktion och 

ekosystemtjänster. Möjligheter till naturupplevelser, friluftsliv 

med tillgång till bär, svamp, jakt och fiske. 
 

Framtid och omvärldsperspektiv 

Över hälften av världens befolkning bor idag i urbana områden 

och andelen förväntas stiga. Växande städer kan skapa nya 

möjligheter men det innebär också sociala och miljömässiga 

utmaningar. 

 

Förtätning av staden innebär ofta minskade grönytor som är 

viktiga för rekreation och barns möjligheter till fri rörelse. 

Grönska minskar också effekten av buller och luftföroreningar. 

I takt med denna utveckling väntas landsbygdens värden bli 

mer eftertraktade både som en plats att bo och verka på men 

även som turistmål. 

 

Det finns en växande efterfrågan på närproducerad mat och 

lokala produkter vilket kan generera tillväxt och mervärde för 

våra samhällen. 
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Natur- och kulturvärden 

 
 
Kommunens natur- och kulturmiljövärden har positiva effekter 

för en god boende- och livsmiljö samt för rekreation och 

turism. Här finns vacker, intressant och värdefull natur som ger 

möjlighet till rekreation och friluftsliv.  Att bevara värdefull 

natur är en viktig del i att hindra att arter försvinner och för att 

värna grundläggande värden som rent vatten och ren luft.  

 

Vetenskapliga studier visar också att natur- och 

friluftsupplevelser har en positiv inverkan på vår hälsa. Bor 

man på landet har man ofta dessa miljöer runt knuten och när 

man frågar invånarna om varför man vill bo på landet är det 

just närheten till naturen och tystnaden som lyfts.  
 

Områdena är 

också attraktiva 

utflyktsmål för de 

som inte bor på 

landet.  Genom 

att informera 

kommuninvånare 

och turister om 

alla de spännande 

platser som finns 

att besöka inom 

kommunen har 

man möjlighet att 

locka fler turister 

till Ales natur- och kulturlandskap.   

 

 

 

 

Vättlefjäll erbjuder omväxlande vacker natur 
med ett flertal vandringsleder och 
motionsspår. Risveden brukar ibland beskrivas 
som den sista vildmarken i Västsverige. Ett av 
de få områden där man fortfarande hittar 
väglöst land och kan njuta av fantastiska 
naturupplevelser. Det finns gott om sjöar i Ale, 
Hälltorpssjön i Alafors, Hultasjön i Kilanda, och 
Hålsjön i Hålanda är några av de fina 
badsjöarna. 
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Digitaliseringens möjligheter kan utvecklas för ändamålet, 

också för att öka tryggheten när man är ute i det fria. 

 

Aletrakten är en gammal kulturbygd med rik och spännande 

historia. Överallt i bygden finns spår och lämningar alltifrån 

förhistorisk tid, vikingatid och gamla bruksorter. Närhet till 

kultur- och naturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet och är 

en viktig resurs för landsbygden.  

 

Lokalt engagemang och bygdegemenskap har också ofta 

kulturmiljön som grund. Länets hembygdsföreningar har stor 

betydelse för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och hela miljöer runt hembygdsgårdar, bland annat 

trädgårdar, odlingar och vårdträd. Här kan verksamheter 

utvecklas som bidrar till social sammanhållning, företagande 

och levande landsbygd.  

 

 
 

 

 
 

Pilgrimsleden Göta Älv – är ett samarbetsprojekt mellan 

flera kommuner för att skapa leden och lyfta fram 

platser med natur- och kulturarv. 
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Demokrati, samverkan och lokalt inflytande 
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är 

viktigt att tillvarata. Det lokala inflytandet hos medborgare är 

en förutsättning för att inhämta den kunskap som finns om 

närmiljön och vad som krävs för att utveckla densamma. På 

landsbygden finns ofta en gemenskap, man känner de flesta i 

omgivningen och hjälps åt för att lösa problem som uppstår.  

 

I olika forum på webben och vid möten diskuteras frågor som 

är viktiga för orten och medborgarna har möjlighet att framföra 

idéer och lokala utvecklingsförslag direkt till kommunala 

beslutsfattare. Antingen direkt vid möten eller digitalt via Ale 

förslaget eller vid allmänhetens frågestund vid 

kommunfullmäktige.  

 

Föreningsliv och andra sociala sammanhang skänker ofta 

glädje och mening för människor. Ideella föreningar bidrar med 

aktiviteter och skapar lokal identitet och attraktivitet, vilket 

stärker en bygds sociala kapital. Gemenskap och sociala 

relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet, att stödja 

föreningslivet och ha mötesplatser i lokaler och naturen är 

viktiga delar för en attraktiv landsbygd.  
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Näringsliv  
När de som bor på landsbygden också har en möjlighet att 

försörja sig på platsen skapas förutsättningar för en levande 

landsbygd. Landsbygden erbjuder stora möjligheter för 

företagande och entreprenörskap inom livsmedel och gröna 

näringar vilket är utpekade som framtidsbranscher för Ale.  
       

 

Hjälp till lokala producenter och näringsidkare att hitta 

lösningar på utmaningar för företagande är en viktig del för att 

skapa möjlighet att bedriva verksamhet på landsbygden. 

Fungerande postgång och digital kommunikation är en 

grundläggande förutsättning. Det kan även behövas hjälp att 

förstå de regelverk och tillsyn som finns för de som driver 

verksamhet. 

  

Gröna näringar är näringar kopplade till jord, skog och 

trädgård men även landskapens unika miljö som kan nyttjas 

till turism som exempelvis vandring, paddling och 

gårdsbutiker. Förädlingsindustrin inom livsmedel ingår 

också i gröna näringar. 
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Jord- och skogsbruket spelar en viktig roll för landsbygdens 

situation och utveckling. Kommunens bästa åkermarker finns 

norr om Älvängen och omkring Skepplanda. I de södra 

kommundelarna är företagandet inom gröna näringar lägre. 

Skogsskötsel ingår ofta som en del av företagets försörjning 

och många har också spannmålsodling och någon form av 

djurhållning. Detta kombineras ofta med hantverkstjänster som 

kan var allt från byggtjänster till olika maskintjänster.  

 

Det har skett en omfattande strukturell förvandling av 

lantbruket från att det för trettio år sedan fanns 83 

mjölkproducerande företag till att det idag finns fem 

mjölkproducerande gårdar kvar i kommunen.  Merparten av de 

som slutar med mjölkproduktion bor kvar och försörjer sig på 

ett kombinerat företagande med bas inom gröna näringar.  

 

Farmartjänst är en sammanslutning av 22 lantbrukare som 

tillsammans marknadsför och erbjuder ett antal 

hantverkstjänster som snickeri, maskintjänster, skogsröjning 

och andra liknande uppdrag. 

 

Det finns ett ökat intresse för närodlat och lokalproducerad mat. 

Det märks bland annat i ett relativt nytt sätt att sälja lokala 

produkter via rekoringar. 
 

 

  

REKORING i Ale 

Rekoringen är en plattform för lokala producenter av 

livsmedel, där försäljning kan ske till konsumenter 

utan mellanhänder.  

 

Förmedlingen sker via Facebook, där producenter kan 

presentera sina varor och konsumenter kan lägga 

beställning.  

 

Facebook-gruppen i Ale har för närvarande drygt 2 800 

medlemmar och 10 – 15 producenter. Beställningar 

görs via Facebook och varorna hämtas och lämnas ut 

regelbundet på en bestämd plats och tidpunkt. 
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Jordbruket är en självklar del av landsbygden och det är viktigt 

att de som bedriver jordbruksverksamhet får göra det utifrån de 

förutsättningar som krävs vilket kan innebära lukt och buller 

som påverkar omgivningen.  

 

Kunskap och intresse för att vara landskapsvårdare och att ta 

hand om natur och djur på bästa sätt och med hänsyn till miljön 

har ökat. Många företagare ser det som en viktig del av 

verksamheten som också bidrar till arbetsglädje och uppskattas 

av kunder och omgivning.  

 
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande branscher 

och här finns en stor utvecklingspotential för landsbygden. Fler 

människor söker sig ut till naturen och friluftslivet, att 

”hemestra” - semestra i närområdet - blir allt vanligare. Detta 

ger nya möjligheter inom turism och besöksnäring. Ales 

varierade och rika natur med goda förutsättningar för bad, fiske, 

paddling och vandring gör området intressant för turister. 

Snabb tågförbindelse mellan Göteborg och Trollhättan bidrar 

också till attraktiviteten. 

 

Den digitala transformation av samhället har också gett 

uppkomst till att den fysiska platsens betydelse för företagande 

förändrats. Idag är människor, kompetens och tjänster länkade 

med varandra över världen och det globala har blivit glokalt. 

Idag kan du bo på landsbygden och ha din huvudsakliga 

tjänsteleverans som konsult i en helt annan del av världen. 

Framväxandet av konsulterna, både de egenanställda, och de 

som utvecklar större konsultverksamheter är en trend vi ser i 

Sverige och i Ale i takt med att vi blir alltmer 

tjänsteproducerande som land. Här blir den digitala 

tillgängligheten helt avgörande. Här ser vi också som ett 

resultat av detta, framväxande av gig-ekonomin som lånat 

namn från musikbranschens spelningar (gig). Några av gig-

ekonomins kännetecken är att arbete ofta sker genom en app. 

för mobiltelefon, att den som arbetar för företaget betygsätts 

och att den som utför uppdraget måste stå för de redskap eller 

fordon som krävs för att utföra arbetet. 
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Boende  
Förutsättningarna för hur det är att leva på landsbygden kan se 

väldigt olika ut beroende på var man bor. Tillgänglighet till 

kollektivtrafik och service kan variera beroende på ort eller om 

man bor i ett mer glesbebyggt område. 

 

Det finns ett ökat intresse att bosätta sig på landsbygden i Ale 

kommun och att pendla till arbete i Göteborg, Kungälv eller 

andra städer. Idag finns det också fler möjligheter att arbeta på 

distans vilket också underlättar att bo på landet.  

 

Idag är det ofta brist på hyresrätter och lägenheter på 

landsbygden vilket kan göra det svårt att bo kvar på 

landsbygden i livets alla skeden. Komplettering i 

landsbygdsbyar med olika typer av bostäder och 

upplåtelseformer än eget ägande är positivt för att möjliggöra 

generationsväxlingar.  

 

Detaljplaner saknas ofta på landsbygden därför måste 

bygglovsansökan prövas mot översiktsplanen, samt mot regler i 

Plan- och bygglagen och Miljöbalken. För att fortsatt ha en 

levande landsbygd finns det behov av att bygga nya bostäder 

och verksamhetslokaler på lämpliga platser. 
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Att åldras på landsbygden 
I det gamla jordbrukssamhället var hela familjen engagerade i 

gårdens sysslor. Alla hade olika uppdrag såväl vuxna som barn 

och det var en självklarhet att hjälpa till. Familjen bestod ofta 

av flera generationer, syskon och ibland även anställda. Dagens 

äldre är uppvuxna i det traditionella jordbrukssamhället och har 

i någon form bibehållit den livsstilen och har fortsatt ha en god 

kontakt med barn, barnbarn, släkt, vänner och grannar. Gården 

har gått i arv i många generationer och det finns en önskan och 

vilja att det ska fortsätta så i kommande generationer. 

 

Våra äldre har vuxit upp med att arbetet har varit en viktig och 

naturlig del av livet liksom att ha en frihet att själv planera och 

anpassa livet till skötsel av gård, djur och grödor. Sysslolöshet 

är därför sällan ett problem utan de flesta är aktiva och har 

något att göra även som pensionärer. Däremot kan det finnas en 

känslomässig ensamhet men få sitter still och bara väntar på 

sällskap. 

 

Frihet är ett tema som ofta nämns om livet på landsbygden. Det 

kan innebära flera olika aspekter som att fritt bestämma 

arbetstider, arbetsuppgifter och arbetstakt. Men det kan också 

handla om fri tillgång på natur och frisk luft, frihet från stress 

och frihet att välja hur många människor man vill ha omkring 

sig. 
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Äldre personer på landsbygden har ofta en god livskvalitet 1och 

uppskattar närhet till släkt, vänner och grannar. De är till stor 

del friska och bor i moderniserade bostäder. Det finns ofta en 

önskan att åldras och få bo kvar hemma så länge som det är 

möjligt. Men det finns också exempel på personer som bor 

omodernt i slitna hus och utan moderniteter som varmvatten 

och vattentoalett. Kanske finns det då också en kombination 

med problem som skulder, sjukdom och ensamhet. 

 

Äldre har ofta en god hälsa och vital livsstil. Man känner sig 

inte oviktig, glömd eller har en försämrad status utan man är 

sysselsatt och tar ansvar och deltar i företagandet tillsammans 

med den nära familjen. Familjetraditioner, frihet, natur, 

friskluft och en aktiv livsstil är alla faktorer som bidra till god 

hälsa och hög livskvalitet. 
 

Äldreomsorgen undersöker möjligheter att använda mer digitalt 

stöd. Man vill underlätta för äldre att använda surfplattor eller 

mobiler för att lättare få kontakt och delta i möten och andra 

arrangemang tanken är att ha surfplattor för utlåning och att det 

ska finnas tillgång till en ”IT-fixare” alltså en IT-support 

inriktad på äldres digitala användning. 

 

 

Kommunikation  
En välfungerande infrastruktur och goda 

kommunikationsmöjligheter blir allt viktigare för människan 

och samhället. Ale är en utpendlingskommun och utvecklingen 

i samhället handlar i stor utsträckning om utbyten mellan varor 

och tjänster, utbyten som rör sig mellan stad och land. Detta 

förutsätter goda kommunikationsmöjligheter både fysiskt och 

digitalt. På landsbygden kan det vara svårt att resa med 

kollektivtrafiken eftersom det krävs ett visst antal resande för 

att driva en busslinje av såväl ekonomiska som miljömässiga 

skäl. 

 
Kommunen har kommunalt huvudmannaskap för vägar i en del 

av kommunens orter. På landsbygden är det ofta enskilt 

huvudmannaskap och de mindre vägarna sköts av 

vägföreningar. Trafikverket har vanligtvis ansvar för större 

vägar. 
  

 
1 Att åldras på landsbygden av Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk 
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Digital kommunikation 
Tillgången till elektronisk infrastruktur har blivit allt viktigare 

för att medborgare och näringsliv ska kunna delta och verka i 

samhället oavsett lokalisering. Ales landsbygd är inte 

tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut bredband 

med hög kapacitet, utbyggnaden sker genom ideellt 

engagemang i så kallade fiberföreningar.  

 

Ale har tre fiberföreningar och idag finns det utbyggt fiber på 

stora delar av landsbygden. Undantaget är i ytterkanterna där 

det är långt till närmsta granne. I dagsläget är det dyrt och svårt 

att få till en utbyggnad i ytterområden 

  

Kommunen har inlett ett samarbete för att sätta upp smalband 

(överföring av data i låghastighet) där näringslivet eller andra 

aktörer på landsbygden kan använda sig av sensorer för att få 

information inom olika områden. Exempelvis kan sensorn visa 

hur många som går på en stig, när en papperskorg är full eller 

när elen inte längre fungerar i ett elstängsel. 

 

Mobiltäckning är generellt god på landsbygden. Det finns ett 

mindre antal glesbebyggda områden där mobiltäckningen 

saknar en god standard. 

 

Tillgång till regelbunden postgång är viktigt för företagare på 

landsbygden. För företagare som bedriver e-handel är daglig 

postgång en nödvädighet. 
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Framtid 
Gröna näringar är basen för en levande landsbygd även om 

antalet heltidsarbetande lantbrukare har minskat är det 

fortfarande många egna företag som har basen inom gröna 

näringar och kombinerar det med annan verksamhet. En god 

lönsamhet är en självklar förutsättning för verksamheten och en 

levande landsbygd. De gröna näringarna spelar också en viktig 

roll för att vårda landskapet och minimera den negativa 

miljöpåverkan av naturen. 

 

Lokalt producerade produkter är efterfrågade och intresset är 

stigande. Rekoringar är en möjlighet att få direktkontakt mellan 

producent och konsument. Ett annat sätt är att slakta djur lokalt 

och sälja köttlådor vilket gör att konsumenten kan delta och få 

insyn i hur djuren lever och hur produktionen av kött går till. I 

framtiden kommer antalet matprodukter tas fram liknande sätt 

att öka. Tänkbara produkter kan vara olika grönsaker, potatis, 

frukt, ägg och liknande livsmedel. Försäljning kan ske genom 

någon form av överenskommelse mellan konsument och 

producent där man är tillsammans tar fram riktlinjer för hur och 

vilka produkter som ska tas fram. 

 

En tendens inom gröna näringar är att företagens storlek och 

specialisering ökar. För att behålla lönsamhet och uppfylla de 

krav som ställs på miljövänligt producerande produkter med 

hög kvalitet ökar specialiseringen och kunskapskraven. Det kan 

leda till företag som till exempel specialiserar sig på 

spannmålsodling och sedan åtar sig att sköta flera gårdars 

spannmålsodling. 

 

Det finns en efterfrågan att flytta ut till landsbygden där många 

kan arbeta helt eller delvis på distans eller driva eget 

företagande. En viktig förutsättning är tillgång till bra 

infrastruktur för såväl datatrafik som vägar, cykelvägar och 

kontinuerlig tillgång på el och samhällsservice. Regelbunden 

postgång är ett krav särskilt för det företag som vill sälja 

produkter via e-handel. 

 

Det behövs en god dialog mellan stad och land där man 

gemensamt kommer fram till hur vi fortsatt har en levande 

landsbygd med arbetstillfällen och möjlighet att försörja sig. 

Det gäller att undvika djupa motsättningar mellan stad och land 

och i stället hitta lösningar som är bra ur ett brett 

samhällsperspektiv och bidrar till välmående människor och 

natur. Landsbygden är rik på naturtillgångar som rätt använt 

bidrar till människors hälsa, klimatanpassningar och en 

biologisk mångfald. En grundförutsättning för det är en fortsatt 

levande landsbygd. 
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Länkar 
Landsbygd i förändring 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokume
nt/2008/landsbygd_i_forandring.pdf 
Landsbygd 2050– vår vision för landsbygden i Västra 
Götaland 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e0
08c8315a6/1526068394089/visionsdokument-
landsbygd2050.pdf 
Potentialstudie för cykling  
https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad-
cykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/  
För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd 
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a1
56a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf 
Jordbruksverket - Jordbruksmarkens värde 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2
288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf 
Strategi för hälsa- TILLSAMMANS – VARJE DAG LITE BÄTTRE, 
SKL 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-604-
9.pdf?issuusl=ignore 

 

Ales styrdokument 
Riktlinjer för byggnation på landsbygden 
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/136879
2398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5
%20landsbygd%20130104.pdf 
  
Naturvårdsprogram 
https://ale.se/download/18.b7193b515ac91cddff3f88/149026
4246196/Naturvårdsprogram.%202007-09-24.pdf 
  
Bostadsförsörjningsprogram 
https://ale.se/download/18.72e51a5b15a4c43bf8d5221/1488
381524396/09.04.+Bostadsförsörjningsprogram+Ale+kommun
+2017-2021.pdf 
  
Kulturarv  
https://ale.se/download/18.3e56d9df129ccbbb525800016493
/1363266653278/Kulturhistorisk%20bebyggelseinventering.pd
f 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c8315a6/1526068394089/visionsdokument-landsbygd2050.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c8315a6/1526068394089/visionsdokument-landsbygd2050.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c8315a6/1526068394089/visionsdokument-landsbygd2050.pdf
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad-cykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad-cykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okad-cykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-604-9.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-604-9.pdf?issuusl=ignore
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/1368792398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5%20landsbygd%20130104.pdf
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/1368792398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5%20landsbygd%20130104.pdf
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/1368792398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5%20landsbygd%20130104.pdf
https://ale.se/download/18.b7193b515ac91cddff3f88/1490264246196/Naturvårdsprogram.%202007-09-24.pdf
https://ale.se/download/18.b7193b515ac91cddff3f88/1490264246196/Naturvårdsprogram.%202007-09-24.pdf
https://ale.se/download/18.72e51a5b15a4c43bf8d5221/1488381524396/09.04.+Bostadsförsörjningsprogram+Ale+kommun+2017-2021.pdf
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https://ale.se/download/18.72e51a5b15a4c43bf8d5221/1488381524396/09.04.+Bostadsförsörjningsprogram+Ale+kommun+2017-2021.pdf
https://ale.se/download/18.3e56d9df129ccbbb525800016493/1363266653278/Kulturhistorisk%20bebyggelseinventering.pdf
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Att leva i Ale; Social kartläggning 

https://ale.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/att-leva-i-
ale---social-kartlaggning.html 
  
Ale 360 grader Perspektivinsamling 
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/
1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%203
60%20grader.pdf 
  
Data från befolkningsprognosen 
https://ale.se/4.391c3f241690c86c6af3dc9.html 
 
Att åldras på landsbygden, Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk, Malmö 

Högskola 

http://mau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1488199/FULLTEXT01.pdf 
 
Tack till lantbrukare Bengt Borgström och äldreomsorgschef Ulrika 

Johansson som låtit sig intervjuas och bidragit med kunskap om 

landsbygden i Ale samt situationen för äldreomsorgen. 
 

 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%20360%20grader.pdf
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%20360%20grader.pdf
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%20360%20grader.pdf
https://ale.se/4.391c3f241690c86c6af3dc9.html
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Datum: 2021-09-06
Utvecklingsledare Maria Palm
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Kommunstyrelsen

Återrapportering av arbetet med kommunkompassen 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporten av kommunkompassen 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med uppdrag och

åtgärder enligt förslagen i rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra en ny kommunkompass

under 2022.

Sammanfattning

Kommunkompassen är ett verktyg för att på ett övergripande plan utvärdera och analysera

kommunens sätt att arbeta. Utvärderingen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner

(SKR) efter beställning från kommunen. Ale kommun genomförde kommunkompassen under

hösten 2020. I bifogad rapport redovisar förvaltningen arbetet med utveckling och

förbättringar utifrån rekommendationer och resultatet i kommunkompassen. Rapporten

överlämnas till kommunstyrelsen för information och godkännande av åtgärder och påbörjade

uppdrag.

Daniela Ölmunger Maria Palm

Avdelningschef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-06

Rapport - Uppföljning av kommunkompassen år 2021
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Strategi och uppföljning

Ärendet

Ale kommun genomförde kommunkompassen under hösten 2020. Därefter har resultatet

presenterats och hanterats av organisationen. En grupp förtroendevalda har utfört en

workshop och inom förvaltningen har framför allt beslutsstödsgruppen och ledningsgruppen

för strategi och uppföljning arbetat med utvärderingen. Resultatet av arbetet är att följande tre

områden lyfts fram som särskilt intressanta att arbeta vidare med. Bedömningen är att dessa

områden har stor påverkan på verksamheten och servicen till kommuninvånare.

 Styrning och kontroll

 Brukarens fokus

 Effektivitet

Styrning och kontroll

Ett arbete pågår för att införa ett ny modell för styrning och kontroll. Införandet sker stegvis

och utifrån de politiska beslut som krävs. Bland annat är förslaget att varje nämnd kommer att

göra en årlig nulägesanalys utfrån omvärldsfaktorer och riktningsmål.

Policy och rutiner för internkontroll har setts över och förnyats för att förstärka risk- och

säkerhetsarbetet. Förvaltningen har också ett uppdrag att under år 2022 starta upp arbetet med

att ta fram en ny värdegrund och vision.

Brukarens fokus

De synpunkter som kommer in från brukare, anhöriga och invånare kommer att hanteras mer

systematiskt. En översyn av synpunktshantering görs nu med syfte att systematiskt fånga upp

och följa upp hur synpunkter omhändertas.

Vid utbildning av nyanställda säkerställs att bemötande och service blir en del av

kompetensen hos personalen.

Ytterligare förslag är att utveckla hemsidorna för att jämföra kommunens service och att lyfta

fram goda exempel inom verksamheten.
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Effektivitet

Processkartläggning och innovationsguide är exempel på metoder som finns eller håller på att

tas fram.

Ett arbete pågår för att öka värdet av digitalisering i kommunen. Uppdrag finns att gå från

interndebitering till ramfinansiering för att förenkla och upphöra med intern faktureringen.

Förvaltningen använder statistik och jämförelser i Kolada för att följa upp verksamheten och

få en jämförelse med andra kommuner.

Genomförda investeringar och byggnader bör också utvärderas utifrån verksamhetens

erfarenheter för att säkerställa att nya miljöer stödjer och underlättar verksamhetens arbete.

Ekonomisk bedömning

Bedömningen är att genomförda åtgärder och uppdrag kommer att leda till en bättre och

effektivare verksamhet. Dock kan vissa åtgärder förutsätta en omprioritering av resurser för

att kunna genomföras i större omfattning.

Invånarperspektiv

Genomförda åtgärder kommer att stödja en utvecklad och förbättrad service till invånarna.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har påbörjat arbetet med förbättringar utifrån kommunkompassens resultat och

vill nu återrapportera och stämma av kommunstyrelsens uppfattning om arbetet. För att uppnå

ett bra och varaktigt resultat bör en förnyad uppföljning göras under våren 2022 och därefter

är det lämpligt att återigen göra en ny kommunkompass under 2022. På det viset kan

förbättringar av resultatet och kommunens kvalitetsarbete få en mer positiv och bestående

utveckling.

Uppföljningen av kommunkompassen visar att det pågår ett övergripande arbete utifrån flera

av kommunkompassens identifierade utvecklingsområden. Resultatet av det bör påverka

kommunens arbete så att kvalitet och effektivitet ökar och förbättras.
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Sammanställt av utvecklingsledare Maria Palm 

e-post: maria.palm@ale.se 

Avdelningen för strategi och uppföljning, 

Kommunstyrelsen 
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Uppfö ljning av 
kömmunkömpassen a r 
2021 
 

 

Bakgrund 
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys 

av kommunens sätt att arbeta på ett övergripande plan. Det gör 

det också möjligt att jämföra och utbyta erfarenheter mellan 

kommuner och resultaten används för att utse Sveriges 

kvalitetskommun. Utvärderingen utförs, efter beställning, av 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ale kommun 

genomförde kommunkompassen under hösten år 2020. 

 

Kommunkompassen utvärderar hur organisationen leds utifrån 

ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan olika 

verksamheter fungerar. Resultatet sammanställs i en rapport 

med en poängbedömning och tillsammans med en kvalitativ 

beskrivning. Bedömningen görs inom åtta huvudområden som i 

sin tur består av delområden och resultatet beskriver både 

styrkor och svagheter. 

 

De åtta huvudområdena är: 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

2. Samhällsutveckling 

3. Styrning och kontroll 

4. Effektivitet 

5. Brukarens fokus 

6. Kvalitetsutveckling 

7. Arbetsliv 

8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
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Vad har hänt 
Ale kommun och kommunstyrelsen fick kommunkompassens 

resultat i december 2020. Under våren 2021 har resultatet 

presenterats och hanterats av organisationen.  En större grupp 

politiker har genomfört en workshop och inom förvaltningen 

har framför allt beslutstödsgruppen och ledningsgruppen för 

strategi och uppföljning arbetat med utvärderingen. I arbetet 

har följande tre områden lyfts fram som särskilt intressanta att 

arbeta vidare med. Bedömningen är att dessa områden har stor 

påverkan på verksamheten och servicen till kommuninvånare. 

  

• Styrning och kontroll 

• Brukarens fokus 

• Effektivitet 

 

I följande text görs en uppföljning av vårens arbete samt vilka 

åtgärder som har gjorts och vilka uppdrag som har startats. 

Även SKR:s förslag på förbättringar inom utvalda områden 

presenteras i en sammanfattning.  
 

 

 

Styrning öch köntröll 
Resultat från arbetsgrupper 
De olika arbetsgrupperna efterlyser en konkretisering av den 

tillitsbaserade styrningen. Vad innebär det? Vad blir resultatet och 

hur ser effekterna ut? Koppla ihop det med värdegrund och chefs-, 

ledarskap- och medarbetarskap så att allt hänger ihop. Utbilda och 

sprid kunskap om styrmodellen och värdegrund. Ta fram tydligare 

beskrivning av ledarskapet. Lönesamtal och medarbetarsamtal 

behöver kopplas till styrningen så att allt hänger ihop.  

 

Viktigt att det går att följa verksamheten och resultaten även vid 

tillitsbaserad styrning. Värdegrunden behöver också ingå i helheten 

och finnas med i löne- och medarbetarsamtal samt i chefs- och 

medarbetarskap.  

 

Genomför utbildning för politiker om mötesformalia, kommunal 

juridik och kommunens styrmodell. Stärk samverkan inom hela 

koncernen och kroka arm med Alebyggen för att främja 

hållbarhetsarbetet och ha en gemensam styrmodell. 
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Råd från SKR inom styrning och kontroll 
I intervjuerna har det framkommit att valet att införa tillitsbaserad 

styrning är väl förankrat och har mottagits positivt av organisationen. 

Dock återstår ett arbete att konkretisera arbetssättet och det finns 

behov av en tydligare riktning.  

 

Visionen ”Ale – lätt att leva” samt devisen ”Ett Ale” är viktiga och 

kända målbilder. Alebyggen har en annan målbild som är 

”Hemlängtan ”och SKR:s rekommendation är att ha en gemensam 

målbild.  

 

Det finns en värdegrund med i årsredovisningen 2019, ”Stolthet, 

Omtanke och Lust” men den är borttagen 2020. En tydlig värdegrund 

bidrar till ett förväntat förhållningssätt hos medarbetare, chefer och 

politiker. 

 

 

  

Förbättringsförslag från SKR 
 

• Konkretisera den tillitsbaserade styrmodellen 

 

• Får alla chefer tillräckligt med stöd för analys 

och rapportering? 

 

• Knyt an Alebyggen till den övergripande 

politiska styrningen  

 

• Ta fram en tydligare värdegrund 

 

• Hitta stringens i att koppla ihop nämndernas 

styrning med fullmäktiges övergripande 

styrning 

 

• Se över policy för intern kontroll för att göra 

den mer relevant och spegla styrningen 
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Åtgärder för styrning och kontroll 
Ett arbete pågår med att ta fram en ny modell för styrning- och 

ledning. Styrmodellen behöver i sin tur kopplas ihop med värdegrund 

så att arbetet underlättas och blir effektivare. I den nya styrmodellen 

kommer också alla nämnder att genomföra en nulägesanalys och 

arbetet rapporteras och kopplas till fullmäktige som tar ansvar för den 

övergripande styrningen.  

 

Vid utbildning av nya anställda ska det tydligt framgå hur styr- och 

ledningssystemet är kopplat till värdegrund och brukarnas fokus. 

Värdegrunden behöver också prägla medarbetar- och lönesamtal så 

att det finns ett tydligt samband med övergripande riktlinjer och det 

dagliga arbetet samt den individuella löneutvecklingen. Det gör det 

lättare att förstå vilka riktlinjer och ambitioner som finns för 

uppdraget och bidrar till att värdegrunden är känd och tillämpas.  

 

Planering och genomförande av intern kontroll har setts över och 

förväntas vara mer effektivt än tidigare. Den nya policyn är antagen 

och arbetet med internkontroll och uppföljningar pågår för fullt. 

 

En omfattande översyn görs av kommunens alla styrdokument för att 

kvalitetssäkra att de är korrekta hanterade och fortfarande aktuella. 

 

En aktuell bedömning är att chefer får det stöd som behövs av 

verksamhetsutvecklare för analyser och rapporteringar.  

 

Ett arbete pågår för att knyta Alebyggen närmare till kommunens 

budget, styrning- och ledningssystem så att organisationerna har ett 

gemensamt förhållningssätt. 

 

Åtgärder för styrning och kontroll 
 

• Ett arbete pågår med att utveckla, konkretisera 

och besluta om en ny styrmodell  

 

• En översyn görs av samtliga styrdokument i 

kommunen 

 

• Policy och rutiner för internkontroll har setts 

över och är en del av modellen för uppföljning 

och planering.   

 

• Verksamhetsutvecklarna ger stöd till chefer i 

analys och rapportering  

 

• Varje nämnd kommer att göra en 

nulägesanalys årligen (del av nya 

styrmodellen) 
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Startade uppdrag inom styrning och kontroll 
En tydligare värdegrund som kopplas till styrmodellen behöver 

arbetas fram. Värdegrunden behöver vara levande och ständigt 

aktuell. Ett förslag är att värdegrunden finns med som kriterium vid 

lönesättning och ingår i alla utbildningar för nyanställda. Viktigt är 

att också få med brukarens fokus och koppla det till 

värdegrundsarbetet. Det behöver bli tydligt vad kommunens uppdrag 

är och hur det kvalitetssäkras. I kommunfullmäktiges budget för 

2022 ges ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en ny vision och 

värdegrund. 

 

Den nya styr- och ledningsmodellen behöver förankras genom 

dialoger och utbildningar. Här behövs en avvägning mellan vad som 

är en rimlig arbetsinsats och vad som går att påverka i förhållanden 

till dialog och medskapande.  

 

 

 

 
 
  

Startade uppdrag styrning och kontroll 
 

• Under 2022 ska en ny vision och värdegrund 

tas fram 

 

• Den nya visionen och värdegrunden ska 

kopplas till den nya styrmodellen 

 

• Dialogmöten kommer att genomföras inom 

organisationen för att förankra och diskutera 

den nya styrmodellen 
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Brukarens fökus 
Resultat från arbetsgrupper 
Organisationen behöver utveckla ett tydligare brukarfokus och 

ha ett mer systematiskt sätt för hantering av synpunkter och 

klagomål. Alla verksamheter behöver fokusera på brukarnas 

behov och hantera brukarnas synpunkter mer systematiskt.   

 

Alla chefer och medarbetare behöver ha en ökad förståelse för 

vem vi är till för. Bemötande och relationer är viktigt och vi 

borde fråga vid varje löne- och medarbetarsamtal: – Hur har du 

jobbat för att Ale kommun ska ha nöjda kunder? 

 

Vi behöver utveckla ett tydligare brukarfokus och ett mer 

systematiskt sätt för hantering av synpunkter och klagomål i 

syfte att utveckla och förbättra kvalité. Att alla behandlas 

likvärdigt är också viktigt för rättssäkerhet.  
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Råd från SKR inom brukarens fokus 
Flertalet intervjuade menar att Ales vision ”Lätt att leva” har 

ett brukarfokus eftersom de kommunala tjänsterna ska bidra till 

att det blir lättare att leva i Ale. Medborgarperspektivet lyfts 

fram på många ställen men det skiljer sig på väsentliga punkter 

från ett perspektiv där brukaren är i fokus.  

 

De verksamheter och nämnder som arbetar med daglig kontakt 

med människor lyfter i såväl intervjuer som styrdokument att 

ett salutogent förhållningssätt ska prägla verksamheten. 

 

Kontaktcenter (KC) gör enklare handläggning på uppdrag av 

sektorerna. KC underlättar kontakter med kommunen och gör 

att det finns en väg in. Målsättningen är att 70 % av ärendena 

ska klaras av via KC.  

 

  

Förbättringsförslag från SKR 
 

• Gemensam och uttalad strategi/”tänk” för att 

ha brukarens fokus – till skillnad från 

medborgarfokus 

 

• Se över hur närheten till kontakt med 

kommunen fungerar för de som inte bor i en 

ort där det finns ett kommunhus  

 

• Utveckla analys och uppföljning av synpunkter 

och klagomål 

 

• Utbildning för nyanställda som tar upp 

brukarens fokus, service och bemötande 

 

• Uppmärksamma individer och arbetsgrupper 

som utmärker sig kring hög tillgänglighet och 

gott brukarbemötande 

 

• Ta fram tydligare och mer jämförbar 

information mellan olika enheter inom 

förskola, skola och äldreomsorg 
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Åtgärder för brukarens fokus 
Ett arbete pågår för att följa upp synpunkter och klagomål som 

kommer in till kommunen. En kontinuerlig dialog förs mellan 

brukare, anhöriga och verksamhet på enhets- och avdelningsnivå.  

 

Förvaltningen bedömning är att KC är en tydlig ingång till 

kommunen och att den fysiska placeringen centralt i Nödinge gör att 

den är lätt att nå för de flesta invånare som vill besöka kommunen 

fysiskt. Allt fler invånare förväntar sig att nå kommunen digitalt och 

via e-tjänster. Det är därför viktigt att ha en god digital service och att 

följa och använda utveckling som sker inom området.  

 

Ett bra tillfälle att undervisa personal om bemötande av brukare och 

värdegrund är i samband med ny anställning och vid lämpliga 

tillfällen med verksamhetsplanering och utbildning.   

 

Det finns idag en informationssida på Ale.se där det går att jämföra 

och följa upp service och resultat från kommunens olika enheter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åtgärder för brukarens fokus 
  

• Ett arbete pågår med att systematisera 

synpunkter som kommer in 
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Startade uppdrag inom brukaren fokus 
I kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2022 anges att: 

”Kommunorganisationens enda uppgift är att finnas till för invånarna 

och på deras uppdrag leverera tjänster och service för deras 

gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering” och även 

att ” Det är av den anledningen också viktigt att all vår personal har 

fokus på god service och hög tillgänglighet i alla kontakter med våra 

invånare.” 

. 

Alla nyanställda i kommunen behöver få en utbildning som bland 

annat tar upp hur invånare vill bli bemötta och vilken värdegrund 

som ska genomsyra arbetsplatsen.  

 

Informationssidor som jämför service på webben behöver ses över 

och göras mer tillgängliga så att den som söker information lätt kan 

nå den. 

 

Arbetsgrupper och anställda som genomför ett bra arbete i mötet med 

kommuninvånare och brukare bör uppmärksammas så att goda 

exempel sprids inom förvaltningen. 

 

 

 

  

Startade uppdrag för brukarens fokus 
 

• Se över och utveckla hur brukarens fokus, 

service och bemötande hanteras i utbildningar 

för nyanställda 

 

• Uppdatera/utveckla jämför service på Ale.se 

Kräver resurser eller omfördelning av medel 

 

• Uppmärksamma individer och arbetsgrupper 

som utmärker sig kring hög tillgänglighet och 

gott brukarbemötande. Det är oklart om det är 

ett särskilt uppdrag eller ska inom ordinarie 

verksamhet? 
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Effektivitet 
Resultat från arbetsgrupper 
Organisationen behöver följa upp nyttan och analysera mer det 

som görs. Angeläget just nu är alla investeringar som 

genomförs. Men vi behöver också utveckla arbetet med 

jämförelser och analyser av verksamhet.  

 

Samverkan med andra aktörer är ofta bra men vi behöver också 

se över systematiken och utvärdera de reella nyttoeffekterna.  

 

Digitalisering behöver utvecklas vilket också kan bidra till 

utvecklad kvalitet. Det är ett omfattande arbete som behöver 

göras och det har påbörjats och även här är det viktigt att 

bedöma och utvärdera nyttan. 

 

Vi behöver kommunicera det vi gör bra och lyft fram goda 

exempel och sprida kunskap om dem inom organisationen. 

Viktigt är också att ta vara på kunskap, erfarenhet eftersom 

personalomsättningen är hög tappas mycket bort på vägen.  

 

Erfarenheter och kunskap måste överföras till nyanställda och 

dokumenteras så att vi inte behöver börja om utan kan dra nytta 

av tidigare genomfört arbete.  

 

Många är nya och känner inte till vem som har ansvar för olika 

frågor och vad som har gjorts tidigare. Därför behöver vi visa 

vad vi gör med dokumentation och processbeskrivningar. 
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Råd från SKR inom effektivitet 
Kommunen står inför utmaningar som befolkningsökning och 

kompetensförsörjning vilket ställer krav på prioriteringar, 

nytänkande, smarta och medskapande lösningar som också 

genom effektiviseringar frigör medel till behov som är 

prioriterade. 

 

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg anses vara 

nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska 

som miljömässiga och sociala utmaningar.  

 

Enligt de centrala funktionerna ger resultatmålet, som är på 4 

%, en effektivitetssignal till verksamheten. 

Självfinansieringsgraden för investeringar skall i genomsnitt 

under en rullande åttaårsperiod med 2016 som startår uppgå till 

minst 70 procent.   
 

För att synliggöra och jämföra kostnader och kvalitet använder 

flera sektorer inom kommunen Kolada och ”Öppna 

Jämförelser”. 
 

 

 

 

 

  

Förbättringsförslag från SKR 
 

• Följ upp av nyttan av gjorda och planerade 

investeringar 

 

• Samverkan med andra aktörer - se över 

systematik samt reella nyttoeffekter  

 

• Utveckling av analys vad gäller resultat och 

jämförelser med andra. Jämförelser kring 

effektivitet finns, men vad leder dessa till mer 

konkret kring egna förbättringar? 

 

• Vidareutveckla intern samverkan för ökad 

effektivitet 

 

• Se över administration och processer i 

sektorernas kontakt med sektor service 
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Åtgärder för effektivitet 
Värdet av digitalisering behöver öka så att förväntade 

nyttoeffekter verkligen uppnås. Effekter behöver följas upp så 

att resultaten nås. I en del fall har nuvarande tekniska system 

blivit föråldrade och behöver ersättas av moderna varianter. 

Kommunen gör en satsning inom området genom att anställa 

en digitaliseringsstrateg. 

 

Styrmodellen för digitalisering och den digitala policyn håller 

på att ses över för att anpassas till aktuella förutsättningar. 

Kommunens projektmodell ses över med syfte att göra den 

använd och koppla den till styrningen av 

kommungemensamma digitaliseringsmedel. En 

digitaliseringsstrateg har anställt så att organisationen står 

bättre rustad i en alltmer digitaliserad värld. 

 

Kommunen arbetar med olika verktyg som processkartläggning 

och innovationsguide för att utveckla verksamhet och fånga 

goda idéer. 

 

Ett arbete pågår för att förenkla och minska processer för intern 

fakturering. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åtgärder för effektivitet 
 

• Ett arbete pågår med att öka värdet av 

digitaliseringen i kommunen 

 

• Processkartläggning, verksamhetsutveckling 

och innovationsguide är exempel på 

systematiskt utvecklingsarbete 

 

• Ett aktivt arbete pågår för att förenkla 

processer för minskad intern fakturering 

 

• En digitaliseringsstrateg har anställt för att 

utveckla kommunens digitalisering 
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Startade uppdrag inom effektivitet 
Arbetet med analys och jämförelser kommer att utvecklas eftersom 

alla nämnder kommer att göra en nulägesbeskrivning i det nya styr- 

och ledningssystemet. En god hjälp i det arbetet är de analyser och 

jämförelser som finns i Kolada där statistik från Sveriges kommuner 

samlas, jämförs och analyseras. Förslagsvis väljer förvaltningen ut 

resultat som behöver förbättras och tar kontakt med kommuner som 

har bra resultat för att utbyta erfarenheter och lära av andra.  

 
I arbetet med digitalisering och projekt är det viktigt att fokusera på 

det ökade värdet och nyttoeffekten som projektet ska leda till. 

 
Investeringar i nya lokaler kan utvärderas utifrån nyckeltal för 

byggnaden och genom att samla in erfarenheter från de som vistas 

och arbetar i lokalerna. Förvaltningen kan ta hjälp av studenter för att 

utvärdera och bedöma nyttoeffekter.  

 

 

Startade uppdrag för effektivitet 
 

• Utveckla arbetet med analys och jämförelser 

mellan kommuner. Exempelvis tas kontakt 

med andra kommuner som har bra resultat och 

vi lär av varandra. Viktigt att också väcka 

intresset hos politiker och nämnder för analyser 

och jämförelser av resultat. För att få tydliga 

konkreta resultat behövs ofta särskilda resurser 

tillföras. 

• Marknadsför, använd och analysera utifrån 

”jämför resultat” på Ale.se och databasen 

Kolada 
 

• Utvärdera gjorda investeringar utifrån 

verksamhetens och kunders erfarenheter och 

upplevelser 

 

• Se över nyttan med samverkansprojekt och 

utbilda inom nyttohemtagning 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.186
Datum:
Controller Martin Palm

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Budget samordningsförbundet Älv & Kust 2022-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 avslå Samordningsförbundet Älv & Kust begäran

om utökad finansiering till 631 377 kr.

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2023 avslå Samordningsförbundet Älv & Kust begäran

om utökad finansiering till 690 375 kr.

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 finansiera Samordningsförbundet Älv & Kust med

515 151 kr.

Sammanfattning

Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att

medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning. Principerna för

fördelning av kostnaderna sker efter en överenskommelse som bestått sedan 2007. Inför 2022-

2023 ansöker samordningsförbundet om utökade medel. Förslaget medför ökade kostnader

för Ale om 116 tkr för 2022 samt ytterligare 59 tkr för 2023. Förvaltningen bedömer att

kommunens samlade prioritering inom arbetsmarknadsområdet har bäst förutsättningar att

genomföras inom ramen för sektor socialtjänsts pågående samt planerade insatser. En utökad

finansiering för samordningsförbundet ligger inte i linje med den prioriteringen. Det skulle

också medföra att kommunstyrelsen behöver effektivisera och prioritera bort annan

verksamhet som planeras för 2022 för att finansiera ramutökningen för

samordningsförbundet.

Förvaltningen gör därför bedömningen att avslå samordningsförbundets begäran om utökade

medel för 2022-2023 utan att bidragsnivån istället kvarstår på nivån från 2021.
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Maria Reinholdsson Martin Palm

Kommunchef Tf ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Skrivelse från Samordningsförbundet Älv och Kust 2022-2023

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef

För kännedom:

Ekonomichef
Sektorschef socialtjänst

Ärendet

Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.

Samordningsförbundet Älv och Kust erbjuder insatser för att kommuninvånare i målgruppen
ska närma sig arbetsmarknaden. Insatserna betraktas som ett komplement till det som erbjuds
inom ramen för sektor socialtjänst, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknads- och
försörjningsstödsenheten.

Kommuninvånare utanför arbetsmarknaden är en heterogen målgrupp vilket innebär att
erbjudna insatser behöver ha spännvidd. Utöver det som erbjuds inom ramen för
samordningsförbundet har sektor socialtjänst en rad insatser för målgruppen och ett ständigt
arbete pågår för att anpassa dessa till aktuella behov, inte minst som en konsekvens av
pandemins effekter på arbetsmarknaden.

Principerna för fördelning av kostnaderna sker efter en överenskommelse som bestått sedan

2007. Inför 2022-2023 ansöker samordningsförbundet om utökade medel. Förslaget medför

ökade kostnader för Ale på 116 tkr för 2022 samt ytterligare 59 tkr för 2023.
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Ekonomisk bedömning

Samordningsförbundet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har

inför 2022 inte någon utökad ram. Utökade medel för samordningsförbundet medför därför att

besparingar behöver genomföras inom andra delar av kommunstyrelsen.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Bidrag betalas ut till samordningsförbundet enligt överenskommelse från 2007.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att kommunens samlade prioritering inom arbetsmarknadsområdet har

bäst förutsättningar att genomföras inom ramen för sektor socialtjänsts pågående samt

planerade insatser. En utökad finansiering för samordningsförbundet ligger inte i linje med

den prioriteringen. Det skulle också medföra att kommunstyrelsen behöver effektivisera och

prioritera bort annan verksamhet som planeras för 2022 för att finansiera ramutökningen för

samordningsförbundet.

Förvaltningen gör därför bedömningen att avslå samordningsförbundets begäran om utökade

medel för 2022-2023 utan att bidragsnivån istället kvarstår på nivån från 2021.
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Kommunstyrelsen

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- Västra
Götalandsregionen som regionplaneorgan

Förslag till beslut

Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Sammanfattning

Ale kommun har fått en remissförfrågan om hur kommunen ser på att Västra

Götalandsregionen (VGR) skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli

ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen.

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. Regioner kan få i uppdrag

av staten att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive territorium. En regionplan

ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och ge vägledning för

beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Lagmässigt är en

regionplan att betrakta som en översiktsplan, dvs. den är vägledande och inte juridiskt

bindande.

Förvaltningen bedömer att underlaget remissen ger, saknar fördjupat resonemang utifrån olika

områden såsom kommunens självbestämmande, medborgarnas rätt till insyn och inflytande

över den offentliga förvaltningen och kommunernas förändrade roll i den händelse VGR blir

ett regionplaneorgan. Det finns idag en välfungerande samverkan i regionen, förvaltningen

bedömer att det kan finnas behov av att utöka den samverkan och av regionala

kunskapsunderlag inom fler områden. Det finns också områden där samverkan mellan

kommuner inte är lika fullt utvecklad och där en fördjupad samverkan kan utveckla nyttan för

invånarna, exempelvis inom välfärdsuppdragen. En fördel med en regionplan skulle kunna

vara att den regionala planeringen formaliseras vilket skulle kunna innebära en tydligare

prioritering som kan underlätta kommunernas utveckling.
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Daniela Ölmunger Annika Friberg

Avdelningschef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-02

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden; SBN.2021.81 datum; 2021-06-04

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Avdelningen för strategi och uppföljning

Ärendet

Ale kommun har fått en remissförfrågan om hur kommunen ser på att Västra

Götalandsregionen (VGR) skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli

ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen.

Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel

Regional fysisk planering. Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var

Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad

samordning och bättre bostadsförsörjning.

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. Regioner kan få i uppdrag

av staten att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive territorium. Det är endast

regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och i Västra Götaland är det enbart VGR som

kan vara det.

Region Stockholm och Region Skåne fick ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk

planering för sitt respektive territorium. Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet,

kan ytterligare län omfattas när behov av och förutsättningar för sådan planering finns.

Regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län”.

Det finns ingen tidangivelse för när Regeringskansliet är klar med handläggningen av ärendet

om beslut skulle tas om VGR:s hemställan om att få ansvar för regional fysisk planering

enligt PBL. En möjlig tidplan enligt VGR är att om en hemställan skickas in 2021 kan

regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska om beslut

fattas, sedan en regionplan tas fram.

När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:
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· utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö

· upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan

plan

· anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen

· lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till

länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala

kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs

· yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om

hur dessa planer förhåller sig till regionplanen

· verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan

tillgodoses

· verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter

Det är inte specificerat vilka frågor som har betydelse för länets fysiska miljö. I förarbetena

till lagändringen (SOU 2015:59) beskrevs det som att planeringen ska gälla frågor som

behöver behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens.

I § 2 står det att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och

vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har

betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och

områdesbestämmelser. Regionplanen är inte bindande utan att betrakta som en översiktsplan,

dvs. den är vägledande.

VGR menar i sitt underlag för remissen att den ökade komplexiteten i samhället innebär att

hänsyn behöver tas till större geografiska områden än kommunernas. Flera frågor i

samhällsplaneringen behöver idag hanteras kommunöverskridande såsom exempelvis;

infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional bostadsförsörjning och

kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas och utmaningarna

tas om hand av flera än den enskilda kommunen. VGR ser att en regional planering skapar

förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland.

VGR menar vidare att regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den kommunala

översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. Kommunerna

kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag på

regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och

visar på den regionala viljeinriktningen. VGR framför att regionplanen skulle kunna
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underlätta och lösa ut frågor kring statliga intressen redan på regional nivå och därmed

förenkla för den kommunala planeringen. Man ser också att behov finns av samverkan och att

tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt mellan kommunal och

regional nivå, men också nationellt.

Syftet är att tydliggöra hur geografin påverkar tillväxt och utveckling och använda

planeringen som ett verktyg för att samordna olika beslutsnivåer och politikområden. Det kan

innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning,

regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering.

Regional fysisk planering utanför PBL kännetecknas av att det är ett frivilligt uppdrag som

bedrivs inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra

aktörer och bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att

tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.

Inom ramen för remissen om VGR som ett regionplaneorgan önskar man svar på följande;

· Vilken inställning har ni till att VGR hemställer om att få ansvar för regional fysisk

planering enligt PBL i Västra Götaland?

· Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra

Götaland?

· Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den

kommunala fysiska planeringen?

· Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att

samverka kring på regional nivå?

· Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?

· Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara

för regional planering enligt PBL.

· Övriga synpunkter

Ekonomisk bedömning

Det saknas ett utvecklat ekonomiskt resonemang utifrån kommunens förändrade roll i relation

till VGRs presumtiva nya roll och behov av utökade resurser i remissen. VGR uppskattar att

man behöver anställa cirka 8 personer för att klara uppdraget som regionplaneorgan.

Kommunernas ekonomi och resurser har inte utretts eller tagits ställning till. Det kan vara

möjligt att regionala underlag och utredningsresurser minskar behovet av kommunala resurser
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vilket skulle kunna medföra en kostnadsminskning för en kommun samtidigt behövs det

finnas ett nära samarbete och dialog mellan region och kommuner, vilket kan öka behovet.

Invånarperspektiv

Ett resonemang kring hur den lokala demokratin skulle kunna påverkas när regionen får större

och annorlunda påverkan i samhällsplaneringen saknas i remissen. Underlaget till remissen

lyfter inte och resonerar inte kring demokratiperspektivet. En regionplan i en formell process

som beslutas i regionfullmäktige kan likställas med processen kring en översiktsplan. Det blir

direktvalda politiker som tar beslut om den. Invånarnas möjligheter att påverka

samhällsplaneringen utifrån VGR som regionplaneorgan skulle kunna utvecklas och belysas

tydligare inför ett fortsatt arbete med en eventuell regionplan.

Hållbarhetsperspektivet

En tydligare regional planering kan ge kommunerna bättre planeringsunderlag som kan bidra

till att beslut i samhällsutvecklingsfrågor blir långsiktigt hållbart. Lagstiftaren har i

utredningsunderlagen pekat på behovet av regional planering som bidrag till att minska

bostadsbrist och klimatpåverkan.

Remissyttrande

Samhällsbyggnadsnämnden tog vid sammanträdet den 10 juni 2021 beslut, SBN § 113 om

yttrande av remissen. Nämnden gör bedömningen att det finns möjliga vinster för invånare

och verksamhetsutövare i Västra Götaland med en större grad av regional och

mellankommunal samverkan. Nämnden lyfter behovet av kunskapsunderlag och samverkan i

komplexa och kommunövergripande frågor som till exempel klimatanpassning och

vattenförvaltning. Det finns inom flera områden en välfungerande delregional samverkan men

det finns ett behov av fördjupad samverkan som helt eller i delar omfattar andra geografiska

områden och därför behövs mer samverkan kring flera frågor. Om VGR kan facilitera detta så

anser nämnden att Ale kommun bör ställa sig bakom en hemställan från VGR om att bli

regionplaneorgan.

Utifrån kommunstyrelsens ansvarsområden anses överlag regional samordning som speglar

de olika översiktsplanerna som positivt, exempelvis kan det förenkla överblickbarheten över

tillgänglig mark för bostäder och verksamheter. Det skulle också kunna innebära att

mellankommunala frågor som exempelvis klimatanpassning och vattenförvaltning

underlättas. Å andra sidan kan också en övergripande plan på regionnivå bli ytterligare ett

instrument som förlänger planeringsprocesser vilket inte bedöms som en fördel ur ett

invånarperspektiv. Det finns behov av regionala kunskapsunderlag i komplexa och

kommunövergripande frågor där det skulle kunna finnas samordningsvinster då en rad

komplexa utmaningar är gemensamma för kommunerna. En fördel med en regionplan skulle
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kunna vara att den regionala planeringen formaliseras vilket kan ge en tyngd och tydlighet

som kan bidra till regionens och kommunernas utveckling.

Det föreligger ingen tydlig plan från VGR hur uppdraget skulle kunna gå till, vilka resurser

som skall tilldelas eller vad man vill uppnå. Inte heller utreds hur den lokala demokratin

skulle kunna påverkas.

Beslutets genomförande

Yttrandet skickas till regionstyrelsen@vgregion.se.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att remissen saknar olika frågeställningar som framför allt berör

demokratiperspektivet, det ekonomiska perspektivet och ett resonemang kring hur det skulle

kunna påverka kommunens självbestämmande i frågor inom sitt territorium. Invånarnas

möjligheter att påverka samhällsplaneringen skulle med fördel kunna utvecklas och belysas

tydligare inför ett fortsatt arbete med en eventuell regionplan. Det finns idag en välfungerande

samverkan i regionen men behov finns av att utöka samverkan och av regionalt

kunskapsunderlag inom fler områden. Men det finns också områden där samverkan mellan

kommuner kan utvecklas som inte berör markanvändning, exempelvis inom

välfärdsuppdragen. En fördel med en regionplan skulle kunna vara att den regionala

planeringen formaliseras och ger den en tyngd och tydlighet som behövs för en positiv

utveckling i regionen.

Förvaltningen lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut då förvaltningen

bedömer att remissens underlag inte omhändertar fullt ut de frågeställningar som skulle

behöva belysas inför en ställningstagande.

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 113 Dnr SBN.2021.81

Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som

regionplaneaktör

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till remissvar till
kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en remiss från Västra Götalandsregionen
på internremiss från kommunstyrelsen. Västra Götalandsregionen (VGR) vill i
denna få svar på fem frågor som alla rör huruvida kommunen ställer sig bakom
en hemställan från regionen att bli regionplaneorgan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns möjliga vinster för invånare och
verksamhetsutövare i Västra Götaland med en större grad av regional och
mellankommunal samverkan. Framförallt finns ett behov av kunskapsunderlag
och samverkan i komplexa och kommunövergripande frågor som till exempel
klimatanpassning och vattenförvaltning.

Sektorn bedömer att det på det stora hela finns en välfungerande (del-)regional
samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det finns dock
ett behov av fördjupad samverkan som helt eller i delar omfattar andra
geografiska områden och därför behövs mer samverkan kring flera frågor. Om
VGR kan facilitera detta så anser sektorn att Ale kommun bör ställa sig bakom
en hemställan från VGR om att bli regionplaneorgan. Ale kommun kommer
oavsett former för den regionala planeringen att delta och samverka också
framgent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-04

Förslag till yttrande, 2021-06-04

Missiv till remiss KS.2021.170, 2021-03-23

Remiss från VGR, 2021-03-16

Remiss - Faktaunderlag - regional planering enligt PBL, 2021-03-16

Missiv till remiss, 2021-03-16
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.81
Datum: 2021-06-04
Planarkitekt Mikaela Ranweg
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Samhällsbyggnadsnämnden

Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som

regionplaneaktör

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till remissvar till kommunstyrelsen som
sitt eget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har fått en remiss från Västra Götalandsregionen på internremiss
från kommunstyrelsen. Västra Götalandsregionen (VGR) vill i denna få svar på fem frågor
som alla rör huruvida kommunen ställer sig bakom en hemställan från regionen att bli
regionplaneorgan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns möjliga vinster för invånare och

verksamhetsutövare i Västra Götaland med en större grad av regional och mellankommunal

samverkan. Framförallt finns ett behov av kunskapsunderlag och samverkan i komplexa och

kommunövergripande frågor som till exempel klimatanpassning och vattenförvaltning.

Sektorn bedömer att det på det stora hela finns en välfungerande (del-)regional samverkan

inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det finns dock ett behov av fördjupad

samverkan som helt eller i delar omfattar andra geografiska områden och därför behövs mer

samverkan kring flera frågor. Om VGR kan facilitera detta så anser sektorn att Ale kommun

bör ställa sig bakom en hemställan från VGR om att bli regionplaneorgan. Ale kommun

kommer oavsett former för den regionala planeringen att delta och samverka också framgent.

Ken Gunnesson Martin Hellström

T.f Sektorschef samhällsbyggnad Verksamhetschef

plan och myndighet
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-06-04

Förslag till remissvar, 2021-06-04

Missiv till remiss, 2021-03-16

Remiss från VGR, 2021-03-16

Remiss - faktaunderlag - regional planering enligt PBL, 2021-03-16

Missiv till remiss KS.2021.170, 2021-03-23

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Annika Friberg

Ärendet

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan
omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det.
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen om
regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. Västra
Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till regeringen
om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden har därför fått en remiss från Västra Götalandsregionen på
internremiss från kommunstyrelsen. Västra Götalandsregionen vill i sin remiss få svar på fem
frågor som alla rör huruvida kommunen ställer sig bakom en hemställan från regionen att bli
regionplaneorgan.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns möjliga vinster för invånare och

verksamhetsutövare i Västra Götaland med en större grad av regional och mellankommunal

samverkan.
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Hållbarhetsperspektivet

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det finns stora vinster i att det regionala

planeringsarbetet ökar. Framförallt finns ett behov av kunskapsunderlag och samverkan i

komplexa och kommunövergripande frågor som till exempel klimatanpassning och

vattenförvaltning.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Ärendet har remitterats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutets genomförande

Ale kommun kommer oavsett former för den regionala planeringen att delta och samverka

också framgent.

Förvaltningens bedömning

Sektorn bedömer att det på det stora hela finns en välfungerande (del-)regional samverkan

inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det finns dock ett behov av fördjupad

samverkan som helt eller i delar omfattar andra geografiska områden. Sektorns bedömning är

att det behövs mer samverkan kring fler frågor. Om VGR kan facilitera detta så anser sektorn

att Ale kommun bör ställa sig bakom en hemställan från VGR om att bli regionplaneorgan.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.249
Datum: 2021-09-09
Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Remiss: Göteborgs Stads Energiplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa remissvaret.

Sammanfattning

Ale kommun har fått Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030 på remiss. Energiplanen syftar

till att bidra till att mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram uppnås samt att

säkerställa en trygg energiförsörjning.

Ale kommun berörs av planen exempelvis genom att Göteborg Energi levererar fjärrvärme till

Ale, att många Alebor pendlar till och från Göteborg och att Ale kommun samt vissa av Ales

företagare deltar i olika regionala nätverk.

Förvaltningen anser att planen som helhet täcker in viktiga områden. Ale kommun bidrar till

planen genom att bland annat energieffektivisera egna lokaler, erbjuda energi- och

klimatrådgivning till invånare och företag samt genom att skapa förutsättningar för ett hållbart

resande. Göteborgs Stad kan stötta Ale kommun genom en större samverkan och

erfarenhetsbyte.

Daniela Ölmunger Caroline Rundlöf

Avdelningschef Energi- och klimatrådgivare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-09

Yttrande

Remissutgåva - Göteborgs Stads energiplan 2022-2030
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Göteborgs Stad, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

För kännedom:

Avdelningen för Strategi och uppföljning

Ärendet

Ale kommun har fått Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030 på remiss. Energiplanen syftar

till att bidra till att mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram uppnås samt att

säkerställa en trygg energiförsörjning. Energiplanen gäller för Göteborgs Stads samtliga

styrelser och nämnder och omfattar den energi som produceras eller används inom

kommunens geografiska område, den energi som produceras av Göteborgs Stad utanför

kommunens gränser och den energi som används av kommunens anställda vid resor i tjänsten

utanför kommunens gränser. Allmänhetens resor utanför kommunens gränser ingår inte i

planen.

Energiplanen föreslår åtgärder utifrån nio olika områden:

1. Flexibelt och kapacitetssäkert energisystem

2. Energieffektivisering av den kommunala sektorn

3. Energieffektivisering av den privata sektorn

4. Förnybar el

5. Förnybar och återvunnen värme

6. Förnybar och återvunnen kyla

7. Energieffektiva och fossilfria resor, transporter och arbetsmaskiner

8. Utökad tillgång till laddplatser och fossilfria fordonsbränslen

9. Koldioxidinfångning och lagring

Ale kommun berörs av planen exempelvis genom att Göteborg Energi levererar fjärrvärme till

Ale, att många Alebor pendlar till och från Göteborg och att Ale kommun samt vissa av Ales

företagare deltar i olika regionala nätverk.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Invånarperspektiv

En hållbar och trygg energiförsörjning är en viktig förutsättning för nuvarande och kommande

generationer.

Hållbarhetsperspektivet

En minskad och mer effektiv energianvändning har en positiv inverkan på miljön.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Ärendet har inte varit på remiss till övriga nämnder. En intern dialog har genomförts utifrån

flera olika perspektiv.

Beslutets genomförande

Yttrandet skickas till Göteborgs Stad, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att planen som helhet täcker in viktiga områden. Digitalisering och smart
teknik för minskad energianvändning skulle kunna få ett större och tydligare fokus i vissa
delar.

Förvaltningen är positiv till att Göteborg Energi kommunicerar till fjärrvärmekunderna kring
returtemperatur då detta även skulle nå många kunder i Ale kommun. Förvaltningen ser också
positivt på att erfarenhetsutbyte kring energieffektivisering i regionala nätverk för
näringslivet.

Ale kommun bidrar till planen genom att uppmuntra och skapa förutsättningar för våra

invånare att resa med kollektivtrafiken in till Göteborg. Vi bidrar till att minska

värmeeffekttoppar i fjärrvärmenätet genom att energieffektivisera och utnyttja digitalisering i

större utsträckning i våra egna fastigheter samt genom att erbjuda energi- och

klimatrådgivning till invånare, företag och föreningar i kommunen.

Förvaltningen ser fördelar med att utveckla en mer systematisk samverkan med Göteborgs

Stad kring energieffektivisering och digitalisering i våra lokaler. Förvaltningen ser också ett

behov av samverkan och erfarenhetsbyte kring kyla, dimensionering av solelanläggningar och

samutnyttjande av våra lokaler.
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Syftet med energiplanen är att 

• Driva på genomförande av åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande 
mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030: 

o Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 
o Producera energi enbart av förnybara källor 
o Minska klimatpåverkan från transporter 

• Bibehålla och utveckla stadens arbete med att ha en trygg och säker 
energiförsörjning 

• Utgöra en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborgs Stads 
arbete med energifrågor 

• Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439) som säger att 
varje svensk kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen. Den ska även innehålla en 
analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, 
hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden år 2022 till 2030. 

Bakgrund 
I Göteborgs Stads budget för 2019 tilldelades miljö- och klimatnämnden tillsammans 
med kommunstyrelsen uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads 
miljöprogram. I ett senare beslut av kommunstyrelsen gavs Stadsledningskontoret 
uppdraget att säkerställa att även stadens energiplan uppdateras i samband med arbetet 
med det nya miljö- och klimatprogrammet. Miljö- och klimatnämnden uppdaterar 
energiplanen inom ramen för sitt uppdrag att ”driva och samordna stadens arbete inom 
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”. 

Koppling till andra styrande dokument och lagstiftning 
Göteborgs Stads budget är det övergripande styrdokumentet för samtliga styrelser och 
nämnder. På energiområdet finns internationella överenskommelser, ofta kopplat till 
klimatförändringar, som Parisavtalet, Agenda 2030 och lagstiftning i form av bland annat 
EU-direktiv. Det finns också nationell lagstiftning som reglerar hur olika energislag får 
produceras och användas.  
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I figur 1 visas vilka styrande dokument inom Göteborgs Stad och på regional nivå som 
energiplanen huvudsakligen relaterar till samt, på en övergripande nivå, vilka lagar och 
annan författning som styr miljöområdet. 
 

 
Figur 1. Styrande dokument med koppling till energiplanen. 

Stödjande dokument 
Följande utredningar och rapporter utgör ett stöd för energiplanen: 

• 2018:13 Fossilfritt Göteborg – vad krävs? (Miljöförvaltningen, 2018) 
• 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 (Miljöförvaltningen, 

2020) 
• Utredning om hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart 

(Stadsledningskontoret, 2019-11-18) 

Genomförande 
Miljö- och klimatnämnden kommer att driva och samordna arbetet med att genomföra 
energiplanen utifrån nämndens uppdrag i reglementet att ”driva och samordna stadens 
arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”.  

Som en del av Göteborgs Stads gemensamma miljöledningssystem kommer alla 
verksamheter i staden att prioritera miljömål som inkluderas i verksamhetens budget och 
planer. Målen ska utgå från verksamhetens betydande miljöaspekter och risker och från 
stadens gemensamma mål och krav på målsättning. De åtgärder som listas i energiplanen 
ska vara ett stöd för verksamheterna i deras eget miljöarbete. 



 

 

Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 7 (68) 
   
   

Flera av åtgärderna i energiplanen förutsätter samverkan för att kunna genomföras. Miljö- 
och klimatprogrammets strategier utgör en plattform för att driva och samordna arbetet 
med åtgärder inom staden och tillsammans utveckla nya lösningar och arbetssätt, inom 
staden och med omgivande samhälle. Även Göteborgs Stads arbete kring 
Klimatkontrakt 2030, med målet att vara en klimatneutral stad år 2030, samt stadens 
klimatomställningsfunktion, som ska öka takten i omställningen, bidrar till att 
energiplanen blir framgångsrik. De utgör båda ytterligare plattformar för att utveckla nya 
samarbeten, processer och finansieringsmöjligheter inom staden, såväl som att skapa ytor 
för styrmedelspåverkan på nationell och EU-nivå. 

Uppföljning av denna plan 
Energiplanen kommer att följas upp vartannat år av miljöförvaltningen. Uppföljningen 
ska redogöra för status på implementering av åtgärderna och eventuella hinder eller 
utmaningar som står i vägen för utförandet ska beskrivas. Om en eller flera åtgärder inte 
är utförda till och med det satta målåret för åtgärden, ska uppföljningen belysa varför de 
inte är utförda och vad som krävs ytterligare för att genomföra åtgärderna.  

Eftersom energiområdet är i ständig förändring, finns det ett behov av att regelbundet 
utvärdera planens aktualitet och även det energisystem som Göteborg befinner sig i och 
utgör en del av. Detta för att säkerställa att åtgärderna i planen är tillräckliga för att nå 
målen i miljö- och klimatprogrammet, samt för att möta de utmaningar som lyfts i denna 
plan – och framförallt för att kunna säkerställa att Göteborgs Stad har en plan som går i 
takt med förändringarna i energisektorn. Denna utvärdering, eller energisystemanalys, 
kommer att ske i samband med uppföljningen. 

För att genomföra uppföljningen förväntas utpekade nämnder och styrelser rapportera in 
status på utförandet av åtgärder. Inrapporteringen kommer även ske genom dialog med 
miljöförvaltningen. Även den energisystemanalys som ska utföras av miljöförvaltningen 
ska utgå från underlag från nämnder och styrelser i staden. 

Uppföljningen ska rapporteras till miljö- och klimatnämnden samt till 
kommunfullmäktige. 
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Planen 
Energiplanen beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta för att nå de energirelaterade målen 
i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt 
energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar. 
Planens ramar utgörs av Göteborgs Stads rådighet och de åtgärder som listas kommer inte 
allena leda till att stadens miljö- och klimatmål nås. För att lyckas med den omställning 
som är nödvändig behövs samverkan i hela Göteborg — både inom kommunal och 
regional verksamhet — och med näringsliv, invånare och akademi, för att utveckla 
verksamheter och förändra beteenden. Göteborgs Stad ska agera efter bästa förmåga för 
att skapa optimala förutsättningar för att en sådan förändring ska kunna ske i kommunen. 

I Göteborg har energianvändningen per invånare minskat de senaste åren. För att nå målet 
att minska primärenergianvändningen1 per capita av el och värme med 30 procent till 
2030 jämfört med 2010 måste takten öka, se figur 2. 
  

 

 

 

Figur 1. Primärenergianvändningen per capita vad gäller el och fjärrvärme i bostäder och lokaler i 
Göteborg. Den prickade linjen visar att om energieffektiviseringen fortsätter i samma takt som den gjort 
sedan 2010 kommer målvärdet år 2030 inte nås. 

Genom att uppnå de lokala målen närmar sig staden måluppfyllnad för mål även på 
regional, nationell och internationell nivå. För en komplett sammanställning av alla mål 
med koppling till energiområdet som Göteborgs Stad åtagit sig att uppfylla, se Bilaga 3 – 
Mål kopplat till energiområdet. 

 
1 Primärenergi är den mängd energi som ett energislag faktiskt har förbrukat i hela värdekedjan. 
Primärenergiviktning inkluderar energiåtgång vid framställning och transport av energi, som till 
exempel värmegenereringen i en kärnkraftreaktor eller transmissionsförluster i elledningar. 



 

 

Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 9 (68) 
   
   

Energisystemet i Göteborg 

 

Figur 2. Schematisk bild över delar av Göteborgs energisystem som visar komplexiteten i systemet. 
Energisystemet i Göteborg består av flera sammankopplade system. De lokala 
infrastruktursystemen för fjärrvärme, fjärrkyla, el, transport, gas, avlopp och avfall hänger 
ihop, och är dessutom sammankopplade med regionala, nationella, europeiska och 
globala system. Det är nödvändigt att se sambanden mellan systemen för att förstå 
helheten och för att undvika suboptimering när ett enskilt mål ska nås. Att fokusera på 
sambanden mellan delsystemen kommer att vara nödvändigt för att skapa synergier och 
uppnå stadens energi- och klimatmål.  

Lite förenklat hänger systemen i Göteborg ihop genom att avfallsförbränning och 
raffinaderier levererar värme som används i fjärrvärmesystemet. Raffinaderierna levererar 
också bränsle till transportsektorn. Fjärrvärmesystemet skapar i sin tur förutsättningar för 
effektiv elproduktion, genom att fjärrvärme produceras i så kallade kraftvärmeverk, i 
vilka el och fjärrvärme produceras samtidigt. Den producerade elen används till olika 
processer, verksamheter och transporter. Värmen från avloppsvattnet används i 
värmepumpar som producerar fjärrvärme. Resterna från det renade avloppsvattnet, liksom 
matavfall, rötas och blir till biogas som används till bland annat fordonsbränsle. 
Dessutom produceras fjärrkyla av fjärrvärme. Det finns ytterligare kopplingar – till 
exempel fastigheter som både använder, producerar och lagrar energi, men de ovan 
nämnda kan räcka för att beskriva komplexiteten i det lokala systemet. En förändring i en 
del av systemet kan få stor påverkan på övriga delar och det är viktigt att ha helhetsbilden 
när åtgärder planeras. figur 3 ger en överblicksbild över delar av energisystemet samtidigt 
som den illustrerar komplexiteten i systemet. För en mer detaljerad och utförlig 
beskrivning av energisystemet i Göteborg, med information om energianvändning och 
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energiproduktion inom kommunen, se bilaga 1 – Nulägesbeskrivning av energisystemet i 
Göteborg. 

Göteborgs Stads rådighet över energisystemet i Göteborg 
Göteborgs Stads möjlighet att förändra och styra energisystemet i Göteborg kan delas upp 
i tre olika typer av rådighet: direkt, indirekt och rådighet genom påverkan, se figur 4.  

• Den direkta rådigheten innefattar det som Göteborgs Stad kan påverka inom 
den egna verksamheten. Det kan till exempel vara att byta bränsle i 
kraftvärmeanläggningar, energieffektivisera stadens egna fastigheter eller att byta 
ut fossilbränsledrivna fordon i stadens fordonsflotta.  

• Indirekt rådighet innefattar möjligheten att ge stadens invånare, företagare och 
besökare förutsättningar att göra bra val och fatta kloka beslut. Att erbjuda 
miljömärkt el, att informera hyresgäster om energibesparingsåtgärder och att ge 
energirådgivning till privatpersoner, organisationer och företag är exempel på 
indirekt rådighet.  

• Rådighet genom påverkan betyder att omgivningen påverkas genom att 
förändring skapas på annat håll. Det innebär till exempel att påverkan på och 
förändring av styrmedel och lagstiftning kan leda till att Göteborg förses med mer 
förnybar energi från produktion eller att göteborgarna själva använder mindre 
energi. 

 

 
Figur 3. Göteborgs Stads olika grad av rådighet över energisystemet i Göteborg. 

Avgränsningar 
Planen omfattar den energi som produceras eller används inom kommunens geografiska 
område, den energi som produceras av Göteborgs Stad utanför kommunens gränser och 
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den energi som används av kommunens anställda vid resor i tjänsten utanför kommunens 
gränser. Allmänhetens resor utanför kommunens gränser ingår inte i planen. 

Den här planen fokuserar på det lokala energisystemet i Göteborg med de åtgärder som är 
rimliga att genomföra inom kommunens gränser. Eftersom Göteborgs energisystem är en 
del av det nordeuropeiska energisystemet bidrar lokala åtgärder även till att förändra den 
nordeuropeiska energimixen. 

Utmaningar 
Utöver de energirelaterade mål som Göteborg avser att nå, står kommunen inför en rad 
utmaningar kopplade till energisystemets utformning såväl som användning. Nedan 
beskrivs utmaningar kopplat till Göteborgs Stads möjlighet att påverka energisystemet, 
hur kommunen kan komma att drabbas av eleffektbrist, hur nationella såväl som EU-
styrmedel inverkar på energisystemets utformning, hur klimatförändringar kan påverka 
kommunen samt hur en ökande befolkning kan komma att påverka energisystemet. För 
att möta dessa utmaningar krävs särskilt agerande från Göteborgs Stad. 

Eleffektbrist 
Utmaningarna för elnätet ökar i takt med att fler verksamheter ställer om från fossila 
drivmedel till el, samtidigt som väderberoende elproduktion i form av vindkraft- och 
solceller ökar och styrbar elproduktion i form av kärnkraft avvecklas. Eleffektbehovet blir 
större och produktionen blir alltmer oregelbunden. Om en utbredd elektrifiering av 
industri och transportsektor äger rum kan elanvändningen i Sverige antas vara 240–310 
TWh år 2045 (Energiforsk, Profu, 2021), att jämföra med knappt 140 TWh år 2020 
(Energiföretagen, 2021). Toppeffektbehovet bedöms öka från 26 GW till ungefär det 
dubbla. 

Elektrifieringen drivs framförallt av tre sektorer: 

• Transportsektorn, där den övervägande delen av vägtrafiken antas vara elbaserad 
år 2045 

• Processindustrin, där flera branschers processer ställs om till elbaserade lösningar 
fram till år 2045 

• Service- och företagssektorn, där bland annat utbyggnaden av datahallar antas bli 
stor i Sverige 

För Göteborg och Västsverige bedömer Göteborg Energi AB att toppeffektbehovet kan 
näst intill fördubblas vid en snabb elektrifiering. Vid en sådan elektrifiering kan 
omställningen av raffinaderierna och utveckling av fordonsindustrin komma att utgöra 
majoriteten av ökningen. Utöver vägtrafiken finns också sjöfart och hamnverksamhet 
som bidrar till att behoven kan öka ytterligare jämfört med i Sverige i stort. 

Eleffektbrist utgörs idag huvudsakligen av brist i nätkapacitet i stam- och regionnät. 
Utöver att elektrifiering driver ett ökat behov av kapacitet bland annat till 
storstadsregionerna och industrier, kommer den oregelbundna produktionen att kräva 
högre nätkapacitet i relation till årlig överförd energi, jämfört med exempelvis kärnkraft. 
Detta eftersom behovet av flexibilitet ökar när höga produktionstoppar behöver kunna 
hanteras. Mycket vindkraft kommer etableras i norra Sverige, vilket också driver behov 
av överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. 
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Idag tar det lång tid att bygga stamnät och öka kapaciteten. Det tar tio till tolv år från 
planering till driftsättning, främst på grund av tidskrävande tillståndsprocesser som står 
för mer än halva tiden. De långa planeringstiderna tillsammans med kraftigt ökat 
kapacitetsbehov har lett till att det idag råder en begränsad tillgång på stamnätskapacitet i 
Stockholm, Uppsala och Skåne. Länsstyrelserna i dessa län samt i Västra Götaland 
redovisade i augusti år 2020 ett uppdrag från regeringen kring vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att hantera kapacitetsbristen ( Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020). De stora 
åtgärderna ligger i att effektivisera tillståndsprocesserna, öka regional samverkan för 
bättre prognostisering av kapacitetsbehovet samt etablera flexibilitetsmarknader2 för att 
energikonsumenter och producenter bättre ska kunna matcha sina behov mot nätens 
tillgängliga kapacitet. Dessutom behöver kommuner som vill ha ökad kapacitet också 
tillgängliggöra mark för den infrastruktur som krävs. 

I Göteborg ägs det lokala elnätet av Göteborg Energi AB genom dotterbolaget Göteborg 
Energi Nät AB (GENAB). Enligt GENAB:s bedömning finns det tillräcklig nätkapacitet 
fram till Göteborg ungefär till år 2025–2030. Det är däremot sannolikt att eleffektbehovet 
kommer öka både snabbare och kraftigare under förutsättning att flera initiativ tas för att 
minska utsläppen av växthusgaser i Göteborg – initiativ som är nödvändiga för att 
Göteborg ska nå uppsatta klimatmål. 

En annan faktor är fjärrvärmens konkurrenskraft. Om den skulle sjunka kan det innebära 
ett mycket höjt kapacitetsbehov eftersom uppvärmning av fastigheter med el i stället för 
fjärrvärme förmodligen skulle öka. Hög elförbrukning tenderar att tidsmässigt 
sammanfalla med hög värmeförbrukning, framförallt under kalla dagar på vinterhalvåret. 
Därför är stadens kraftvärmeanläggningar särskilt viktiga för elförsörjningen. 

GENAB har en väl etablerad relation med Vattenfall Eldistribution som äger huvuddelen 
av regionnätet till Göteborg. De diskuterar löpande nuvarande kapacitet, kommande 
förstärkningar och utvecklingen av behovet. Svenska Kraftnät genomför en stor satsning 
på stamnätet till Västsverige, men kritiska projekt har försenats. Även den lokala 
infrastrukturen behöver förstärkas, vilket inkluderar att även marktillgång säkerställs. 
Detta gäller för anläggningar både över och under mark. För att säkerställa att det finns 
tillräcklig kapacitet till Göteborg behöver Göteborgs Stad, tillsammans med 
omkringliggande kommuner, regionen och nätägare, utreda behovet av två till tre nya 
eller breddade ledningsgator för stam- och regionnät, primärt norr- och österut. Utan 
mark för nya ledningar saknas förutsättningar att elektrifiera Göteborgs näringsliv. 

Förutom att bygga ut kapaciteten kan effektbristen delvis åtgärdas med så kallade 
flexibilitetsmarknader och efterfrågeflexibilitet som har en potential att minska 
effektbehovet. Räknat på det högst belastade dygnet finns det en teoretisk potential att 
minska effektbehovet med cirka 100 MW, vilket motsvarar tio procent av maxbehovet. 
Att realisera hela den teoretiska potentialen inom de närmsta åren är däremot inte 
realistiskt. Existerande marknader för flexibilitet är fortfarande i ett utvecklingsskede. 
Inom den närmsta framtiden är det mer sannolikt att nya laster så som fordonsladdning 
kan förmås styras till tider med låg förbrukning eller styras ned vid tillfällig 
nätkapacitetsbrist. Även om effektiviseringar genomförs och flexibilitetstjänster införs 

 
2 Flexibilitetsmarknader, efterfrågeflexibilitet och flexibilitetstjänster syftar alla till möjligheten för 
producenter och konsumenter att, utifrån det momentana effektbehovet, minska effektanvändning, 
öka effektproduktion och lagra eller använda lager av energi vid behov. 
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förväntas kapacitetsbehovet vid en stark elektrifiering totalt sett öka med 50–75 procent 
fram till år 2030–2035, framförallt kopplat till omställning av processindustrin och 
transportsektorn. Därmed är det angeläget att säkerställa att nätkapaciteten till Göteborg 
kan tillgodose det kommande behovet. 

Klimatförändringar 
En effekt av den ökande medeltemperaturen på jorden är att extremväder, som 
värmeböljor och skyfall, inträffar med allt större frekvens och intensitet (SMHI, 2017). 
Värmeböljor sätter större press på både fjärrkyla och elnät eftersom det blir en större 
efterfrågan på energi för att kyla ner bostäder, kontor, lokaler och andra fastigheter. Hur 
själva fastigheterna är anpassade till värmeböljor och hur vegetation utnyttjas i 
närområdet för att skapa så kallade svala öar har stor påverkan och mycket kan göras för 
att minska kylbehovet. Samtidigt behöver stadens energisystem ha kapacitet att möta en 
ökad efterfrågan av kyla, i form av både el och fjärrkyla. En annan effekt är att 
värmebehovet kan minska. Då minskar efterfrågan av fjärrvärme vilket samtidigt minskar 
behovet av värmeproduktion i kraftvärmeverk som i sin tur leder till en minskad 
elproduktion. 

Översvämningar till följd av skyfall eller höjda vattennivåer utgör en risk för Göteborgs 
energisystems infrastruktur. Nätstationer kan sättas ur funktion vilket skulle innebära 
störningar av eldistribution och längre avbrottstider. Även produktion och distribution av 
fjärrvärme kan påverkas, beroende på hur mycket vattennivåerna stiger. 

En kraftig befolkningsökning 
Göteborgs befolkning antas växa med drygt 60 000 invånare mellan år 2020 och 2030 

(Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2020). En naturlig följd av en ökande 
befolkningsmängd är att även energibehovet ökar från bostäder, arbetsplatser och 
transporter. Precis som det ska finnas tillräcklig effektkapacitet i elnätet ska det även 
finnas tillräckligt med värme, kyla och fordonsbränslen för att tillgodose hela 
befolkningens behov. Om stadens befolkning fortsätter att använda el och värme och 
reser på samma sätt som vi gör idag kommer energianvändningen att öka på ett ohållbart 
sätt. Med tanke på den ökande befolkningen behöver nuvarande och framtida 
energianvändning effektiviseras och minskas. 

Styrmedelspåverkan 
Energisystemet är ett område där det relativt ofta sker förändringar i lagstiftning, skatter 
och andra styrmedel. Kostnaden för energiprodukter består också ofta av skatter eller 
kostnader som är direkta konsekvenser av olika styrmedel. De flesta styrmedel gäller 
nationellt, men har ofta sitt ursprung i EU:s regelverk. EU-reglerna begränsar också 
Sveriges möjligheter att införa egna styrmedel. Det finns också lokala styrmedel, som till 
exempel trängselskatten i Göteborg. Förändringar av styrmedlen leder till en viss 
oförutsägbarhet vad gäller el- och värmeproduktion, men även i utvecklingen av andra 
delar av energisystemet, till exempel satsningar på vätgas eller elfordon.  

I Göteborg är el- och värmeproduktionen särskilt påverkade av styrmedel. Exempel är 
koldioxidskatten som bidrar till en utfasning av fossila bränslen i värmesektorn, EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter och den avfallsförbränningsskatt som infördes år 2020. 
Priset på utsläppsrätter påverkar också den de ekonomiska incitamenten 
koldioxidinfångning och lagring. Ett bra exempel på hur styrmedel kan påverka är 
biogasmarknaden i Sverige. I Sverige är användning av biogas skattebefriat, vilket 
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uppmuntrar till användning. I Danmark är produktion av biogas subventionerat, vilket gör 
att det är billigare att köpa importerad dansk biogas än svenskproducerad. På så sätt är 
den svenska biogasen inte särskilt konkurrenskraftig mot den danska och den inhemska 
biogasproduktionen har i stort sett stått still de senaste åren. 

Just energiåtervinning av avfall förväntas bli dyrare framöver i och med att Sverige har 
valt att även avfallsenergianläggningar ska ingå i utsläppsrättssystemet, där priserna på 
utsläppsrätter har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka. 
Avfallsförbränningsskatten förväntas också öka vilket ytterligare ökar kostnaderna. Om 
de ekonomiska styrmedlen för samhällets restavfall blir alltför höga, skulle Renovas 
verksamhet på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs kunna komma att bli så kostsam att den 
lokala försörjningskapaciteten av el och värme kan påverkas. 

Transporter har länge omfattats av styrmedel, såväl nationellt som på EU-nivå. 
Styrmedlen utvecklas ständigt utifrån ökat behov av att minska transportsystemets 
klimatpåverkan och påverkar i olika grad fordons- och bränslebranschen samt 
konsumenterna. Det handlar bland annat om legala styrmedel, som utsläppskrav för 
nyregistrerade fordon, ekonomiska styrmedel, som drivmedelsbeskattning och stöd till 
investeringar i laddinfrastruktur för eldrivna fordon, samt reduktionsplikten som ställer 
krav på inblandning av biobaserade bränslen i drivmedel. Utmaningen ligger i att möta de 
förändringar i tillgång och efterfrågan som uppstår på grund av förändrade styrmedel och 
att ligga i fas med dem. 

Resurser och rådighet 
Att nå de mål som Göteborgs Stad har åtagit sig kommer kräva resurser i form av 
personal, kunskap och pengar. En stor del av målen, speciellt delmålen om minskad 
energianvändning och ett minskat vägtrafikarbete till år 2030, ligger utanför Göteborgs 
Stads direkta rådighet och kommer kräva att stadens indirekta rådighet utnyttjas, till 
exempel genom stadsutveckling, planprocess, förändrad trafikinfrastruktur, 
energirådgivning och annat påverkansarbete. Göteborgs Stad har en faktisk möjlighet att 
påverka styrmedel i en riktning som gynnar ett hållbart energisystem, både vad gäller 
minskade utsläpp av växthusgaser såväl som långsiktig stabilitet och förutsägbarhet. Att 
arbeta proaktivt, genom att framföra budskap i olika kanaler eller genom formella 
uppvaktningar på statlig eller europeisk nivå, kan vara ett kraftfullt verktyg. Även 
remissvar och yttranden till myndigheter på både nationell och internationell nivå är 
centrala delar i Göteborgs Stads möjlighet till påverkan. Exempelvis kan staden påverka 
genom det nationella klimatkontrakt som Göteborgs Stad har skrivit under. Där finns 
intentioner och planer kring att staden ska kunna vara med och påverka utformning av 
policy, regelverk och styrmedel för att få till en bra helhet på systemnivå. För att både 
proaktiva och reaktiva insatser ska ha största möjliga påverkan behöver de vara 
samordnade och samstämmiga. En sådan samordning kan utföras av miljö- och 
klimatnämnden. 

Flera av åtgärderna i den här planen ska utföras inom en snar framtid, vilket kommer att 
kräva att många investeringar behöver göras ungefär samtidigt. Göteborgs Stad behöver 
ha rätt kompetens på rätt plats och ett bra samarbete mellan olika aktörer, både inom 
offentlig och privat verksamhet. Kommunkoncernen har en historia av att ha ett 
välfungerande samarbete mellan olika bolag och nämnder vilket kan utvecklas i 
exempelvis stadsplaneringen eller i samverkan och kunskapsutbyten mellan nämnder och 
bolag. 
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Tillräckliga resurser är en fråga om tillgängliga medel och prioritering, men även att de 
medel som faktiskt finns tillgängliga används på rätt sätt. Att åtgärder inom 
energiområdet, till exempel energirenoveringar av gamla fastigheter, ofta har långa 
återbetalningstider eller ibland saknar tydlig ekonomisk vinning gör att de historiskt sett 
inte har varit högprioriterade. Kriterier för en lönsam investering är under förändring och 
upphandlingsmyndigheten har idag krav på hållbarhetskriterier som offentliga aktörer kan 
ställa vid upphandling, för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Uppföljning av 
gjorda investeringar och upphandlingar utvecklas genom att ekonomiska nyckeltal 
kompletteras med nyckeltal för miljö- och klimatpåverkan. Att ta ställning till, och 
vidareutveckla, hur befintliga medel används är ett verktyg som kan användas för att 
finansiera åtgärderna i energiplanen Utöver de medel som finns inom stadens egna ramar 
finns det också möjlighet till extern finansiering, till exempel genom projektsatsningar 
inom EU. Att söka externa medel för åtgärder inom energiområdet är något som 
Göteborgs Stad kan bli bättre på. 

Systemperspektiv och energisystemets utveckling 
Samhället och inte minst energisektorn är under ständig utveckling. Under planens löptid 
förväntas både energiproduktion och konsumtionsmönster fortsätta förändras. Nya 
tekniker för styrning, reglering, lagring och produktion av energi kommer att utvecklas 
och etableras. För att uppnå Göteborgs Stads klimatmål och minska, eller helt eliminera, 
de fossila utsläppen behöver många industrier och sektorer utveckla sin verksamhet och 
använda andra bränslen och tekniker. Industrins och transportsektorns omställning 
kommer innebära stora förändringar i nuvarande och investeringar i ny infrastruktur. Det 
är inte säkert vilken väg de olika industrierna väljer och inte heller hur fordonsflottan ser 
ut i framtiden. Vätgas, biomassa och koldioxidinfångning förväntas få en allt större roll i 
framtidens energisystem. 

Vätgas 
Vätgas kan användas inom ett antal områden och spås bli en viktig del av det framtida 
energisystemet. I Göteborg kan vätgas tänkas användas som en del i raffinaderiernas 
biodrivmedelsproduktion, som drivmedel för fordon, för energilagring eller som bränsle i 
kraftvärmeverk. Hur vätgasen påverkar energisystemet och klimatet beror på hur den 
produceras. I dagsläget producerar raffinaderierna själva vätgas genom så kallad 
ångreformering av naturgas, vilket genererar stora växthusgasutsläpp. Genom att 
applicera koldioxidinfångningsteknik (CCS) på den processen kan utsläppen minskas. En 
sådan teknik kommer förmodligen minska tillgången på spillvärme med hög temperatur 
eftersom CCS kräver mycket värme. Ett alternativ är att producera vätgas med hjälp av el 
genom elektrolys av vatten. En sådan produktion generar inga direkta utsläpp men har ett 
stort elbehov. Utveckling och utbyggnad av infrastruktur för, och produktion av, vätgas i 
göteborgsregionen medför en rad strategiska vägval. Göteborgs Stad har en aktiv roll i att 
samordna relevanta aktörer i dessa vägval, ett arbete som kan och bör fortsätta för att 
utvecklingen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Ökad konkurrens om biomassa 
Biomassan spelar en viktig roll för att nå ambitiösa klimatmål i princip i alla sektorer, inte 
minst för raffinaderi- och el/fjärrvärmesektorn, och efterfrågan på biomassan kommer 
sannolikt att öka. Drivmedelsproduktion är ett område där biomassa förväntas få en allt 
större roll. För exempelvis tunga, långväga transporter och för flyg, kommer biomassa 
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sannolikt kunna erbjuda konkurrenskraftiga alternativ som drivmedel i flytande eller 
gasform under en lång tid framöver. Biomassa har också potential att användas som 
råvara för nya material och för kemikalier.  

Det är viktigt att Göteborgs Stad följer utvecklingen kring beslut om styrmedel som rör 
biomassa och biodrivmedel, till exempel reduktionsplikten. Särskilt då biomassa kommer 
att ha en fortsatt viktig roll som bränsle i Göteborg Energis anläggningar. Kraftvärme, 
och i det här fallet biobaserad sådan, ger en möjlighet att balansera annan icke-planerbar 
el- och värmetillförsel. Fjärrvärme är en viktig del i att nå stadens klimatmål, oavsett om 
den producerade fjärrvärmen kommer från biokraftvärme eller från överskottsvärme från 
bioraffinaderier. 

Infångning och lagring av koldioxid 
Utveckling av lösningar för CCS kan komma att bli en viktig del av omställningen till 
nettonollutsläpp i Göteborg. Det finns många närliggande industrier för vilka CCS är 
intressant. Göteborg ligger dessutom logistiskt bra till, med en väl utvecklad 
hamninfrastruktur, för att skicka infångad koldioxid till Nordsjön där det redan finns 
etablerade slutförvar. De större punktutsläppen av koldioxid i staden där CCS kan bli 
aktuellt är framförallt Preem, St1 och Renova, som tillsammans står för drygt hälften av 
stadens utsläpp av fossil koldioxid. Många av de hinder som CCS har stått inför är borta. 
Återstående problem ligger bland annat i ansvarsfördelningen kring CCS-infrastrukturen, 
det vill säga vem som ska finansiera och ansvara för transport av infångad koldioxid. 
Göteborgs Stad har en viktig roll i utvecklingen av CCS-lösningar genom att tydligt bidra 
i dialog och diskussion, peka ut strategiska områden för ny infrastruktur, ta del i samlade 
strategier för investering och även påverka styrmedelsutformningar. 

Åtgärder för ett hållbart energisystem 
För att nå de uppsatta målen och för att möta de identifierade utmaningarna anges ett 
antal åtgärder i denna plan. Ett stort arbete för att energieffektivisera, minska 
energianvändning och ställa om till förnybara bränslen pågår redan i Göteborg. 
Åtgärderna i den här planen kompletterar redan pågående arbete med sådant som 
identifierats saknas, behöver utvecklas eller intensifieras i Göteborgs Stad. 

På en övergripande nivå ska arbetet med åtgärder följa energitrappan, se figur 5. I första 
hand prioriteras minskad energianvändning, och energibehovet ska tillgodoses med 
återvunnen energi i så stor utsträckning som möjligt. Först när energianvändningen 
effektiviserats och återvunnen energi har tagits tillvara, ska återstående energibehov 
täckas med förnybar el, värme och drivmedel. Ändliga resurser, som kol, olja och 
naturgas, ska endast användas om inga andra alternativ varit möjliga. 
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Figur 4. Energitrappan visar hur vi ska arbeta med att nå ett hållbart energisystem. Vi börjar längst till 
vänster i trappan, ett minskat energibehov har störst effekt. 

Energi har olika kvalitet. Att använda energi av högre kvalitet än nödvändigt innebär 
slöseri med värdefulla resurser. När energi av högre kvalitet produceras, till exempel el, 
uppstår ofta värme som en biprodukt. Tillvaratas värmen, som är av lägre energikvalitet, 
används resurser mer effektivt, eftersom även värme efterfrågas i energisystemet. 
Exempelvis kan värme från elproduktion i ett kraftvärmeverk eller värme från 
energiåtervinning av avfall och industriprocesser användas i fjärrvärmenätet. figur 6 
illustrerar kvaliteten hos olika energibärare och exempel på användningsområden. 

Precis som energi har olika kvalitet kan energibärare, till exempel el eller vätgas, vara 
olika effektiva eller miljövänliga beroende på hur de producerats. Både el och vätgas kan 
ha både ett fossilt och ett förnybart ursprung beroende på produktionssätt. Återigen är det 
viktigt att se till helheten när olika lösningar diskuteras.  

 

Figur 5. Illustration över energibärares olika kvalitet. 
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På samma sätt som olika energislag har olika kvalitet, har transportsätt olika grad av 
effektivitet. Fordon för både person- och godstransporter kan vara mer eller mindre 
energieffektiva, utifrån antal personer eller hur stor mängd gods varje fordon 
transporterar, samt mängden energi som går åt för att driva fordonet. Generellt är till 
exempel fartyg och tåg mer energieffektiva då de kan transportera stora mängder och har 
små energiförluster från friktion. Elfordon är också som regel mer energieffektiva än 
fordon som drivs med förbränningsmotorer. Beroende på hur dessa delar har optimerats 
är variationerna mellan olika transportsätt stora.  

Översikt åtgärdsrubriker 
Listan nedan visar energiplanens övergripande åtgärdsrubriker. Under varje åtgärdsrubrik 
finns en mer detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska genomföras. I bilaga 4 finns 
ett register över åtgärderna sorterat efter utförande bolag eller nämnd. 

1. Flexibelt och kapacitetssäkert energisystem 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Energieffektivisering av den kommunala sektorn
3. Energieffektivisering av den privata sektorn
4. Förnybar el
5. Förnybar och återvunnen värme
6. Förnybar och återvunnen kyla
7. Energieffektiva och fossilfria resor, transporter och arbetsmaskiner
8. Utökad tillgång till laddplatser och fossilfria fordonsbränslen
9. Koldioxidinfångning och lagring

När ett bolag som har en koncernstruktur med dotterbolag anges som utförare av en 
åtgärd, exempelvis Förvaltnings AB Framtiden eller Göteborg Energi AB, ska bolaget i 
fråga avgöra vilken eller vilka delar av bolaget som ska utföra åtgärden. Med ”alla 
fastighetsägande bolag och nämnder” avses lokalnämnden, trafiknämnden, 
fastighetsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- och naturnämnden, idrott- och 
föreningsnämnden, Gryaab AB, Renova AB, Göteborg Energi AB, Förvaltnings AB 
Framtiden, Higab, Liseberg AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Spårvägar AB. 

Åtgärderna har antingen ett målår eller har beteckningen ”n/a”, vilket innebär att åtgärden 
ska utföras som ett kontinuerligt arbete. De åtgärder som har ett målår ska vara utförda 
senast under det angivna året. Kontinuerligt arbete innebär att åtgärden omgående ska 
påbörjas, om arbetet inte redan pågår, och sedan fortsätta pågå under planens löptid. 

1. Flexibelt och kapacitetssäkert energisystem 
Göteborg behöver en stabil och säker tillgång till energi för att upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner och för att vara en attraktiv plats för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv. Med de förändringar som sker i elsystemet, med en växande andel förnybar 
produktion och en ökande elektrifiering av bland annat transportsektorn, krävs ett fortsatt 
aktivt arbete för att upprätthålla leveranssäkerhet och tillräcklig eleffektkapacitet i 
kommunen. Detsamma gäller fjärrvärmen, där Göteborg Energi AB:s värmeproduktion 
står inför stora förändringar för att nå målet att fjärrvärmen ska vara helt baserad på 
förnyelsebar eller återvunnen energi år 2025, samtidigt som leveranskapaciteten ska 
bibehållas eller öka. 

Det finns flera strategier för att undvika att Göteborg får kapacitetsproblem i framtiden. 
Att utveckla ett flexibelt energisystem är en sådan strategi. Smart effektstyrning, 
energilagring och flexibilitetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet. Idag är kostnaden för 
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energilager i form av batterier och vätgassystem hög, men alternativ som är både 
miljömässigt och mer ekonomiskt fördelaktiga, förväntas utvecklas i hög takt. Ett 
energisystem med smart styrning på användarsidan gör att den ökande mängden förnybar 
produktion i energimixen, med sitt oförutsägbara effektutbud, blir lättare att hantera. 
Göteborg Energi AB arbetar redan aktivt med att påverka såväl eleffekt- som 
värmeeffektuttaget genom att förändra taxorna så att priset i högre grad återspeglar 
produktionskostnaden. Göteborgs Stad deltar idag aktivt i innovationsprojekt och bör 
fortsätta att prioritera forskningssamverkan och deltagande i pilotprojekt som rör styrd 
användning och lagring av el, värme och kyla för att på olika sätt öka robustheten i ett 
energisystem som ställs inför allt fler och större utmaningar. 

Förutom att undvika effekttoppar inom kommunens gränser, i den utsträckning som är 
möjlig, behöver en utbyggnad av regionnätet möjliggöras för att öka kapaciteten fram till 
Göteborg. Som en del av detta behöver staden samverka med nationella aktörer, som 
Svenska Kraftnät, för att säkerställa tillräcklig nätkapacitet i Göteborg. Det är också 
möjligt att genom energieffektivisering minska effektbehovet av både el och värme, 
vilket skulle minska kapacitetsbehovet. Åtgärder för energieffektivisering återfinns under 
åtgärdsrubrikerna 2 och 3. 

Tabell 1. Åtgärder för att upprätthålla leveranssäkerhet och kapacitet i energisystemet, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
1.1 Göteborg Energi AB ska tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden starta 
pilotprojekt för att utveckla och implementera tekniker för smart styrning av 
effektanvändning i elnätet, i kombination med energilager, för att utreda möjligheten 
att i stor skala minska eleffekttoppar. Lärdomarna från projektet ska spridas till andra 
fastighetsägande och förvaltande bolag och nämnder inom Göteborgs Stad. 

Potential: 5–10% lägre effektbehov 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 

2022 

1.2 Göteborg Energi AB ska tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden starta 
pilotprojekt för att undersöka möjligheten att i stor skala minska värmeeffekttoppar i 
flerbostadshus genom smart styrning och värmelagring. Lärdomarna från projektet 
ska spridas till andra fastighetsägande och förvaltande bolag och nämnder inom 
Göteborgs Stad. 

Potential: 3–15 MW lägre effektbehov / 0–15 GWh mindre energianvändning 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 

2022 

1.3 Göteborg Energi AB ska starta ett projekt för att pröva en flexibilitetsmarknad 
för el i Göteborg. 

Potential: n/a 

Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 

2022 

1.4 Göteborg Energi AB ska förekomma kommande lagkrav och ta fram en så kallad 
nätutvecklingsplan för Göteborg, i syfte att underlätta samarbete med övriga aktörer i 
elsystemet. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 

2023 
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Åtgärd Målår 
1.5 Miljö- och klimatnämnden ska samverka med Göteborg Energi AB, 
Renova AB och andra relevanta regionala aktörer för att utveckla en lokal 
vätgasstrategi för Göteborgsregionen som en del av den nationella vätgasstrategin. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

1.6 Göteborg Energi AB ska verka för att eleffektkapaciteten möter eleffektbehovet 
i Göteborg, både fram till och inom staden. Detta genom att arbeta för en utbyggnad 
av stamnätet till regionen, tillsammans med andra relevanta aktörer inom och utom 
Göteborgs Stad, och förstärka stadsnätet där det behövs, till exempel för att 
elektrifiera och bygga ut kollektivtrafiken. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

1.7 Göteborg Energi AB ska tillsammans med andra relevanta aktörer aktivt arbeta 
för en hushållning av eleffektanvändningen och en stabilisering av eleffektbehovet i 
Göteborg. Detta genom att ta vara på potential för efterfrågeflexibilitet genom 
exempelvis Vehicle-to-Everything (V2X)-teknik, smart effektstyrning av 
elbilsladdare, centrala och lokala ellager samt att effektstyra värmepumpar hos 
villakunder. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

1.8 Göteborg Energi AB ska tillsammans med Renova AB verka för att påverka 
nationella och internationella styrmedel och lagstiftningar som möjliggör utökad 
lokal biogasproduktion. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

2. Energieffektivisering av den kommunala sektorn 
Att effektivisera och minska användningen av energi är ett kraftfullt verktyg för att 
minska klimatpåverkan från energisystemet, minska kostnader och underlätta för en 
fortsatt hållbar utveckling. Göteborgs Stad har med sina många bostäder, lokaler, 
anläggningar och verksamheter en stor energieffektiviseringspotential. Arbete för att ta 
tillvara på denna potential pågår redan. Det behöver fortsätta och prioriteras högre och 
tydligare än tidigare om det ska vara möjligt att nå stadens klimat- och energimål.  

Energieffektivisering kan ske med både tekniska lösningar och genom 
beteendeförändringar. Alla stadens bolag och nämnder har möjlighet att 
energieffektivisera sin verksamhet, sina processer eller fastigheter. Potentialen och 
förutsättningarna för detta kan dock variera kraftigt över Göteborgs Stads olika 
verksamheter. 
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Åtgärder som kan utföras utan omfattande insatser har störst potential att bli lönsamma. 
Exempelvis smart styrning och övervakning, beteendeförändring eller att använda ytor 
mer effektivt. Vissa åtgärder, som energirenoveringar eller omfattande uppgradering av 
utrustning, kan med fördel göras när en fastighet ändå ska underhållas eller när 
utrustningen nått sin tekniska livslängd. Det finns också åtgärder som kan förhindra att ett 
energibehov uppstår. Med smart stadsplanering kan till exempel framtida behov av kyla 
minska genom att öka grönytefaktorn i staden och genom att använda vegetation och 
annan solavskärmning för att skugga byggnader. 

Tabell 2. Åtgärder för att energieffektivisera den kommunala sektorn, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
2.1 Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn, Higab, 
idrott- och föreningsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, Liseberg AB, 
lokalnämnden och Renova AB ska utreda potentialen för energieffektivisering i 
hela det egna fastighetsbeståndet och utöver det fastställa ett mål för energi-
effektivisering i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och en 
tillhörande energieffektiviseringsplan för att nå målet. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2022 

2.2 Alla styrelser och nämnder ska byta ut belysning i sina fastigheter som inte är 
energieffektiv till energieffektiva alternativ, till exempel LED-belysning. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

2.3 Alla fastighetsägande styrelser och nämnder ska se över sina fastigheters styr- 
och reglersystem och säkerställa att de är rätt injusterade. Samtidigt ska 
utvecklingspotentialen av dessa system ses över vad gäller styrning av till exempel 
belysning och ventilationssystem. Denna potential ska tas vara på i bolagens och 
nämndernas energieffektiviseringsplaner. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

2.4 Förvaltnings AB Framtiden, Higab och lokalnämnden ska utreda potentialen 
för att utnyttja fastighetsytor effektivare i befintligt fastighetsbestånd. Att agera på 
denna potential ska vara en del av bolagen och nämndernas strategier för 
energieffektivisering. Higab och lokalnämnden ska samverka med sina hyresgäster 
för att främja effektivt användande av ytor.  

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 
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Åtgärd Målår 
2.5 Fastighetsnämnden ska utreda möjligheten att införa särskilda krav på effektivt 
användande av yta, och hur dessa krav kan se ut för såväl bostäder som lokaler, i 
Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande eller motsvarande 
styrdokument. Syftet med en sådan kravställning skulle vara att minska 
energianvändningen per boende, arbetsplats eller motsvarande. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2024 

2.6 Trafiknämnden ska säkerställa att gatubelysningen är energieffektiv och att 
gamla ljuskällor som inte är energieffektiva byts ut. Som en del av detta arbete ska 
minst 60 % av belysningen som trafiknämnden ansvarar för drivas med LED-teknik. 

Potential: 10–20 GWh lägre energianvändning per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

2.7 Alla byggande styrelser och nämnder ska vid nybyggnation utföra en kostnads- 
och energibesparingsanalys för användande av solavskärmning för att sänka behovet 
av kylning under varma dagar. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

2.8 Alla fastighetsägande styrelser och nämnder ska vid planering av större 
underhållsåtgärder på en befintlig fastighet även genomföra en analys över 
energieffektivisering. Möjligheten att utföra energibesparande åtgärder, exempelvis 
tilläggsisolering, i samband med underhåll ska då undersökas. 

Potential: n/a  
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

2.9 Förvaltnings AB Framtiden, Higab och lokalnämnden ska systematiskt arbeta 
med beteendeförändring hos, och i samarbete med, sina hyresgäster och ge 
incitament för minskad användning av verksamhetsenergi och även hushållsenergi 
där det är applicerbart, exempelvis genom information, stöd, inspiration och gröna 
hyresavtal. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

3. Energieffektivisering av den privata sektorn 
För att underlätta omställningen till ett hållbart energisystem behöver hela samhället 
effektivisera sin energianvändning och byta fossila bränslen till förnybara alternativ. Det 
gäller fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner så väl som butiker, 
industrier och småföretagare. Industrin står med sina processer och lokaler för en stor del 
av energianvändningen i Göteborg.  

Göteborgs Stad har möjlighet att påverka det lokala näringslivet. Tillsammans med 
näringslivet driver Business Region Göteborg projekt för ökade energibesparingar och 
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minskad klimatpåverkan i göteborgsregionen, ett arbete som kräver fortsatt utveckling. 
Miljö- och klimatnämnden har genom miljötillsyn och energi- och klimatrådgivning 
också en påverkansmöjlighet. Att nyttja stadens möjlighet att påverka styrmedel och 
lagstiftning på såväl nationell som EU-nivå kan också vara ett kraftfullt verktyg för att 
påverka den privata sektorn.  

Tabell 3. Åtgärder för att energieffektivisera den privata sektorn, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
3.1 Göteborg Energi AB ska genomföra en satsning för att tydligare visa för sina 
fjärrvärmekunder hur fjärrvärmens returtemperatur påverkar priset samt ge kunderna 
råd om hur de kan agera för att sänka sin returtemperatur. Detta ska även ske 
gentemot kunder inom Göteborgs Stad. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2024 

3.2 Göteborg Energi AB ska aktivt samverka med aktörer inom näringslivet för att 
öka kunskaps- och kompetensspridning inom energieffektivisering, kompetens som 
också ska överföras till aktörer inom Göteborgs Stad. Detta kan exempelvis ske 
genom att delta i branschkluster och/eller nätverk i regionen. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

3.3 Miljö- och klimatnämnden ska upprätthålla och utveckla sitt stöd till, och öka 
kunskapen kring hållbar uppvärmning och kylning hos privatpersoner, företag och 
föreningar genom energi- och klimatrådgivning, kunskapsspridning i olika nätverk 
och myndighetstillsyn. Det kan röra såväl minskad energianvändning eller effektivare 
användning av energi av olika slag, exempelvis säsongslagring av värme i 
fastighetsnära värmelager eller kylning i form av frikyla där det är lämpligt. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

3.4 Miljö- och klimatnämnden, Business Region Göteborg och Göteborg Energi 
AB ska verka både reaktivt och proaktivt för att påverka nationella och 
internationella styrmedel och lagstiftningar som leder till en effektivare 
energianvändning inom privat sektor och näringsliv. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

4. Förnybar el 
Ett av de viktigaste stegen mot energisystem med minimal påverkan på miljö och klimat 
är att den energi som används har producerats på ett sätt som är långsiktigt hållbart. För 
att minska kommunens påverkan på klimatet har Göteborg Energi AB åtagit sig att sluta 
använda fossila bränslen i sin elproduktion och enbart producera förnybar el. Arbetet för 
att nå målet är redan igångsatt. Genom att använda de lokala förutsättningarna som finns i 
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form av antingen produktionslägen eller kunskap kan Göteborg producera mer förnybar el 
som bidrar till att uppfylla såväl lokala som nationella och internationella energimål.  

Småskaliga produktionsanläggningar kan komplettera stora anläggningar och bidra till 
den totala andelen förnybar energi. Göteborgs Stad har byggt solceller på flera 
kommunala fastigheter men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential vad gäller 
lämpliga ytor. Arbetet med att bygga solcellsanläggningar kan och bör fortsätta. Vid 
nyproduktion bör byggnader anpassas för att möjliggöra effektiv installation av 
småskaliga solcellsanläggningar och vid takunderhåll av redan befintliga byggnader bör 
installation uppmuntras där det anses gångbart. Göteborgs Stad ska vara föregångare och 
göra småskalig förnybar elproduktion synlig för att skapa intresse, inspirera och driva 
marknaden framåt. Installation av solceller på byggnaders tak och fasader och över 
parkeringsplatser är ett effektivt sätt att utnyttja ytor som samtidigt minskar behovet av 
att bygga stora anläggningar på exempelvis odlingsbar mark. Dessutom för det 
produktionen närmare användningen när allt större andel bilar är eldrivna och har ett 
behov av fastighetsnära laddning. 

Tabell 4. Åtgärder för att öka andelen förnybar elproduktion, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
4.1 Alla fastighetsägande och byggande styrelser och nämnder ska upprätta en 
solenergiplan där möjligheten för utbyggnad av solceller på befintliga byggnader och 
nyproduktion utreds, målsätts och planeras.  

Potential: 35–40 GWh förnybart producerad energi per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2022 

4.2 Byggnadsnämnden ska, i samarbete med Göteborg Energi AB, utreda 
möjligheten att det i planer och program säkerställs att hänsyn tas till 
markanvändnings- och bygglovsfrågor för lokaliseringar av anläggningar för 
storskalig förnybar el- och fjärrvärmeproduktion. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2022 

4.3 Byggnadsnämnden ska utreda möjligheten att det i planer och program ges 
förutsättningar för att byggnaders placering och utformning görs på sådant sätt att det 
uppmuntrar till installation av solfångare eller solceller på byggnaden.  

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 

2022 

4.4 Miljö- och klimatnämnden och Göteborg Energi AB ska samverka för att 
bidra till att småskalig produktion av solel hos privata fastighetsägare ska öka. 

Potential: 350 GWh förnybart producerad energi per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 
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Åtgärd Målår 
4.5 Alla fastighetsägande styrelser och nämnder ska vid takrenoveringar alltid 
genomföra en kostnadskalkyl för att anlägga solpaneler som ett alternativ till ett 
konventionellt tak. 

Potential: Se åtgärd 4.1 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

5. Förnybar och återvunnen värme 
Att lokaler och bostäder i Göteborg värms upp på ett hållbart sätt är en förutsättning för 
att staden ska nå uppsatta klimatmål. Som en del av arbetet för att minska Göteborgs 
klimatpåverkan ska fjärrvärmen i kommunen utgöras av enbart förnybar och återvunnen 
energi senast år 2025. Det innebär att Göteborg Energi AB behöver avveckla befintliga 
fossilbränsledrivna kraftvärmeverk och ersätta dem med förnybara motsvarigheter. Detta 
arbete har redan påbörjats. Baserat på de fossila utsläppen från fjärrvärmeproduktionen år 
2017–2019 kan de totala utsläppen minska med 70 000–120 000 ton per år genom denna 
omställning. Kontinuerligt samarbete pågår redan med befintliga värmeleverantörer i 
syfte att optimera leveranser och öka andelen återvunnen värme i fjärrvärmemixen. Ett 
utbyte sker också med intilliggande kommuner som har egna fjärrvärmesystem. 

Även när Göteborg Energi AB:s produktionsanläggningar drivs på endast förnybara 
bränslen ska fjärrvärmen i första hand baseras på återvunnen värme för att spara 
biobränslen, enligt principerna om olika energislags kvalitet. Totalt utgör den återvunnen 
värme i snitt cirka 70 procent av de totala värmeleveranserna till slutkund. Den återvunna 
värmen kommer främst från de stora värmeleverantörerna Renova AB, St1 och Preem. 
Under sommarhalvåret är den återvunna värmen tillräcklig för att försörja hela Göteborg 
Energi AB:s kundbehov. Resten av året stöttas systemet av produktion i Göteborg Energi 
AB:s anläggningar. Den egna anläggningsparken utformas utifrån avvägningar mellan 
åtgärder hos spillvärmeleverantörer och egen produktion, olika scenarier för 
bränsletillgång och kundbehov. 

Även om fjärrvärmenätet är utbrett i Göteborg täcker det inte hela kommunens 
fastighetsbestånd. De fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärmenätet, till exempel 
majoriteten av småhusen i kommunen, värms i stället i de flesta fallen med el, antingen 
genom värmepump eller direktverkande el. Denna elanvändning utgör ett stort effektuttag 
i storleksordningen ungefär samma eleffekt som Rya kraftvärmeverks maximala 
elkapacitet. Göteborgs Stad har begränsad möjlighet att påverka denna sektor men bör 
göra det som ligger inom stadens rådighet för att öka användningen av fjärrvärme där så 
är möjligt och andra hållbara alternativ för uppvärmning där fjärrvärme inte är ett 
alternativ, exempelvis med hjälp av egenproducerad förnybar el eller med geoenergi, 
samt säsongslagring av värme i fastighetsnära värmelager. Miljöförvaltningen har genom 
sin energi- och klimatrådgivning en aktiv och pågående roll i detta arbete. Att bygga ut 
fjärrvärmenätet och göra det tillgängligt för fler villakunder är svårt ur ett 
konkurrensperspektiv. Om det skulle finnas nationella styrmedel i form av exempelvis 
subventioner eller bidrag för utbyggnad av respektive anslutning till fjärrvärmenätet 
skulle situationen kanske se annorlunda ut.  
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Tabell 5. Åtgärder för förnybar och återvunnen värme, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
5.1 Göteborg Energi AB ska, i samarbete med byggnadsnämnden, utreda 
möjligheter att bygga ut fjärrvärmenätet i förväg där det finns planer på 
nybyggnation. På så sätt möjliggörs en proaktiv utbyggnad av fjärrvärmen i staden. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

5.2 Göteborg Energi AB ska fortsätta följa utvecklingen, utreda och verka för, där 
så är lämpligt, kombinationslösningar där fjärrvärme och värmepump används 
tillsammans för uppvärmning. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

5.3 Göteborg Energi AB ska fortsätta utveckla fjärrvärmen för att bli så långsiktigt 
hållbar som möjligt genom att undersöka möjligheter att premiera återvunnen värme 
med förnybart och hållbart ursprung. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

5.4 Byggnadsnämnden ska med stöd av Göteborg Energi AB och Business Region 
Göteborg ta hänsyn till verksamheters behov och överskott av värme och kyla i 
tidigt skede i översiktsplan och detaljplaner. Eventuella synergier och symbios ska 
tas till vara där verksamheter och/eller fastigheter kan nyttja varandras energibehov 
och överskott. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

6. Förnybar och återvunnen kyla 
I och med att klimatförändringar sannolikt leder till varmare somrar i Göteborg förväntas 
behovet av komfortkyla öka. För att undvika ett ökat eleffektbehov behöver Göteborgs 
Stad förekomma och utveckla fjärrkylan till ett effektivt och konkurrenskraftigt alternativ. 

Uppskattningsvis kommer den årliga användningen av fjärrkyla att öka från cirka 100 till 
200 GWh från 2021 till och med 2030. För att möta det beräknade kylbehovet planerar 
Göteborg Energi AB för en ackumulatortank (30–35 MW) och nya absorptionsmaskiner. 
Dessutom pågår ett digitaliseringsarbete för att optimera och visualisera produktionen av 
kyla. 

Fjärrkyla kommer inte vara ett tillgängligt alternativ i hela kommunen men för de centrala 
delarna av Göteborg ska det vara ett attraktivt alternativ till fastighetsnära kylmaskiner. 
Fjärrkylasystemet ska utvecklas så att det ska vara konkurrenskraftigt i jämförelse med en 
lokal eldriven lösning. Även för de som inte har tillgång till fjärrkyla kan Göteborgs Stad 
påverka genom rådgivning för att informera om hållbara alternativ för att kyla sin 
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fastighet. Detta är ett arbete som miljöförvaltningen redan bedriver med sin energi- och 
klimatrådgivning. 

Tabell 6. Åtgärder för förnybar och återvunnen kyla, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
6.1 Göteborg Energi AB ska utveckla fjärrkyla till ett konkurrenskraftigt alternativ 
till småskaliga lokala eldrivna kylanläggningar, så att fjärrkyla utgör ett självklart val 
i stadens centrala delar. 

Potential: 0–60 GWh lägre primärenergianvändning  
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

6.2 Alla styrelser och nämnder som bygger och förvaltar fastigheter ska vid ett 
identifierat kylbehov i första hand välja fjärrkyla. Där fjärrkyla inte är ett lämpligt 
alternativ ska alternativa kylmetoder utredas, såsom frikyla eller solkyla. Eldrivna 
kylanläggningar ska i den mån det är möjligt drivas av egenproducerad solel på den 
aktuella fastigheten. 

Potential: Se åtgärd 6.1  
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

7. Energieffektiva och fossilfria resor, transporter och arbetsmaskiner 
Göteborgs befolkning antas växa med drygt 60 000 invånare mellan år 2020 och 2030 

(Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2020). Reser den tillkommande befolkningen 
med samma färdmedelsfördelning som idag kommer energianvändningen inom 
transportsektorn att öka på ett ohållbart sätt. Om fossilfria bränslen och elkapaciteten ska 
räcka till, behöver resor och transporter bli färre och effektivare. Målet i miljö- och 
klimatprogrammet är att vägtrafikarbetet ska vara 25 procent lägre år 2030 jämfört med 
2020. För att nå det målet behöver resande till fots, med cykel och kollektivtrafik 
stimuleras och prioriteras i förhållande till biltrafik. Stadsplaneringens roll är viktig för att 
uppnå detta, då faktorer som befolkningstäthet och infrastruktur påverkar resmönster. En 
för låg befolkningstäthet (exempelvis vidsträckta småhusområden) tenderar att skapa 
bilberoende. Förtätning i kombination med förbättrad infrastruktur för hållbara 
transportslag kan bidra till att vägtrafikarbetet och transportsektorns utsläpp minskar. 
Elektrifiering av transportsystemet innebär även, utöver kraftigt minskade utsläpp, en 
effektivare energianvändning jämfört med förbränningsmotorer. 

Göteborgs Stad har utarbetade styrdokument och planer som beskriver hur Göteborg kan 
utvecklas till en nära stad för att minska resebehovet och utveckla ett mer hållbart resande 
i staden. Arbetet enligt dessa behöver intensifieras. Den digitala utvecklingen ger stora 
möjligheter till minskade persontransporter. Det visade inte minst den stora omställning 
till digitala möten och hemarbete som Covid-19 pandemin ledde till på många 
arbetsplatser. Alla kan och bör inte arbeta hemifrån, men om fler skulle göra det skulle 
det innebära minskade resor och transporter i och till kommunen.  

Göteborgs Stads egna tjänsteresor styrs av Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i 
tjänsten. Där står att det först ska övervägas om det är möjligt att ersätta resan till förmån 
för videokonferens eller liknande, därefter ska resesätt med cykel och till fots prioriteras. 
Göteborgs Stad har som mål att den egna fordonsflottan ska vara helt fossilfri senast 
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2023, och det finns samtidigt potential till effektivisering. Med cirka 55 000 medarbetare 
kan Göteborgs Stad också påverka genom att underlätta både arbete hemifrån, och resor 
till och från arbetet på annat sätt än med bil. 

En del av fordonstrafiken i Göteborg består av godsdistribution. Det finns stora 
möjligheter till energieffektivisering, exempelvis genom hög nyttjandegrad och 
samordnade godstransporter mellan sjöfart och järnväg. Övergång till förnybara 
drivmedel inom dessa transportslag är viktigt för att nå stadens klimatmål. I Göteborg 
finns en stark industri och akademi som tillsammans med Göteborgs Stad arbetar aktivt 
med att utveckla, testa och driva på utvecklingen av effektivisering och omställning till 
förnybara drivmedel i godstrafiken.  

Göteborgs Stad ansvarar för många transporter i form av renhållningstransporter, 
färdtjänst och distribution av material och mat till kommunens verksamheter. I egenskap 
av beställare av produkter och tjänster kan vi till exempel ställa krav på förnybara 
drivmedel i upphandlade leveranser. Vidare behöver uppföljningen förbättras för att 
säkerställa bästa resultat vid upphandling. Genom stadens gemensamma miljökrav vid 
upphandling av entreprenader skärps kraven kontinuerligt och skapar incitament för 
omställning till el och vätgas, alternativt andra förnybara drivmedel. På så sätt påskyndas 
användningen av energieffektivare och mer miljöanpassad teknik och drivmedel. 
Samverkan på nationell nivå är i dessa sammanhang viktigt. 

Tabell 7. Åtgärder för energieffektivare och fossilfria resor och transporter, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
7.1 Förvaltnings AB Framtiden, park- och naturnämnden, lokalnämnden, 
kretslopp- och vattennämnden, Liseberg AB, idrotts- och föreningsnämnden 
samt Got Event ska, när det gäller egna arbetsmaskiner, använda arbetsmaskiner 
som drivs på el-, vätgas- eller biogas som är förnybart producerat. För de 
arbetsmaskiner där dessa alternativ inte finns tillgängliga ska de drivas med annat 
förnybart drivmedel. 

Potential: 1 000–2 000 ton lägre koldioxidutsläpp per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

7.2 Förvaltnings AB Framtiden ska erbjuda mobilitetsalternativ, exempelvis elbils-
eller lastcykelpool, som ett komplement till kollektivtrafik till alla boende. Syftet är 
att bidra till minskat bilresande och att öka sannolikheten att privatpersoner väljer 
hållbara alternativ till konventionellt ägande av fossildrivna fordon. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 

7.3 Trafiknämnden ska i samverkan med miljö- och klimatnämnden, verka för att 
optimera trängselskatten utifrån målet om minskat vägtrafikarbete, till exempel 
genom platsdifferentierad taxa. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2023 
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Åtgärd Målår 
7.4 Göteborgs Stads Parkering AB, trafiknämnden och Förvaltnings AB 
Framtiden ska genom att höja kostnaden för att parkera i Göteborg, där rådighet 
finns, öka incitament att välja alternativa transportsätt, som exempelvis 
kollektivtrafik eller cykel. 

Potential: En höjd avgift med 20 kr/dag innebär cirka 25 000 ton lägre 
koldioxidutsläpp per år 
Resursbehov: 1–10 miljoner kronor 
 

2024 

7.5 Alla styrelser och nämnder ska säkerställa att behovet av användarvänliga 
cykelparkeringar för medarbetare, brukare och besökare är tillgodosett. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

7.6 Trafiknämnden ska i samverkan med miljö- och klimatnämnden utreda 
införande av miljözon 3 i Göteborg. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

7.7 Förvaltnings AB Framtiden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
Göteborgs Stads Parkering AB, ska prioritera parkeringsplatser dedikerade för 
bilpooler framför privata parkeringsplatser. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 

8. Utökad tillgång till laddplatser och fossilfria fordonsbränslen 
Transportsektorns elektrifiering och omställning till förnybara drivmedel är nödvändig 
för nå stadens klimatmål. Stadens rådighet i omställningen handlar framförallt om att ge 
bra förutsättningar att använda eldrift och förnybara drivmedel i Göteborg. Staden kan 
planera för både ny infrastruktur i form av laddplatser och ökad tillgång till exempelvis 
vätgas. Även om eldrift förväntas bli det dominerande alternativet för transporter, och 
Göteborgs Stad måste skapa förutsättningar för det, är det fördelaktigt om ett brett utbud 
av alternativ finns tillgängligt. Det ger dels användaren frihet att välja, dels minskad 
sårbarhet i konkurrensen mellan olika resursers användningsområden. Det handlar också 
om att kunna välja det bästa alternativet utifrån transportens specifika förutsättningar. 
Samtidigt ska de satsningar Göteborgs Stad genomför ha ett helhetstänk, där exempelvis 
resurseffektivitet och konsekvenser för människors hälsa som buller och luftföroreningar 
samt biologisk mångfald ska väga tungt.  

Med ökad kravställning på förnybara drivmedel och energieffektiva transporter i 
upphandlingar behöver Göteborgs Stad också ta ansvar för att förutsättningarna för detta 
finns på plats. Det kan göras med stöd av stadens trafikstrategi, inom ramen för arbetet 
med stadens elektrifieringsplan för ett elektrifierat transportsystem och genom pågående 
innovationsprojekt. Det behövs aktivt arbete för att säkerställa tillräcklig nätkapacitet för 
elektrifiering av, och tillgång till, förnybara drivmedel för person- och godstrafik. 
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Tabell 8. Åtgärder för utökad tillgång till förnybara fordonsbränslen, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
8.1 Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Lokalnämnden och Göteborg Energi 
AB ska säkerställa att tillgången till laddstationer för lätta fordon, som kan nyttjas av 
boende och verksamheter i de utpekade aktörernas bostäder och lokaler, möter 
behovet. Målsättningen ska vara att de boende inte upplever att brist på laddstationer 
är ett hinder för att skaffa elbil. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2024 

8.2 Alla styrelser och nämnder ska, där så är möjligt, använda laddstationer som 
samnyttjas av andra verksamheter eller boende och besökare. 

Potential: n/a  
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2024 

8.3 Renova AB ska upprätta en plan för att uppgradera sin anläggning på 
Marieholmsområdet för hantering av biologiskt avfall, på ett sådant sätt att 
tillvaratagandet av biogaspotentialen i avfallet ökar, i enlighet med A2030 3. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2025 

8.4 Göteborg Energi AB ska, i samverkan med Business Region Göteborg, 
trafiknämnden och regionala aktörer, bidra till att tillgången till publika 
snabbladdstationer för tunga transporter möter behovet. Målsättningen ska vara att 
verksamhetsutövare inom tunga transporter anser att tillgången till laddmöjligheter är 
tillräcklig för att välja eldrivna fordon. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

8.5 Göteborg Energi AB ska, i samverkan med Business Region Göteborg, 
trafiknämnden och regionala aktörer, utreda möjligheterna för utökad tillgång till 
förnybart producerad vätgas, även flytande, för tunga fordon. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

8.6 Byggnadsnämnden ska, i samverkan med Göteborg Energi AB, 
fastighetsnämnden och trafiknämnden, säkerställa att det i översiktsplan och 
detaljplaner tas hänsyn för markanvändnings- och bygglovsfrågor för lokaliseringar 
av infrastruktur och depåer för elladdning, samt förnybara fordonsbränslen. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

 
3 A2030 är göteborgsregionens avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030. 
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9. Koldioxidinfångning och lagring 
För att nå 1,5-gradersmålet krävs minusutsläpp redan år 2030 för att kunna undvika en 
orimlig omställning år 2045, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Avskiljning och lagring av 
koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), är en avgörande teknik för att 
åstadkomma minskade och negativa utsläpp. För koldioxid som uppstår vid förbränning 
av biogent material kallas tekniken BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and 
Storage) eller bio-CCS. I den här texten benämns båda teknikerna som CCS om inget 
annat angetts. 

CCS är relevant för energiområdet dels då själva processen beräknas vara mycket 
energikrävande, dels för att det gör det möjligt att kraftigt minska utsläppen från 
energiproduktionen. Är utsläppen biogena utgör de dessutom en potentiell kolsänka 
genom så kallade negativa utsläpp. 

Göteborg har goda förutsättningar för CCS med flera stora punktutsläpp och en väl 
fungerande och utbyggd hamn vilket ger en närhet till redan etablerade lagringsområden i 
Nordsjön. Potentialen uppgår till cirka två miljoner ton koldioxid per år inräknat 
raffinaderier, avfallsförbränning och Göteborg Energi AB:s samlade utsläpp. Det 
motsvarar ungefär två tredjedelar av de direkta utsläppen av fossil och biogen koldioxid i 
staden. Med CCS på Renovas avfallskraftvärmeverk skulle den biogena delen av 
utsläppen utgöra en kolsänka. Förutsatt att Göteborg Energi ställer om till att enbart 
använda biobaserade bränslen skulle detta gälla även på deras anläggningar. 

Teknik för att avskilja, transportera och lagra koldioxid som uppstår vid förbränning är 
redan utvecklad. CCS är dock fortfarande väldigt kostsamt och energikrävande. Idag 
saknas marknadsmässiga incitament, såväl i Sverige som i EU, för att bygga anläggningar 
för avskiljning och infrastruktur för transport av koldioxid. Det är viktigt att kombinera 
CCS och bio-CCS för att nå bästa möjliga nytta och de skalfördelar som uppstår då flera 
verksamheter kan nyttja samma infrastruktur. Styrmedel bör utformas för att stödja 
möjligheten att kombinera CCS och bio-CCS för att uppnå maximal samhällsnytta. 

Göteborgs Stad har en aktiv roll i utvecklingen av CCS i regionen. Staden har bland annat 
deltagit i ett projekt tillsammans med andra relevanta aktörer i regionen där en förstudie 
gjorts om hur en gemensam infrastruktur för bortforsling av infångad koldioxid kan se ut. 
Nästa steg är att utreda var CCS-anläggningar bör installeras för att avfalls- och 
energisystemet i Göteborg ska minska sin klimatpåverkan så mycket som möjligt. Även 
hur sådana anläggningar ska finansieras behöver utredas, då det i dagsläget är osannolikt 
att en aktör kan stå för hela kostnaden. Göteborg bör aktivt marknadsföra sitt intresse för 
CCS gentemot Sverige och EU för att få ta del av de offentliga medel som planeras bidra 
till utredning och införande av tekniken. Göteborgs Stad har en pågående satsning som 
täcker in alla dessa områden, något som bör fortsätta framöver och byggas vidare på för 
att säkerställa en effektiv och samordnad utveckling av CCS i Göteborg. 

För att Göteborgs Stad ska kunna investera i CCS behöver svensk och internationell 
lagstiftning som stödjer CCS vara på plats. Alla relevanta aktörer måste också ha 
erforderliga tillstånd för avskiljning, mellanlagring och transporter. En 
koldioxidavskiljningsanläggning tar utrymme i anspråk vilket behöver ses över i 
detaljplaner och avtal. Lokal infrastruktur för transport av koldioxid från anläggningen till 
hamnen och sedan vidare till en färdigställd lagringsmöjlighet behövs också. Det är också 
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viktigt att kommunikation kring CCS sker på ett bra sätt för att tekniken ska kunna 
accepteras av intressenter och även av allmänheten. Nämnden för konsument- och 
medborgarservice har i sin dialog med Göteborgs invånare potential att bedriva ett sådant 
arbete, något som redan görs inom andra områden.  

Tabell 9. Åtgärder för att införa CCS i Göteborg, sorterade efter målår 

Åtgärd Målår 
9.1 Göteborg Energi AB ska, tillsammans med Renova AB, tillsätta en arbetsgrupp 
för att utreda behov, placering, investeringsbehov och affärsmodell för en eller flera 
CCS-anläggningar på Göteborgs Stads värme- och kraftvärmeverk och eventuell 
gemensam infrastruktur med andra relevanta aktörer i regionen. 

Potential: 150 000–370 000 ton infångad fossil koldioxid per år / 320 000–400 000 
ton negativa koldioxidutsläpp per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2022 

9.2 Renova AB ska, tillsammans med kretslopp- och vattennämnden och 
Göteborg Energi AB, starta ett pilotprojekt för att producera biokol av insamlat 
avfall från trädgårdar och parker, med möjligheten att ta vara på överskottsvärme 
som en resurs i fjärrvärmesystemet. 

Potential: 4 500–8 500 ton negativa koldioxidutsläpp per år / 6–10 GWh producerad 
överskottsvärme per år 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

2024 

9.3 Byggnadsnämnden ska, i samarbete med Göteborg Energi AB och Renova 
AB, utreda hur utrymme kan säkerställas i planer och program för placering av CCS-
anläggningar och infrastruktur. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 

9.4 Miljö- och klimatnämnden ska, i samarbete med Göteborg Energi AB och 
Renova AB, samordna Göteborgs Stads arbete för att påverka nationella och 
internationella styrmedel och lagstiftningar som möjliggör CCS-anläggningar i 
Göteborg. 

Potential: n/a 
Resursbehov: XX heltidstjänster / YY kronor 
 

n/a 
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Bilaga 1 
Nulägesbeskrivning av 
energisystemet i Göteborg 
Energianvändning inom kommungränsen 
I Göteborg var slutanvändningen av energi år 2018 cirka 19 TWh, vilket inkluderar all 
energi som använts till transporter, el, uppvärmning, industriprocesser och så vidare 
(Statistiska Centralbyrån, 2021). Av dessa var cirka 4,5 TWh el, drygt 3 TWh fjärrvärme 
och resterande 11,5 TWh en blandning av fossila och förnybara bränslen. I figur 7 är 
energianvändningen uppdelad i fyra sektorer: industrier, byggverksamheter och jordbruk; 
transporter; bostäder; handel, offentlig sektor med mera. Detta ger en bra överblick över 
vart energin används i kommunen. Statistiken är hämtad från SCB och har en relativt låg 
nivå av noggrannhet. Inrapporterade data kan variera över åren och viss data är 
sekretessbelagd vissa år. I de fallen har uppskattningar gjorts baserat på intilliggande år. 
Dessutom är det generellt svårt att härleda var och när energin har använts. Här har heller 
ingen normalårskorrigering gjorts, vilket gör att variationer i temperatur över åren kan ha 
en tydlig inverkan på energianvändningen under vissa år. Figurerna är alltså inte exakta 
utan ger en fingervisning om energianvändningen i Göteborg. 

 
Figur 6. Slutenergianvändningen i Göteborg kommun under åren 2010–2018, uppdelat per sektor. Data från 
SCB (Statistiska Centralbyrån, 2021). 

Fördelningen av energislag varierar mellan de olika sektorerna. De fossila bränslena 
dominerar inom industri, byggverksamhet och jordbruk samt transporter. En stor del av 
användningen i industrin utgörs av så kallad raffinaderigas, eller bränngas, i 
oljeraffinaderierna. Raffinaderigas är en gas som uppstår vid behandling av råolja och 
som sedan återanvänds i processerna för att producera olika oljeprodukter. 
Elanvändningen är störst inom handel, offentlig sektor, med mera och det används mest 
fjärrvärme i stadens bostäder. 
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Figur 7. Slutenergianvändningen i Göteborg år 2018, uppdelat efter bränsletyp och sektor. Fossila bränslen 
är den dominanta bränsletypen, följt av el, fjärrvärme och förnybara bränslen. 

Bostäder och lokaler 
Bostäder och lokaler innefattar både allmännyttiga och privata bostäder samt offentlig 
och privat verksamhet. I den här sektorn ingår sjukhus, skolor, sporthallar, mässhallar, 
butiker, restauranger, kontor, flerbostadshus, småhus, fritidshus och så vidare. År 2019 
fanns det ungefär 286 000 bostäder i kommunen, varav cirka 211 000 flerbostadshus och 
54 000 småhus. Bostäderna använder primärt fjärrvärme för uppvärmning. En 
försvinnande liten andel använder värmepannor med träpellets och ännu färre använder 
olja eller gas. Ytterligare en andel av bostäderna, främst småhus, använder el för 
uppvärmning. I figur 9 visas den energi som går till uppvärmning, varmvatten, 
fastighetsel4 och hushållsel5. 

 

Figur 8. Energianvändningen år 2019 i bostäder, uppdelat efter energislag. 

 
4 Fastighetsel för flerbostadshus inkluderar belysning och apparater i gemensamma utrymmen, 
ventilation, hissar och liknande. 
5 Hushållselen är all den el som används av de boende själva i sina lägenheter eller hus. 
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Energieffektiviseringspotential av bostäder i Göteborg är inte känd och det skulle krävas 
omfattande undersökningar och analyser för att få fram en exakt siffra, men det går att 
göra uppskattningar. Det finns studier (Riksrevisionen, 2019) som visar på en nationell 
effektiviseringspotential på 40–45 procent för flerbostadshus och upp till 60 procent för 
småhus (Besmå, 2019). En stor del av de effektiviseringsåtgärder som kan utföras är 
ekonomiskt lönsamma. 

Industri och lantbruk 
I Göteborg finns en energiintensiv industri i form av oljeraffinaderierna ägda av St1, 
Nynas AB och Preem. SCB:s energistatistik visar att ungefär en tredjedel av 
slutanvändningen av energi i Göteborg sker inom industri och jordbrukssektorn, se 
figur 10.  
 

 

 

 

Figur 9. Genomsnittliga slutenergianvändningen i kommunen under åren 2010–2018. 

År 2017 gjorde Länsstyrelsernas energi- & klimatsamordning en sammanställning av 
energianvändningen i Sveriges kommuner (LEKS, 2017) med en djupare analys och 
härledning av SCB:s statistik. Även detta år stod industri och jordbrukssektorn för 
ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen. Av denna tredjedel stod 
jordbruket för ungefär tre promille. I LEKS sammanställning framgick att större delen av 
energianvändningen inom industrin sker i form av eldning av raffinaderigas, cirka 21 
procent av den totala energianvändningen i kommunen. I figur 11 illustreras hur 
slutenergianvändningen fördelar sig på olika sektorer. 
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Figur 10. Energianvändning i Göteborgs kommun under 2017 i olika sektorer och applikationer. Summan av 
delarna av cirkeln till höger utgör hela tårtbiten ”Industri, byggverks. och jordbruk” i cirkeln till vänster. 

Resor, godstransporter och arbetsmaskiner 
I Göteborg görs resor till och från arbete och skola, fritidsaktiviteter, serviceinrättningar, 
handel med mera. Förutom göteborgarnas resor inom kommunen sker pendling till, och 
inpendling från, närliggande kommuner samt besöksresor i form av turism. Stora flöden 
gods transporteras också till och från Göteborg och genom Göteborgs hamn passerar en 
stor del av Sveriges export och import. Slutanvändning av energi (oavsett bränsletyp) till 
transporter inom det geografiska området var år 2018 i Göteborg 9 MWh/invånare 

(Statistiska Centralbyrån, 2021). I Göteborg pågår även flera bygg- och 
anläggningsprojekt med energikrävande arbetsmaskiner.  

År 2019 skedde 28 procent av resorna i Göteborg till fots eller med cykel och 41 procent 
av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik (Trafikkontoret, Göteborgs Stad, 
2020), se figur 12. Byggnationer och trafikomläggningar som genomförts under året har 
gjort det svårt att beräkna trafikutvecklingen av cykel- och bilresor, vilket gör denna 
statistik mindre tillförlitlig. Göteborgs besökare kommer till 75 procent från andra delar 
av Sverige och för dessa är bilen än så länge det vanligaste färdmedlet. Enligt SJ:s rapport 
om klimatsmart resande (SJ, 2019) ökade andelen svenskar som väljer tåg framför bil från 
20 procent 2017 till 27 procent 2018. 
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Figur 11. Resandeutvecklingen inom och till/från Göteborg, 2011–2019 (Trafikkontoret, Göteborgs Stad, 
2020). 

I Göteborg styrs kollektivtrafiken av Västra Götalandsregionen genom Västtrafik. 
Göteborgs Stad är med och påverkar trafiken utifrån göteborgarnas behov och antalet 
resande med kollektivtrafiken har ökat de senaste åren, se figur 13. Göteborgs Stad äger 
spårvagnar och spårbana men själva trafiken sköts av Västtrafik. Kollektivtrafikens 
drivmedel utgjordes 2019 av 97 procent förnybara drivmedel (Västtrafik, 2020).  
 

 

Figur 12. Antal resor med spårvagn, buss och båt i Göteborg, 2011–2019. 

År 2019 uppgick elanvändningen för spårvagnar samt för spårgående arbetsfordon till 
cirka 56 GWh. Under 2019 minskade elanvändningen per delresa till 0,40 kWh genom att 
antalet resenärer per vagn ökade (Göteborgs Spårvägar, 2020). En delresa innebär att en 
resenär har stigit på en spårvagn.  



 

 

Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 42 (68) 
   
   

Personbilar i Göteborg drivs till övervägande del med fossila bränslen, främst bensin, se 
figur 14. När det gäller nyregistrerade fordon har antalet elfordon mer än fördubblats år 
2019 jämfört med året innan, dock från en mycket låg nivå. För lastbilar är andelen som 
drivs med fossila bränslen ännu större och det är främst diesel som används, se figur 15. 
Många av de fordon som säljs idag förväntas användas till 2030 (Trafikverket, 2018) 
vilket gör att efterfrågan på fossila bränslen kommer att finnas kvar lång tid framöver. 

År 2020 fanns ett femtiotal modeller av personbilar för fordonsgasdrift på marknaden, 
drygt 150 modeller av personbilar för ren eldrift samt 200 modeller av personbilar som är 
laddhybrider. Det fanns samma år totalt 19 transportfordon på marknaden för 
fordonsgasdrift, ett fåtal tyngre lastbilar för flytande fordonsgas samt 70 transportfordon 
på marknaden för ren eldrift (Stockholms Stad, Göteborgs Stad, Malmö Stad, 2021). 
 

 
Figur 13. Stapeldiagram över antal fordon med ägare hemmahörande i Göteborg. Den översta delen av 
stapeln anger antal nyregistrerade fordon år 2019 (Statistiska Centralbyrån, 2021).  
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Figur 14. Stapeldiagram över antal lätta och tunga lastbilar i trafik i Göteborg i slutet av 2019 (Statistiska 
Centralbyrån, 2021). 

Genom Göteborgs hamn passerar ungefär en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. 
Containergodset till och från hamnen fraktades 2019 till 66 procent med tåg, se figur 16. 
Tågtransporter är mer energieffektiva och bidrar till betydligt mindre utsläpp av 
luftföroreningar än transporter med lastbil. Eftersom lastfartyg använder energi även när 
de ligger vid kaj, oftast med dieseldrivna hjälpmotorer som släpper ut luftföroreningar, 
ges möjlighet till elanslutning. Ett lastfartyg som är anslutet till el förbrukar vid ett 
genomsnittligt hamnuppehåll lika mycket energi som en normalstor villa förbrukar under 
ett helt år.  

 

 

Figur 15. Andel godsvolym som transporteras på järnväg till och från hamnen (Miljöförvaltningen, 
Göteborgs Stad, 2020). 

Fordonsbränsle 
Det finns cirka hundra drivmedelsstationer i Göteborg som erbjuder bensin, diesel och 
E85 samt cirka 15 stationer som erbjuder fordonsgas. I Göteborg är tillgången på 
laddstationer för elbilar och laddhybrider god med drygt 300 publika stationer, varav ett 
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tjugotal är snabbladdare. Förutom de laddstationer som Göteborgs Stad har satt upp 
tillhandahålls flera av exempelvis butiker, hotell och tankstationer (Göteborgs Stad, 
2020).  

I Sverige ökade försäljningen av flytande fordonsgas till godstrafiken femdubbelt under 
år 2019 jämfört med året innan, och antalet tankstationer ökade från 6 till 17. Totalt 
såldes 23 GWh flytande fordonsgas och andelen flytande biogas var 46 procent, att 
jämföra med de 84 TWh som var den totala energianvändningen inom inrikes transporter 
i Sverige 2018 (Energimyndigheten, 2021). Det fanns år 2020 endast två tankstationer för 
flytande fordonsgas i Göteborg (Energigas, 2020).  

Reduktionsplikten, lagkravet som innebär att drivmedelsleverantören varje år måste 
minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel, 
påverkar efterfrågan. En uppskattning som har gjorts av Energimyndigheten pekar på att 
enbart reduktionsplikten kan innebära nästan en tredubblad efterfrågan på biodrivmedel i 
Sverige år 2030 (Energimyndigheten, 2019). Biodrivmedel som blandas in i bensin och 
diesel kan produceras av exempelvis restprodukter från livsmedels- och skogsindustri 
eller odlade grödor som raps.  
 
Under år 2020 såldes i Sverige 1 491 GWh fordonsgas och andelen biogas var 95 procent 
(Energigas Sverige, 2021). De tankstationer som drivs av FordonsGas Sverige är 
kopplade till gasnätet som tillhandahålls av Swedegas. 

Energianvändning i kommunkoncernen 
Inom kommunkoncernen används energi främst i form av drivmedel till fordon, el till 
kontorsverksamhet och fjärrvärme för uppvärmning. I en stor organisation som 
Göteborgs Stad finns det många fastigheter, processer och verksamheter som är 
energikrävande. 

Bostäder och lokaler 
Tillsammans äger bolag och förvaltningar i koncernen Göteborgs Stad drygt 70 000 
lägenheter, vilket utgör en tredjedel av alla lägenheter i hela kommunen (Göteborgs Stad, 
2021). Därtill äger och förvaltar staden nästan 3,5 miljoner kvadratmeter lokalyta som 
utgörs av bland annat kontor, skolor, förskolor och sporthallar. Alla dessa fastigheter 
förbrukar energi i form av uppvärmning, fastighetsel (belysning i trapphus, hissar, 
ventilation, och så vidare) och verksamhetsel (kontorsutrustning, belysning, processer i 
energisystemet, etcetera). 

Inom de fastighetsägande bolagen och förvaltningarna bedrivs ett aktivt och målinriktat 
energiarbete. Förutom de gemensamma mål som presenteras i exempelvis miljö- och 
klimatprogrammet specificeras ofta egna långsiktiga mål. Arbetet med bland annat 
energieffektivisering har gett tydliga resultat och energianvändningen per kvadratmeter 
har minskat i stadens fastigheter, se figur 17. Vissa bolag och förvaltningar har undersökt 
den kvarstående effektiviseringspotential som finns i det egna beståndet. Trots att det 
finns en beräknad tillväxt av fastighetsbeståndet är prognosen att energianvändningen 
totalt sett kommer minska till 2030. 
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Figur 16. Energianvändningen i Göteborgs Stads fastigheter för åren 2011–2019. *De fastigheter som avses 
är sådana där verksamheten går att koppla till yta, till exempel kontorsverksamhet. Liseberg och sporthallar 
är till exempel inte med i statistiken. 

En utmaning för de flesta bolag och förvaltningar inom staden är att det saknas särskilt 
dedikerade personalresurser och investeringsmedel till energieffektiviserande åtgärder. 
Ingen av organisationerna har någon särskild ekonomisk styrning för energirelaterade 
projekt och lönsamhetskraven är samma som för övriga investeringar. Det leder till att 
energieffektiviseringsåtgärder kan ha svårt att konkurrera med andra investeringar. 

Vid nybyggnation ska energiprestandan minst vara i linje med stadens Program för 
miljöanpassat byggande, vilket ställer hårdare krav än Boverkets byggregler. Vissa 
verksamheter ställer högre krav än så. I många fall är det dock svårt att se till att hårda 
energikrav verkligen uppfylls i produktionen. 

Som en stor fastighetsägare har kommunkoncernen många hyresgäster, vilkas 
energianvändning kommunen saknar direkt rådighet över. Lokalnämnden som hyr ut 
många lokaler till externa aktörer, arbetar trots det med att påverka sina hyresgästers 
energianvändning med hjälp av energipedagoger som ger råd och vägledning i frågan. 

Resor, transporter och arbetsmaskiner 
Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för resor i tjänsten styr mot att det minst 
klimatpåverkande färdsättet ska väljas vid tjänsteresor och att i första hand utvärdera om 
resan alls behöver göras. Göteborgs Stad har även ett klimatväxlingssystem som innebär 
att kostnaderna för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna orsakar ska kompenseras med 
1,50 kronor per kilo utsläppt koldioxid. De insamlade pengarna används till åtgärder som 
syftar till att minska utsläppen. Sådana åtgärder kan exempelvis handla om att köpa in 
tjänstecyklar eller installera elbilsladdare. 

I uppföljningen av stadens tjänsteresor ingår flygresor, resor med egen bil i tjänst, stadens 
fordon, bilpool och taxi. Resor med kollektivtrafik, till fots eller med cykel följs inte upp, 
inte heller resfria alternativ. Med resfria alternativ menas hur många resor som undviks 
genom att till exempel ha digitala möten där resa annars hade varit nödvändig. När 
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efterlevnaden av Göteborgs Stads resepolicy utvärderades (Stadsledningskontoret, 
Göteborgs Stad, 2019) uppskattades fördelningen mellan olika tjänsteresor i 
tjänsteresorna i stadens förvaltningar och bolag som visas i figur 18. 

 

Figur 17. Fördelningen mellan färdsätt för antal tjänsteresor för anställda inom Göteborgs Stad inom (till 
vänster) och utom (till höger) den geografiska kommunen. *Med resfria alternativ menas hur många resor 
som undviks genom att till exempel ha digitala möten där resa annars hade varit nödvändig. 

 
Göteborgs Stad äger cirka 2 300 personbilar och lätta lastbilar med följande fördelning 
per drivmedel: 

• 870 gasfordon 
• 50 bensinfordon  
• 199 dieselfordon  
• 308 elfordon  
• 124 etanolfordon  
• 165 HVO100-fordon  
• 550 elhybrider  
• 57 laddhybrider  

Drivmedelsanvändningen består främst av biogas, följt av bensin och diesel, se figur 19. 
Staden har ett mål att fordonsflottan ska vara fossilfri senast år 2023. Vid årsskiftet 
2020/2021 räknades 59 procent av stadens lätta fordon som ”fossilfria”, vilket innebär att 
de är elbilar (hybrider räknas inte), gasbilar alternativt drivs med HVO (biodiesel).  
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Figur 18. Årsförbrukning av drivmedel i den kommunala fordonsflottan för åren 2010 och 2019 

(Trafikkontoret, Göteborgs Stad, 2020). 

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för cirka 17 procent av transportsektorns 
utsläpp av växthusgaser. Cirka 40 procent av dessa utsläpp utgörs av arbetsmaskiner 
inom industri- och byggsektorn och knappt 12 procent utgörs av kommersiella och 
offentliga verksamheter (Naturvårdsverket, 2021). I Göteborgs Stad pågår flera projekt 
med syfte att öka användningen av utsläppsfria (el- eller vätgasdrivna) arbetsmaskiner i 
stadens verksamheter och i upphandlade entreprenader. 

Det finns gemensamma miljökrav för Göteborgs, Malmö och Stockholms Stad samt 
Trafikverket vid upphandling av entreprenader (Göteborgs Stad et. al., 2017) avseende 
klimatpåverkan från drivmedel till fordon och arbetsmaskiner i storstadsregionerna. Minst 
20 procent av den samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska 
bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena 
biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt. Med förnybara energikällor avses 
biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi enligt lagen 
om elcertifikat (2011:1200). 

Avseende renhållningstransporter ställs upphandlingskrav på att använda fossilfritt 
bränsle samt att vissa fordon ska vara eldrivna. Andelen fossilfritt bränsle för de fordon 
som används i avfallsverksamheterna var 99,6 procent år 2019. Energieffektiviteten för 
avfallstransporterna mäts i kilowattimmar per ton avfall. År 2019 uppmättes den till  
73 kWh/ton (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). 
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Fjärrvärmesystemet 
Fjärrvärmesystemet i Göteborg 
består av ett 1400 kilometer långt 
ledningsnät, värme- och 
kraftvärmeverk, anläggningar för 
produktion av fjärrkyla och ett antal 
källor till spillvärme, som 
återanvänds i fjärrvärmenätet. De 
anläggningar som bara producerar 
el, värme eller kyla samt hela 
fjärrvärmenätet ägs och drivs av det 
kommunala bolaget Göteborg 
Energi AB.  

Figur 19. Utbredningen av Göteborgs fjärrvärmesystem. 

Återvunnen värme i första hand 
Fjärrvärmen i Göteborg ska i första 
hand, i den utsträckning det är 
möjligt, baseras på återvunnen 
värme. Detta för att spara in på 
biobränslen enligt de grundläggande 
principerna om resurseffektivitet. 
Göteborg Energi AB arbetar aktivt 
tillsammans med sina 
värmeleverantörspartners för att ytterligare öka mängden återvunnen värme i 
fjärrvärmeleveransen. Totalt uppgick år 2020 leveranskapaciteten av återvunnen värme 
till 270 MW från de stora värmeleverantörerna Renova, St1 och Preem. Under 
sommarhalvåret är den återvunna värmen i regel tillräcklig för att försörja hela 
kundbehovet. 

En del av ett större nät 
Göteborgs fjärrvärmenät är sammanbyggt med fjärrvärmenäten i flera av 
kranskommunerna. Nätet sträcker sig cirka 80 km från Lindome i söder till Älvängen i 
norr, vilket skapar förutsättningar för en effektiv drift av nätet. Göteborg Energi AB 
samverkar på flera olika sätt med fjärrvärmeaktörerna i kranskommunerna. Mölndal 
Energi köper och säljer värme till Göteborg Energi AB. Partille Energi köper fjärrvärme 
av Göteborg Energi AB. I Ale äger Göteborg Energi AB största delen av 
fjärrvärmesystemet och driver det som en integrerad del i systemet. Ägandet i Ale 
Fjärrvärme avvecklades under år 2020. 

Systemeffektbehov av fjärrvärme 
Den totala produktionskapaciteten som behöver finnas installerad beror på kundernas 
maximala effektbehov och ledningsnätets begränsningar i överföringskapacitet. Utöver 
det behövs reservkapacitet för att kunna garantera leveranssäkerheten om någon av 
värmekällorna eller stamnätsledningarna skulle bli otillgänglig, på grund av tekniska 
haverier eller vid bränslebrist i produktionen.  

Kundernas behov varierar beroende på utetemperatur, solinstrålning, tid på dygnet och 
om det är vecko- eller helgdag. Systemet dimensioneras utifrån driftdata under den mest 
krävande situationen under de senaste 20 åren för att inte riskera att behovet någon gång 
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blir större än den installerade effekten. Detta omprövas löpande allteftersom staden växer 
och förändringar införs i systemet. Systemet ska utformas för att vara robust och klara 
bortfall av den största pannan. På olika sidor av en plats med begränsad 
överföringskapacitet behöver risken för effektbortfall hanteras på båda sidor. År 2020 var 
det dimensionerande effektbehovet cirka 1 440 MW och den totala installerade 
produktionskapaciteten uppgick till 1 940 MW. Strategin är att ha en välavvägd och 
flexibel anläggningspark med hög leveranssäkerhet. 

Elsystemet 
I Göteborg förbrukas årligen fyra till 
fem TWh el. Merparten av elen 
produceras i det nordeuropeiska 
elsystemet och matas in från stamnätet 
via regionnätet till Göteborg Energi 
AB Nät AB:s (GENAB) lokala elnät. 
Räknat på volym är endast cirka tio 
procent av elproduktionen lokal, men 
när systemet är som hårdast belastat 
står de lokala 
produktionsanläggningarna, 
framförallt Rya Kraftvärmeverk, för 
cirka 300 MW eller 30 procent av 
effektbehovet. 

Det nordeuropeiska elsystemet är 
sammankopplat och el exporteras och 
importeras ständigt mellan länderna. 
Både mellan och inom länder finns 
överföringsbegränsningar som gör att 
elpriserna ibland skiljer sig åt mellan 
olika områden. I systemet finns stora 
mängder vatten- och kärnkraft  
(i Skandinavien) och kol- och gaskraft (främst i Tyskland och Polen). Hälften av Europas 
kolkraft ligger i Tyskland och Polen, mindre än 100 mil från Göteborg. I hela Nordeuropa 
ökar andelen el som produceras från vind och sol.  

Figur 20. Det nordeuropeiska elsystemet. 

Sverige är nettoexportör av el de allra flesta timmarna på året och bidrar på så sätt till att 
hålla nere de samlade utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från elproduktionen 
i Nordeuropa. Dock är Sverige beroende av import av el när behovet är stort. Eftersom 
elsystemet är integrerat påverkas hela marknaden av ökad eller minskad elanvändning 
eller elproduktion i Göteborg. Då den förnyelsebara produktionen från solceller och 
vindkraftverk beror av hur mycket solinstrålning det är eller hur mycket det blåser, är det 
i regel kol- och gaskraftverk i Tyskland eller Polen som får täcka upp när vädret varierar. 
Därför innebär ny elproduktion, givet att denna har lägre utsläpp än 
marginalproduktionen i systemet, en stor klimatnytta. På samma sätt är en minskad el- 
och effektanvändning i Sverige till nytta för hela elsystemet. 
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Fjärrvärmen avlastar stadens elförsörjning 
Utan fjärrvärme i staden skulle värmebehovet främst behöva tillgodoses med elbaserade 
uppvärmningslösningar som direktel eller värmepumpar och elnätets kapacitet skulle 
nästan behöva fördubblas. Fjärrvärmen spelar i detta en viktig roll för att avlasta 
elsystemet och bidra till den lokala elförsörjningen med hjälp av dess kraftvärme. Den 
lokala tillgången till eleffekt är en kritisk fråga i Göteborg. Eleffektproblematiken 
förväntas bli alltmer ansträngd i takt med att stora delar av samhället, såsom 
kollektivtrafiken, personbilstrafiken, tunga fordon, arbetsmaskiner och industrier, 
elektrifieras. Nätkapacitet är avgörande för stadens fortsatta utveckling och åtgärder 
behöver genomföras för att minska elkonsumtionen samtidigt som stadens lokala 
kraftförsörjningskapacitet upprätthålls. Tack vare den lokala elproduktionen står 
Göteborg väl rustat inför ett större haveri på stamnät eller regionnät och för att 
överbrygga ledtiderna när stam- och regionnätskapacitet byggs ut. 

Göteborg Energi AB:s anläggningar 
Kraftvärmeverk 
Rya Kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, är en av de nyare 
anläggningarna i Göteborg Energi AB:s fjärrvärmesystem. Effekten är 294 MW värme 
och 261 MW el. Anläggningen togs i drift år 2006. Produktionen varierar från år till år, 
beroende på väderlek, bränsle och elpriser. År 2019 var produktionen 462 GWh 
fjärrvärme och 394 GWh el. Rya Kraftvärmeverk eldas med naturgas. För närvarande 
undersöker Göteborg Energi AB möjligheten att använda biogas samt att tillföra en 
biobränsleeldad ångpanna för att konvertera verket till att drivas på förnybara bränslen. 
Göteborg Energi AB äger och driver dessutom ett mindre naturgasledat kraftvärmeverk i 
Högsbo med effekten 16 MW värme och 13 MW el. I Sävenäs ligger ytterligare ett 
kraftvärmeverk där den största pannan använder skogsflis som bränsle. Pannan har lägre 
eleffekt i förhållande till värmeeffekt än de gaseldade anläggningarna. Värmeeffekten är 
95 MW och eleffekten 13 MW. Övriga pannor drivs på bioolja, diesel och naturgas. 
År 2019 levererade anläggningen 326 GWh värme och 41 GWh el. 

Hetvattenpannor 
Till Göteborg Energi AB:s anläggningar hör även ett antal hetvattenpannor, vilka enbart 
levererar fjärrvärme. Den största hetvattenpannan, på 100 MW, finns i Ryaområdet på 
Hisingen och eldas med pellets. År 2019 levererade den 76 GWh. Övriga hetvattenpannor 
finns i Sävenäs, Rosenlund, Angered, Tynnered, Sisjön, Backa och Björndammen. 
Sävenäs HP1 och Rosenlund HP 5 eldas med gas. År 2019 gick de på biogas och 
producerade då totalt 26 GWh och maxeffekterna från pannorna är 73 MW respektive 
140 MW. Övriga hetvattenpannor drivs med bioolja (Angered) eller fossil olja. De senare 
används endast som reserv för att kunna stötta vid haverier. 

Det finns pannor som används främst för spetslastproduktion. De så kallade 
spetslastanläggningarna används bara under de allra kallaste dagarna på året eller när det 
är driftstörningar i någon anläggning alternativt fjärrvärmeledning. De används väldigt få 
timmar per år och eftersom de måste ha kort uppstartstid eldas de med fossil olja, bioolja 
eller gas. De gaseldade spetslastpannorna har tidigare använt naturgas, men 2019 
användes biogas. Göteborg Energi AB har ett antal spetslastpannor som är placerade på 
olika ställen i staden för att kunna stötta vid ett haveri eller kall väderlek. Den största är 
Rosenlundsverket som står för mindre än 1 procent av fjärrvärmeleveranserna men  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Megawatt
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25 procent av fjärrvärmesystemets totala kapacitet. Den 17 oktober 2019 beslutade 
kommunfullmäktige att ge Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att 
ta fram en färdplan för verksamheten så att en nedläggning av Rosenlundsverket blir 
möjlig till 2040–2045. 

Fjärrkyla 
För fjärrkylasystemet utgör Rosenlundsverket basproduktion och står för cirka 90 procent 
av leveranserna och cirka 68 procent av produktionskapaciteten. Fjärrkyla är i en 
expansiv fas och till och med år 2030 beräknas produktionskapaciteten öka från dagens 
65 MW till 148 MW drivet av ökande kundbehov. Totalt produceras idag cirka 100 GWh. 

Värmepump på Gryaab 
Göteborg Energi AB har en anläggning med fyra stora värmepumpar som utnyttjar 
värmeinnehållet i det av Gryaab renade avloppsvattnet, innan detta släpps ut i Göta Älv. 
Värmepumparna kan producera totalt 160 MW värme, och förbrukar då cirka 50 MW el. 
År 2019 producerades 318 GWh värme och 93 GWh el förbrukades.  

Solel 
Göteborg Energi AB äger två storskaliga solcellsanläggningar med en toppeffekt på 
fem MW vardera och en planerad årlig produktion på sammanlagt cirka 11 GWh. En av 
anläggningarna, Nya Solevi, ligger i Säve och var störst i Sverige under några månader 
efter att den invigdes år 2018. I januari år 2021 kopplades den andra solcellsparken, som 
är placerad i Utby, in på elnätet. 

El, värme och biogas från avfallshantering 
Renova AB 
I Göteborg kommer en betydande del av både värme och el från avfallskraftvärmeverket i 
Sävenäs. Renova AB, som äger och driver anläggningen, är majoritetsägt av Göteborgs 
Stad. Övriga delägare är kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova AB samlar in, återvinner och behandlar avfall 
från alla ägarkommuner.  

Det material som återstår efter källsortering och vidare sortering från hushåll och 
verksamheter energiåtervinns på avfallskraftvärmeverket. Biologiskt avfall som samlas in 
hanteras i Renova AB:s Marieholmsanläggning. Där blir avfallet till en så kallad slurry 
som sedan skickas vidare till rötningsanläggningar utanför kommunen. Slurryn kan 
beskrivas som ett halvfabrikat, vilket används för att producera biogas. Under 2019 
behandlade Renova AB drygt 50 000 ton matavfall som resulterade i ungefär 30 000 
MWh biogas (cirka 0,6 MWh per ton avfall), vilket motsvarade ungefär 1,5 procent av 
den totala biogasproduktionen i Sverige.  

Den fjärrvärme som produceras i avfallskraftvärmeverket säljs till Göteborg Energi AB, 
som sedan säljer och levererar den till slutkund. Renova AB:s andel av den totala 
fjärrvärmeproduktionen är ungefär 30–35 procent beroende på hur varmt eller kallt det 
varit under året.  

Elen som produceras i avfallsvärmeverket bidrar med ungefär fem procent av årsbehovet 
i Göteborg. Anläggningen har stor betydelse för effektbalansen i energisystemet och får 
en alltmer betydande roll i takt med att andel intermittent elproduktion ökar. 
Produktionen av el i Renova AB:s anläggning är förutsägbar och kontinuerlig och kan 
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producera el oberoende av yttre omständigheter, förutsatt att avfall finns tillgängligt. 
Produktionen sker dessutom nära konsumtionen i Göteborg vilket minskar förluster och 
överföringsproblem i ledningsnätet. 

Tabell 10. Producerad och levererad energi utifrån förbrända avfallsmängder på Renova AB:s 
avfallskraftvärmeverk (Renova, 2020) 

Energiproduktion, 
Sävenäs 

 2019 2018 2017 2016 

Producerad energi 
(MWh) 

El 279 100 279 000 269 000 250 000 
Värme 1 500 800  1506 000 1 454 000 1 506 000 

Levererad energi 
(MWh) 

El 206 200 20 5000 195 000 184 000 
Värme 1 398 500  139 3000 1 339 000 1 389 000 

Mängd förbränt 
avfall (ton) 

 526 200 538 200 549 200 536 000 

Avfall som en resurs i energisystemet 
Trots att Renova AB:s verksamhet i huvudsak är att behandla avfall, är energin som 
genereras från denna verksamhet, i form av biogas, fjärrvärme, och el, en biprodukt som 
medför nytta i energisystemet. Avfall utgör alltså en resurs för energisystemet och 
kommer troligen göra det även framöver. Trots ambitioner på kommunal, nationell och 
EU-nivå att minska avfallsmängderna och materialåtervinna mer kommer avfall med 
största sannolikhet att ha en roll i energisystemet även i vår närmsta framtid. Det 
deponeras fortfarande mycket stora mängder brännbart avfall i Europa. Realiseras 
samtliga mål i EU:s cirkulära paket om ökad materialåtervinning och minskad deponering 
kommer det fortfarande finnas ett kraftigt underskott på energiåtervinningskapacitet (om 
ingen nyinvestering sker) för det resterande avfallet i norra Europa (CEWEP, 2019). 
Sverige har kapacitet att ta emot avfall även från andra länder. 

För att avfallsförbränning ska klassas som energiåtervinning finns det krav på en nedre 
gräns för energieffektivitet. Renova AB:s anläggning, liksom andra i Sverige, ligger 
mycket långt över denna gräns, medan anläggningar i främst södra Europa kan ha svårt 
att nå upp till den. Detta pekar på att det förmodligen fortsatt kommer att finnas behov av 
Renova AB:s anläggning i Sävenäs, även ur ett europeiskt perspektiv. 

Enligt EU:s och Sveriges avfallshierarki, figur 22, som styr lagstiftning och styrmedel för 
avfall, är målet alltid att minska mängden avfall och att materialåtervinna det avfall som 
uppkommer i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att så lite avfall som möjligt 
ska gå till energiåtervinning och deponering ska undvikas helt. 
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Figur 21. Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en del av svensk och EU-lagstiftning och visar hur avfall 
ska hanteras, med start längst till vänster i trappan. 

Miljöpåverkan vid tillverkning av produkter, inklusive mat, är i regel mycket större än 
miljöpåverkan vid avfallshanteringen. Det medför att det är högre prioriterat att minska 
avfallsmängderna och öka materialåtervinningsgraden än att använda avfall som en resurs 
för energisystemet. Avfallsmängden i samhället har historiskt följt den ekonomiska 
konjunkturen och visar över tid en ökande trend, se figur 23. 

 
Figur 22. Stapeldiagram över olika avfallsmängder under åren 2014, 2016 och 2018 (Naturvårdsverket, 
2020). 
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Även om avfallsmängderna skulle minimeras skulle det förmodligen fortsatt finnas avfall 
tillgängligt som resurs för energisystemet. Minskar exempelvis mängden ätbart matsvinn 
till noll skulle matavfallsmängderna minska men sannolikt inte gå mot noll, eftersom en 
hel del matavfall består av icke-ätbar materia i form av exempelvis växtdelar. Det 
kvarvarande materialet kommer därmed alltid vara relevant att nyttja för 
biogasproduktion. En del av det avfall som förbränns på avfallskraftvärmeverket är också 
sådant som på grund av lagkrav måste destrueras via energiåtervinning, till exempel 
farligt eller smittsamt avfall, ABP-klassat6 och sjukhusens riskavfall. Denna typ av avfall 
utgör cirka 10 procent av avfallet som förbränns på avfallskraftvärmeverket. 

Småskalig elproduktion 
Småskalig elproduktion, i form av solcellsanläggningar eller vindkraftverk, är under 
kraftig utbyggnad i Sverige och även i Göteborg. Solceller installeras runtom i 
kommunen, både mikroanläggningar på villatak och småskaliga anläggningar på 
kommunala byggnader. Totalt utgör solel en väldigt liten del av den totala elproduktionen 
och varierar kraftigt över året. 

Tabell 11. Antal solcellsanläggningar och installerad effekt i Göteborg år 2019, både på kommunala och 
privata fastigheter. Mikroanläggningar motsvarar storleksordning villatak, småskalig större tak och 
anläggningar motsvarande solcellsparker, i det här fallet solcellsparken Solevi i Säve 

 
Mikro <63 kW Småskalig <1500 kW Anläggningar 

>1500 kW 
Antal 836 145 2 
Installerad effekt (kW) 8 297 7 909 10 000 

 

För att underlätta installation av solceller togs bygglovskrav på att installera solceller i 
Göteborg bort den 1 augusti 2018, förutsatt att de följer byggnadens form och inte är 
fasad- eller takintegrerade solceller. 

Göteborg Energi AB äger dessutom flera vindkraftverk varav ett ligger i Göteborg, i 
Gårdsten. Övriga ligger utanför kommunens gränser: nio i Töftedal i Dalsland samt ett 
vardera i Mariedamm och Källeberget som båda ligger i Västergötland. Även Liseberg 
äger ett vindkraftverk, vilket ligger utanför Varberg. Under år 2020 restes ett nytt 
vindkraftverk i trä av utvecklingsföretaget Modvion på Björkö i Göteborgs skärgård. 
Vindkraftverket beställdes av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum på Chalmers som 
kommer använda kraftverket i forskningssyfte. 

Gas 
Gas används idag inom flera olika kundkategorier i Göteborg. Främst handlar det om 
industriell verksamhet, transporter, samt uppvärmning och matlagning i restauranger och 
lägenheter. Gas är också ett bränsle i den lokala el och värmeproduktionen. Sedan 2009 
består gasen i stadsgasnätet, liksom i det överliggande stamnätet, av naturgas med 

 
6 ABP står för Animaliska Biproduktförordningen. APB-klassat avfall kan till exempel vara 
slakteriavfall, självdöda djur eller livsmedel från länder utanför EU. 
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inblandning av biogas, huvudsakligen metan. Gasen distribueras i staden i ett gasnät, ägt 
av GEGAB, ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. 

De största volymerna används inom industrin och transportsektorn. Inom industrisektorn 
används gas i en mängd applikationer, tack vare gasens möjligheter att leverera stora 
effekter, med hög precision. Gas används också som råmaterial i vissa processer inom 
den kemiska industrin och även som bränsle för personbilar, bussar och tunga lastbilar. 
År 2020 fanns cirka 15 publika tankställen för fordonsgas i Göteborgsområdet, och två 
stationer för flytande gas till tunga transporter. 

Sett till antalet är den största användargruppen spiskunder, med cirka 6 500 hushåll, men 
den gasvolymen utgör mindre än en procent av den totala volymen gas som omsätts i 
Göteborg. Ungefär 700 villor är dessutom gasuppvärmda. 

Den största andelen gas i el- och värmeproduktionssegmentet används i Rya 
Kraftvärmeverk. Historiskt, ända sedan anläggningen togs i drift 2006, har drifttiden för 
anläggningen varierat kraftigt, beroende på hur kalla vintrarna varit och på relationerna 
mellan elpriser, gaspriser och priserna på andra bränslen. Därmed har anläggningen spelat 
en betydande roll för flexibiliteten i fjärrvärmesystemet.  

Infrastrukturen för gas är en viktig del av kommunens energisystem, eftersom cirka  
30 procent av den tillgängliga eleffekten är beroende av gas, liksom 20 procent av 
fjärrvärmeeffekten. Vidare är överföringseffekten i gasnätet betydande med en kapacitet 
på cirka 1 100 MW, vilket är något högre än i elnätet. 

Tabell 12. Gasanvändare och volymer 2019 

Användningsområde GWh 
Kraftvärme/Fjärrvärme 1 155 
Företag, inkl. transportsektorn 669 
Villor (712 st.) 9 
Spisar (6 532 st.) 3 
Totalt 1 836 

Biogas och naturgas 
Gasen som används i nätet är som tidigare nämnts metan. Energiinnehållet i metangas är 
högt och kan förbrännas med låga utsläpp av föroreningar jämfört med andra bränslen. 
Till skillnad från olja och kol genererar den i princip inga utsläpp av svavel. 
Koldioxidutsläppen är dessutom lägre per energienhet än för olja och kol. Metan med 
fossilt ursprung går under namnet naturgas. Förnybar metan, som vanligtvis framställs 
genom rötning av olika former av avfall, kallas biogas. Historiskt har gassystemet i 
Sverige och resten av världen baserats på fossil naturgas, men under senare år har 
intresset för biogas ökat starkt. Även gasbranschen i stort har en färdplan som beskriver 
vägen till klimatneutralitet vid mitten av seklet. En stor fördel med gassystemet är att 
fossil naturgas successivt kan bytas ut mot förnybar biogas. Biogas är har flera 
användningsområden, inte minst inom transportsektorn. Biogas har också blivit ett 
attraktivt alternativ till fossila bränslen för spetslaständamål i fjärrvärmeproduktion. 

Andelen biogas i gasnätet ökade mellan 2015–2020 till följd av att det utvecklats en 
internationell marknad för just biogas. Stora mängder biogas har importeras framförallt 
från Danmark. År 2020 var cirka 10 procent av gasen i stamnätet förnybar (Swedegas, 
2021) och av de cirka 10 TWh gas som årligen används i Sverige är drygt 30 procent 
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biogas. Flera olika drivkrafter påverkar utvecklingen, och olika segment har kommit olika 
långt. I transportsektorn överstiger biogasandelen 95 procent. I Göteborg får alla 
gasspiskunder biogas sedan halvårsskiftet 2020. Även inom fjärrvärmesektorn används 
mer och mer biogas. 

I Göteborg produceras biogas i Gryaabs reningsverk, som en del i behandlingsprocessen 
av det rötslam som uppstår i reningsprocessen. Biogasen förs genom en ledning till 
Göteborg Energi AB:s uppgraderingsanläggning ett par kilometer därifrån. Där renas den 
från koldioxid och andra oönskade ämnen, så att den går att använda i det lokala gasnätet. 
Årsproduktionen av biogas var år 2019 cirka 80 GWh. 

Raffinaderier 
I Göteborg finns tre oljeraffinaderier, varav två producerar drivmedel som levereras till 
Sverige och Europa. I raffinaderierna tillhörande St1 och Preem tas även spillvärme till 
vara och levereras till fjärrvärmenätet. Båda företagen har som långsiktiga strategier att 
producera en större andel förnybara bränslen i sina anläggningar. Preem producerar idag 
biodiesel (HVO) och har en anläggning för att producera den vätgas som används i 
processen. Även St1 har en anläggning för vätgasproduktion under konstruktion 
 (St1, 2021) och planerar ett fristående bioraffinaderi. Dessa anläggningar förbrukar stora 
mängder energi och ett skifte från fossil till förnybar bränsleproduktion skulle leda till en 
betydligt större energianvändning i båda raffinaderierna. Den ökande energianvändningen 
kan vara i form av el alternativt biobränslen, för hydrering av biobränslen eller 
vätgasproduktion. 

St1 
St1:s raffinaderi i Göteborg har en produktionskapacitet på cirka fyra miljoner ton och 
producerar bensin, diesel, flygfotogen, gasformiga bränslen och tunga eldningsoljor 
(St1, 2021). St1 säljer ungefär en tredjedel av den spillvärme som genereras i sina 
processer till Göteborg Energi AB som i sin tur levererar den som fjärrvärme till sina 
kunder. Den årliga leveransen är cirka 660 GWh värme. 

Preem 
Preems raffinaderi i Göteborg, Preemraff Göteborg, har en produktionskapacitet på cirka 
sex miljoner ton och producerar drivmedel och eldningsoljor (Preem, 2021). Även i 
Preems raffinaderi tas överskottsvärme till vara och säljs till Göteborg Energi AB. 
Värmen används både i fjärrvärmenätet, 300 GWh/år och i Volvos 
produktionsanläggningar, 100 GWh/år. 

Preem genomförde tillsammans med Vattenfall under år 2018–2019 en 
genomförbarhetsstudie kring produktion av förnybar vätgas genom elektrolys, vilket 
motsvarar ett effektbehov på cirka 18–20 MW (Energimyndigheten, 2021). Målet är att 
ha elektrolysören i drift från och med år 2024. 
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Bilaga 2 
Energisystemets miljö- och 
klimatpåverkan 
Resurshushållning 
Att energisystemet ska ha begränsad påverkan på klimat och miljö, är centralt i 
energiplanen. Miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprincip7 är viktiga delar i detta. 
Hänsyn behöver tas till hela livscykeln för att använda resurser på ett bra sätt, 
energisystemet är dock komplext och ibland svårt att överblicka och bedöma. Exempelvis 
ger åtgärden att installera elbilsladdare förutsättningar att använda elbil, vars motor är 
mer energieffektiv än en förbränningsmotor. Samtidigt tillverkas dagens bilbatterier av 
metaller som utvinns genom gruvdrift, en process som både är energikrävande och tar 
markresurser i anspråk. Återvinningsgraden av dessa metaller är idag låg. Ett annat 
exempel är biobränslen, som när de produceras av restprodukter har relativt låg 
miljöpåverkan. Produceras bränslet däremot av grödor som i stället skulle kunna använts 
som livsmedel, eller exempelvis energiskog som odlats på jordbruksmark som annars 
skulle kunna användas för produktion av livsmedel blir miljöpåverkan större. 
Energisystemets infrastruktur (exempelvis kraftvärmeverk, solcellsparker, elbilsladdare) 
tar markresurser i anspråk och en avvägning behöver göras i varje enskilt fall så att 
markresursen används på ett sätt som främjar en långsiktigt god hushållning och 
hållbarhet. Genom att använda yteffektiva lösningar och i första hand nyttja redan 
hårdgjorda ytor minskar de negativa konsekvenserna. 

Klimat  
Koldioxid från fossila energikällor utgör cirka 90 procent av växthusgasutsläppen i 
Göteborg. Därutöver finns det utsläpp av andra växthusgaser såsom metan, lustgas och 
svavelhexafluorid. I denna bilaga fokuseras på de fossila koldioxidutsläpp som kan 
kopplas till energisystemet och delas upp efter el-, värme- och bränsleproduktion och 
transporter. 

El-, värme- och bränsleproduktion 
De absolut största fossila utsläppen inom energisektorn i Göteborg år 2019 kom från 
raffinaderierna, vilket blir tydligt i figur 24. Den näst största utsläppskällan var Göteborg 
Energi AB:s anläggning Rya kraftvärmeverk, som förbränner naturgas. Inkluderas även 
Renova AB:s avfallsförbränning, där utsläppen till cirka 40 procent är fossila, till 
energisektorn utgör anläggningen den tredje största utsläppskällan. Utsläppen från 
anläggningar som enbart finns för att producera el och värme, alltså inte raffinaderier 
eller avfallsförbränningsanläggningen, redovisas gemensamt i figur 25. Den småskaliga 
uppvärmningen utgörs främst av mindre värmepannor som använder olja, gas eller pellets 
i småhus och enstaka lokaler, något som blir allt ovanligare. Göteborgs Stad står för 
majoriteten av utsläppen från el- och värmeproduktionen. Utsläppen från el- och 

 
7 Miljöbalken 2 kap 5§,  



 

 

Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 58 (68) 
   
   

uppvärmningssektorn kan variera kraftigt från år till år beroende på väder och efterfrågan 
på elmarknaden. 

 

 

 

Figur 23. Koldioxidutsläppen från energisektorn i Göteborg från år 2009 till 2019, uppdelat efter 
utsläppskällor (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). 

Figur 24. Koldioxidutsläppen från ren el- och värmeproduktion i Göteborg från år 2009 till 2019, uppdelat 
efter utsläppskällor (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). 

Transporter 
Transportsektorns utsläpp orsakas till stor del av användning av fossila bränslen i 
vägtrafiken, det vill säga gods- och personbilstrafik. Effekterna av förbättrad 
fordonsteknik och ökad andel biodrivmedel har motverkats av ett ökande antal resor och 
transporter, med allt tyngre fordon. Övriga transportutsläpp inom kommunens 
geografiska gränser kommer från sjöfartens och arbetsmaskinernas bränsleförbrukning, se 
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figur 26. Utsläppen från Göteborgs Stads tjänsteresor, vilket återges i figur 27, utgör en 
bråkdels promille av de totala utsläppen från vägtrafiken i kommunen. 

 

 

Figur 25. Koldioxidutsläpp från transportsektorn inom Göteborgs geografiska gränser från år 2005 till 2019, 
uppdelat efter utsläppskällor  (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). 
 

Figur 26. Klimatpåverkan från Göteborgs Stads tjänsteresor med bil och flyg 2010–2019 
(Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). 

Människa 
Energianvändningen i Göteborg bidrar till luftföroreningar som påverkar människors 
hälsa negativt. Föroreningarna inkluderar partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska 
kolväten som ger ökad risk att drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar samt 
cancer. Det finns ett samband mellan ohälsa och luftföroreningar även vid måttliga halter 
men det har inte identifierats någon lägstanivå för vilken hälsoeffekter helt uteblir 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Den energianvändning som mest påtagligt drabbar människor i Göteborg sker som en 
direkt konsekvens av transporter. I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största 
bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Även 
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energiproduktion, raffinaderierna samt småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av 
hälsoskadliga luftföroreningar (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). Vägtrafiken är 
även den dominerande källan till buller vilket är en av de miljöstörningar som dagligen 
drabbar flest antal göteborgare (Göteborgs Stad, 2019). Buller ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar samt sömnstörningar.  

Genom att energieffektivisera, minska trafikvolymerna och skifta till eldrivna fordon i 
Göteborg minskar inte bara energianvändningen utan också buller och utsläpp som 
påverkar människors hälsa negativt.  

Natur 
Energianvändningen i Göteborg påverkar naturen på olika sätt. Utsläpp från 
förbränningsmotorer i transportsektorn, el- och värmeproduktion i lokala kraftverk och 
processer i raffinaderierna har en negativ inverkan på närmiljön.  

Försurning 
Försurningen påverkar ständigt markerna och sjöarna i de höglänta områdena, vilket 
medför läckage av metaller till grundvatten, vattendrag och sjöar. Det har i sin tur lett till 
att i stort sett alla sjöar i Göteborg är drabbade av försurning. Kalkningsåtgärder 
motverkar effekten av försurningen, men det löser inte orsaken till problemet. Den enda 
hållbara lösningen är att nedfallet av försurande ämnen minskar till den nivå som naturen 
tål. Nedfallet av försurande ämnen kommer främst från andra länder och från 
internationell sjöfart, men också från lokal väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk 
samt industrier. Genom att effektivisera energianvändningen och använda förnybara 
bränslen i större utsträckning minskar källorna till försurande ämnen i Göteborg. 

Svaveloxider från raffinaderierna 
Utsläppen har minskat drastiskt sedan början av 2000-talet, då raffinaderierna i Göteborg 
släppte ut runt 700 ton svaveldioxid per år. År 2012 skedde ett trendbrott när utsläppen 
halverades jämfört med året innan. Det kan förklaras av att Nynas AB från och med 2012 
använder olja med lägre svavelhalt i sina pannor och av att St1 producerar mindre än 
tidigare, vilket leder till lägre utsläppsmängder. Utsläppen har legat på ungefär samma 
nivå sedan år 2012, runt 200 ton per år. Variationerna mellan åren beror delvis på andelen 
raffinaderigas och brännolja som har använts, eftersom deras respektive svavelinnehåll är 
olika. 

Sjöfart 
När ett fartyg ligger vid kaj används vanligtvis fartygens dieseldrivna hjälpmotorer, vilket 
genererar stora utsläpp av föroreningar till luften. Om fartyget i stället kopplar in sig på 
det lokala elnätet minskar utsläppen drastiskt. Ett lastfartyg som är anslutet till el 
förbrukar vid ett genomsnittligt hamnuppehåll lika mycket energi som en normalstor villa 
förbrukar under ett helt år (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). Det finns med 
andra ord mycket att vinna på att fler fartyg ansluts till el när de ligger vid kaj. 

Under år 2019 var andelen elanslutna fartygsanlöp i Göteborgs Hamn 38 procent 
(Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2020). Siffran anger andelen anlöp till hamnen där 
förutsättningar för elanslutning finns, och kan skilja sig från andelen som faktiskt ansluter 
till el. Vissa fartyg väljer att inte ansluta på grund av exempelvis kort vistelse i hamnen. 
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Bilaga 3 
Mål kopplat till energiområdet 
I FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, står det att ett hållbart, tillförlitligt och 
förnybart energisystem är en förutsättning för att möta flera av vår tids största 
utmaningar: fattigdom, klimatförändringar och inkluderande tillväxt i ett globalt 
perspektiv (UNDP, 2021). Av dessa är klimatförändringar den utmaning som är störst för 
Sverige och Göteborg. Lokalt och nationellt behöver energisystemets klimatavtryck 
minska för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. Även 
inom EU är energiområdet identifierat som ett av de viktigaste att göra åtgärder inom för 
att motverka fortsatta klimatförändringar (Europeiska kommissionen, 2021). De 
unionsövergripande målen för minskade växthusgasutsläpp ställs sida vid sida med mål 
för ökad energieffektivitet och ökad andel förnybar energi. På nationell nivå har Sverige 
satt mål om en helt förnybar elproduktion till år 2040 samt en 50 procent effektivare 
energianvändning år 2030 jämfört med 2005 (Regeringskansliet, 2021). I Västra Götaland 
finns målet att minska de totala växthusgasutsläppen inom regionens gränser med 80 
procent till år 2030 jämfört med år 1990 (Västra götalandsregionen, 2021). I Göteborg är 
målet att bli klimatneutralt så snabbt som möjligt, minska energianvändningen, ställa om 
till förnybar energiproduktion och säkerställa fossilfria lokala transportmöjligheter. 

Tabell 13. Lokala, regionala, nationella och internationella mål som går att koppla till energiproduktion och 
energianvändning 

Ramverk Mål Basår/Målår 
FN - Agenda 2030 Hållbar energi för alla -/2030 
EU - 2030 climate & energy 
framework 

Minst 32 % förnybar energi -/2030 

EU - 2030 climate & energy 
framework 

Minst 32,5 % energieffektivisering jämfört med prognoser 
för förväntad energianvändning år 2030 

-/2030 

Global Covenant of Mayors 
/ Borgmästaravtalet 

Minst 40 % mindre växthusgasutsläpp 1990/2030 

Sveriges miljömål Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn8 bör vara 
minst 63 % lägre (för att nå målet om nettonollutsläpp 
2045) 

1990/2030 

Sveriges miljömål Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med 
minst 70 % 

2010/2030 

Sveriges mål för 
energipolitiken 

100 % förnybar energiproduktion -/2040 

Sveriges mål för 
energipolitiken 

50 % effektivare energianvändning, mätt i energi per BNP 2005/2030 

Västra Götalandsregionen – 
Klimat 2030 

Växthusgasutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 
% 

1990/2030 

Västra Götalandsregionen – 
Klimat 2030 

Växthusgasutsläpp från konsumtion, oavsett vart de sker, 
ska minska med 30 % 

2010/2030 

Västra Götalandsregionen – 
regionala tilläggsmål 

En ekonomi oberoende av fossila bränslen -/2030 

 
8 EU:s ansvarsfördelningsförordning (European Sharing Regulation, ESR) fångar in de sektorer 
som inte faller under EU:s utsläppsrättshandel (ETS).  
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Västra Götalandsregionen – 
regionala tilläggsmål 

Andelen förnybar energi ska vara minst 80 % -/2030 

Västra Götalandsregionen – 
regionala tilläggsmål 

Minskad energianvändning i bostäder och lokaler med 50 % 1995/2030 

Göteborgsregionen – 
Göteborgsregionen minskar 
avfallet 

Avfallstransporter ska vara 10 % mer effektiva -/2030 

Göteborgsregionen – 
Göteborgsregionen minskar 
avfallet 

Fordon, maskiner och anläggningar inom kommunens 
avfallsverksamhet ska drivas fossilfritt 

-/2030 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet miljömål för klimatet - Minska klimatutsläppen 
med 10,3% per capita per år 

2018/2030 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet delmål 1: 30 % mindre primärenergianvändning 
per invånare (exklusive transportsektorn och industri) 

2010/2030 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet delmål 2: 100 % förnybar energiproduktion 
(exklusive återvunnen värme) 

-/2025 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet delmål 3: klimatpåverkan från transporter i 
Göteborg ska minska med minst 90 % 

2010/2030 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet delmål 3: Minskat vägtrafikarbete med 25 % 2020/2030 

Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram 

Klimatet delmål 3: Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara 
fossilfri 

-/2023 

Fossilfritt Sverige - 
Transportutmaningen 

Både resor och transporter som Göteborgs Stad utför själv 
och köper in ska vara fossilfria 

-/2030 

Sveriges allmännytta - 
Allmännyttans 
klimatinitiativ 

De allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria -/2030 

Sveriges allmännytta - 
Allmännyttans 
klimatinitiativ 

30% lägre energianvändning 2007/2030 
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Bilaga 4 
Register över åtgärder sorterat 
efter aktör 
 

Nämnd / Bolag Åtgärder 
Alla styrelser och nämnder 2.2, 7.5, 8.2 
Alla styrelser och nämnder som 
bygger och förvaltar fastigheter  6.2 
Alla byggande styrelser och 
nämnder  2.7, 4.1 
Alla fastighetsägande bolag och 
nämnder  2.3, 2.8, 4.1, 4.5 
Business Region Göteborg  3.4, 5.4, 8.4, 8.5 
Byggnadsnämnden 4.2, 4.3, 5.1, 5.4, 7.7, 8.6, 9.3 
Fastighetsnämnden  2.5, 7.7, 8.6 
Förvaltnings AB Framtiden  1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.9, 7.1, 7.2, 7.4, 7.7, 8.1 
Got Event 7.1 

Göteborg Energi AB  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4 

Göteborgs Hamn 2.1 
Göteborgs Stads Parkering AB  7.4, 7.7 
Higab 2.1, 2.4, 2.9, 8.1 
Idrotts- och föreningsnämnden 2.1, 7.1 
Kretslopp- och vattennämnden 2.1, 7.1, 9.2 
Liseberg AB 2.1, 7.1 
Lokalnämnden 2.1, 2.4, 2.9, 7.1, 8.1 
Miljö- och klimatnämnden  1.5, 3.3, 3.4, 4,4 7.3, 9.4 
Park- och naturnämnden 7.1 
Renova AB  1.5, 1.8, 2.1, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
Trafiknämnden  2.6, 7.3, 7.4, 7.6, 8.4, 8.5, 8.6 
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Bilaga 5 
Antaganden och information till 
grund för potentialskattningar 
En potentialskattning av åtgärderna i energiplanen har utförts för att ge en uppfattning om 
åtgärdernas effekt på koldioxidutsläpp, energianvändning, energiproduktion och 
effektbehov. Många av åtgärderna i planen är av utredande eller påverkande karaktär, 
vilket gör det svårt att uppskatta vilken effekt de kommer att ha. Flera åtgärder rör 
dessutom åtgärder som vid planens framtagande är i framkant vad gäller teknik och 
systemutveckling, vilket gör att en potentialskattning skulle innebära allt för stora 
osäkerheter för att kunna vara till någon reell nytta. På grund av detta har endast 12 av 
totalt 49 åtgärder potentialskattats. I följande avsnitt redogörs för de antaganden och den 
information som ligger bakom respektive potentialskattning. 

Flexibelt och kapacitetssäkert energisystem 
1.1 Göteborg Energi AB ska tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden starta 
pilotprojekt för att utveckla och implementera tekniker för smart styrning av 
effektanvändning i elnätet, i kombination med energilager, för att utreda 
möjligheten att i stor skala minska eleffekttoppar. Lärdomarna från projektet 
ska spridas till andra fastighetsägande och förvaltande bolag och nämnder 
inom Göteborgs Stad 

Potentialen för denna åtgärd har skattats leda till en minskning av eleffektbehovet i nätet 
med 5–10%. För antaganden och information kring denna potentialskattning se bilaga 2 i 
rapporten ”Redovisning av åtgärder för energi- och effekteffektivisering” (Förvaltnings 
AB Framtiden, 2020).  

1.2 Göteborg Energi AB ska tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden starta 
pilotprojekt för att undersöka möjligheten att i stor skala minska 
värmeeffekttoppar i flerbostadshus genom smart styrning och värmelagring. 
Lärdomarna från projektet ska spridas till andra fastighetsägande och 
förvaltande bolag och nämnder inom Göteborgs Stad 

Potentialen för denna åtgärd har skattats leda till en minskning av eleffektbehovet i nätet 
med 3–15 MW samt en minskad energianvändning upp till 15 GWh/år. För antaganden 
och information kring denna potentialskattning se bilaga 2 i rapporten ”Redovisning av 
åtgärder för energi- och effekteffektivisering” av Förvaltnings AB Framtiden 
(Förvaltnings AB Framtiden, 2020).  

Energieffektivisering i den kommunala sektorn 
2.6 Trafiknämnden ska säkerställa att gatubelysningen är energieffektiv och att 
gamla ljuskällor som inte är energieffektiva byts ut. Som en del av detta arbete 
ska minst 60 % av belysningen som trafiknämnden ansvarar för drivas med 
LED-teknik  
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Enligt Trafiknämnden fanns det år 2020 104 000 ljuspunkter i stadens gatubelysning med 
en total energiförbrukning på 27,8 GWh per år (Trafiknämnden, 2020). De typer av 
ljuskällor som finns i Göteborgs Stads gatubelysning är LED, högtrycksnatrium, 
metall/keramisk halogen, kvicksilver och lågenergi/kompaktljuskällor. I denna 
potentialskattning har en brinntid antagits för varje ljuskälla på 4 000 timmar per år, 
vilket rekommenderas i SCB:s rapport ”Belysningsel industri och vägbelysning: 
Underlagsrapport Belysningsutmaningen” (SCB, 2017). Då ingen genomsnittseffekt har 
kunnat tas fram per typ av ljuskälla har en genomsnittlig energiförbrukning per ljuskälla 
tagits fram enligt ovanstående information. Att byta ut ej energieffektiva ljuskällorna till 
energieffektiva ljuskällor resulterar i energibesparingar om 10–20 GWh per år. 

Förnybar el 
4.1 Alla fastighetsägande och byggande styrelser och nämnder ska upprätta en 
solenergiplan där möjligheten för utbyggnad av solceller på befintliga 
byggnader och nyproduktion utreds, målsätts och planeras  

För att bedöma potentialen för installation av solceller på stadens fastigheters tak har 
stadens bolag och nämnder kontaktats och tillfrågats om de gjort en potentialskattning av 
detta. Skattningar har bland annat mottagits från Förvaltnings AB Framtiden och 
Lokalnämnden vilka tillsammans bedöms inneha en stor del av den totala takytan i 
Göteborgs Stads fastighetsägande bolag och nämnder. En stor andel av resterande bolag 
och nämnder har i dagsläget däremot inte gjort någon skattning och för dessa har därför 
ingen data kunnat samlas in. Potentialen för denna åtgärd bedöms kunna leda till 
35-40 GWh förnybart producerad energi per år till 2030. Det bör även noteras att 
skillnader kan förekomma i nämndernas och bolagens skattningar, vissa av nämnderna 
och bolagen har angett den tekniska potentialen medan andra har angett den ekonomiskt 
försvarbara. 

4.4 Miljö- och klimatnämnden och Göteborg Energi AB ska samverka för att 
bidra till att småskalig produktion av solel hos privata fastighetsägare ska öka 

Potentialen för denna åtgärd har skattats leda till en energiproduktion om 350 GWh/år. 
För antaganden och information angående denna potentialskattning se rapporten 
”Solceller i Göteborg – Samarbetsprojekt mellan Göteborg Energi och Förvaltnings AB 
Framtiden”. 

4.5 Alla fastighetsägande styrelser och nämnder ska vid takrenoveringar alltid 
genomföra en kostnadskalkyl för att anlägga solpaneler som ett alternativ till 
ett konventionellt tak 

Se kommentar för åtgärd 4.1. 

Förnybar och återvunnen värme 
De totala koldioxidutsläppen från Göteborg Energi AB:s fjärrvärmeproduktion varierar 
kraftigt från år till år, bland annat på grund av varierande väder och värmebehov. För att 
visa potentialen för att ställa om fjärrvärmeproduktionen till förnybar och återvunnen har 
de fossila utsläppen från produktionen år 2017–2019 beaktats i denna skattning. Då år 
2016 var ett ovanligt kallt år och år 2020 ett ovanligt varmt år (utsläpp motsvarande 
180 000 respektive 9 000 ton) har de bedömts ej representativa och därför inte tagits med 
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i potentialskattningen. Baserat på fjärrvärmens produktnyckeltal och storleken på 
fjärrvärmeleveransen har de fossila koldioxidutsläppen varierat mellan 70 000–120 000 
ton per år mellan år 2017 och 2019. Genom att fasa ut den fossilt producerade 
fjärrvärmen och ersätta denna med återvunnen eller förnybar produktion kan de årliga 
koldioxidutsläppen därmed minska i denna storleksordning. 

Förnybar och återvunnen kyla 
6.1 Göteborg Energi AB ska utveckla fjärrkyla till ett konkurrenskraftigt 
alternativ till småskaliga lokala eldrivna kylanläggningar, så att fjärrkyla utgör 
ett självklart val i stadens centrala delar  

I Göteborg Energi AB:s begäran till kommunfullmäktige om investeringen ”Fjärrkyla 
Älvstaden” (Göteborg Energi, 2017) ses en möjlighet till att bygga ut fjärrkylan med 
85 MW fram till år 2035. Kunderna beräknas utnyttja knappt 1 000 fullasttimmar per år, 
vilket resulterar i att cirka 85 GWh fjärrkyla kommer att produceras per år. I denna 
potentialskattning har nyttan av att installera fjärrkyla jämförts mot att använda sig av 
direkt kylning med hjälp av värmepump med Coefficient of Performance (COP) på två. 
Om kylbehovet på 85 GWh skulle genereras med lokala kylmaskiner skulle det krävas 
cirka 20–60 GWh el, vilket motsvarar 30–110 GWh primärenergi enligt Boverkets 
Byggregler (BBR) där el har en primärenergifaktor på 1,8. Om behovet på 85 GWh 
istället tillgodoses med hjälp av fjärrkyla motsvarar detta en primärenergianvändning på 
cirka 50 GWh enligt BBR där fjärrkyla har en primärenergifaktor på 0,6. Den potentiella 
primärenergibesparingen med att använda fjärrkyla istället för lokala kylmaskiner för att 
tillgodose kylbehovet kan därmed skattas att vara i storleksordningen 0–60 GWh. 

6.2 Alla styrelser och nämnder som bygger och förvaltar fastigheter ska vid ett 
identifierat kylbehov i första hand välja fjärrkyla. Där fjärrkyla inte är ett 
lämpligt alternativ ska alternativa kylmetoder utredas, såsom frikyla eller 
solkyla. Eldrivna kylanläggningar ska i den mån det är möjligt drivas av 
egenproducerad solel på den aktuella fastigheten 

Se kommentar för åtgärd 6.1. 

Energieffektiva och fossilfria resor och transporter 
7.1 Förvaltnings AB Framtiden, park- och naturnämnden, lokalnämnden, 
kretslopp- och vattennämnden, Liseberg AB, idrotts- och föreningsnämnden 
samt Got Event ska, när det gäller egna arbetsmaskiner, använda 
arbetsmaskiner som drivs på el-, vätgas- eller biogas som är förnybart 
producerat. För de arbetsmaskiner där dessa alternativ inte finns tillgängliga 
ska de drivas med annat förnybart drivmedel  

År 2020 fanns det enligt Göteborgs Stads Leasing AB 32 tunga arbetsmaskiner, 370 
större maskiner, 214 mindre arbetsfordon och 1 712 småmaskiner i staden. Baserat på de 
utpekade nämndernas och bolagens bränsleförbrukningar för arbetsmaskiner samt 
genomsnittliga koldioxidutsläpp för olika drivmedel år 2020 (Energimyndigheten, 2020) 
bestämdes deras årliga koldioxidutsläpp till cirka 1 000–2 000 ton per år. Genom att ställa 
om flottan till att drivas på el-, vätgas eller biogas kan de årliga koldioxidutsläppen 
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minska i samma storleksordning. Det har i denna potentialskattning antagits att elfordon 
drivs på nordisk elmix med emissionsfaktor 13 gCO2/MJ (Energimyndigheten, 2020). 

7.4 Göteborgs Stads Parkering AB, trafiknämnden och Förvaltnings AB 
Framtiden ska genom att höja kostnaden för att parkera i Göteborg, där 
rådighet finns, öka incitament att välja alternativa transportsätt, som 
exempelvis kollektivtrafik eller cykel  

Potentialen för denna åtgärd har skattats leda till minskningar av koldioxidutsläpp med 
25 000 ton per år. För antaganden kring denna potentialskattning se rapporten ”Fossilfritt 
Göteborg – vad krävs?” (Miljöförvaltningen, 2018).  

Koldioxidinfångning och lagring 
9.1 Göteborg Energi AB ska, tillsammans med Renova AB, tillsätta en 
arbetsgrupp för att utreda behov, placering, investeringsbehov och 
affärsmodell för en eller flera CCS-anläggningar på Göteborgs Stads värme- 
och kraftvärmeverk och eventuell gemensam infrastruktur med andra relevanta 
aktörer i regionen  

De fossila och biogena utsläppen från Göteborg Energi AB varierar från år till år, detta 
beror delvis på att behovet varierar. För att visa denna variation har Göteborg Energi 
AB:s utsläpp från år 2017–2020 beaktats i denna potentialskattning. Det bör även noteras 
att 2020 var ett varmt år vilket resulterade i relativt låga fossila koldioxidutsläpp. Det har 
i denna skattning även antagits att CCS-anläggningar kan installeras på samtliga av 
Göteborg Energi AB:s anläggningar. På Renova AB:s anläggningar har det däremot 
antagits att CCS kommer kunna installeras på 60% av utsläppen, vilket Renova AB har 
angett är möjligt till runt 2030. Utöver detta har det även antagits att infångning av biogen 
koldioxid resulterar i negativa utsläpp. Detta resulterar i en sammanlagd potential för 
Göteborg Energi AB samt Renova AB om cirka 150 000–370 000 ton infångad fossil 
koldioxid samt 320 000–400 000 ton infångad biogen koldioxid. 

9.2 Renova AB ska, tillsammans med kretslopp- och vattennämnden och 
Göteborg Energi AB, starta ett pilotprojekt för att producera biokol av insamlat 
avfall från trädgårdar och parker, med möjligheten att ta vara på 
överskottsvärme som en resurs i fjärrvärmesystemet  

År 2016–2018 inkom det drygt 6 000 ton trädgårdsavfall per år i form av ris för 
behandling till Renova från ett flertal av dess ägarkommuner. Om alla ägarkommuner 
tilldelade sitt trädgårdsavfall till Renova skulle avfallsmängden av ris kunna öka till cirka 
10 000 ton per år. Majoriteten av det ris som inkommer till Renova idag används som 
bränsle till avfallskraftvärmeverket. Detta trädgårdsavfall skulle istället kunna användas 
till att producera biokol. När träflis används som substrat vid produktionen av biokol 
omvandlas cirka 23 viktprocent av ingående substrat till biokol. Vid produktionen bildar 
cirka hälften av energiinnehållet (2 MWh per ton färskt trä) i substratet överskottsvärme 
som exempelvis kan användas till stadens fjärrvärmenät (Renova AB, 2019). 

I denna potentialskattning antas att 6 000–10 000 ton ris kommer att kunna användas till 
att producera biokol i Göteborgsregionen varje år. Från detta avfall kan cirka 1 300–2 300 
ton biokol produceras, vilket innebär en koldioxidsänka på cirka 4 500–8 500 ton. Här har 
det även antagits att 95% av biokolet kommer att finnas kvar efter 100 år (Paulsson, M, 
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2020). Vid produktion av biokol från dessa avfallsmängder bildas cirka 6–10 GWh 
överskottsvärme.  

I denna potentialskattning antas att 6 000–10 000 ton ris kommer att kunna användas till 
att producera biokol i Göteborgsregionen varje år. Från detta avfall kan cirka 1 300–2 300 
ton biokol produceras, vilket innebär en koldioxidsänka på cirka 4 500–8 500 ton. Här har 
det även antagits att 95% av biokolet kommer att finnas kvar efter 100 år (Paulsson, M, 
2020). Vid produktion av biokol från dessa avfallsmängder bildas cirka 6–10 GWh 
överskottsvärme.  
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Göteborgs stad

Yttrande över Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030

1.Anser ni att ambitionsnivån på åtgärderna i energiplanen är tillräckligt hög?

Ale kommun anser att ambitionsnivån på åtgärderna är tillräckligt hög.

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

Ale kommun anser att planen som helhet täcker in viktiga områden.

a.Anser ni att energiplanen har missat något viktigt område eller någon viktig åtgärd?

Digitalisering och smart teknik för minskad energianvändning skulle kunna få ett större och
tydligare fokus i vissa delar.

3.Vilka specifika synpunkter har ni på energiplanen kopplat till er egen verksamhet?

Ale kommun är positiva till att Göteborg Energi kommunicerar till fjärrvärmekunderna kring
returtemperatur då detta även skulle nå många kunder i Ale kommun. Vi ser också positivt på
att erfarenhetsutbyte kring energieffektivisering i regionala nätverk för näringslivet.

4.Utifrån er egen verksamhet, ser ni möjligheter för er att bidra till att nå målen i
energiplanen? I så fall hur?

Ale kommun bidrar till planen genom att uppmuntra och skapa förutsättningar för våra invånare
att resa med kollektivtrafiken in till Göteborg. Vi bidrar också till att minska värmeeffekttoppar
i fjärrvärmenätet genom att energieffektivisera och utnyttja digitalisering i större utsträckning i
våra egna fastigheter samt genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning till invånare, företag
och föreningar i kommunen.

a.Hur kan Göteborgs Stad agera för att stötta er i det?

Ale kommun ser fördelar med att utveckla en mer systematisk samverkan med Göteborgs Stad
kring energieffektivisering och digitalisering i våra lokaler. Vi ser också ett behov av samverkan
och erfarenhetsbyte kring kyla, dimensionering av solelanläggningar och samutnyttjande av
våra lokaler.

Mikael Berglund Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 173 Dnr KS-HR.2021.221

Riktlinje för bisyssla

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och

vilket ansvar har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.

Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i

att anmäla eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom

enheten informeras om denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.

Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och

hur medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp

är bedömning inför beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt

förfarande och rappotering av otillåten bisyssla.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Riktlinje för bisyssla

Yrkande

Johnny Sundling (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till Johnny Sundlings (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Johnny Sundlings (S) yrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

HR-chef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-HR.2021.221
Datum: 2021-08-25
HR-specialist Jenny Bergman
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Kommunstyrelsen

Riktlinje för bisyssla

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för bisyssla.

Sammanfattning

Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och vilket ansvar

har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.

Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i att anmäla

eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom enheten informeras om

denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.

Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och hur

medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp är bedömning inför

beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt förfarande och rappotering av otillåten

bisyssla.

Malin Olsson Jenny Bergman

HR-chef HR specialist

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Riktlinje för bisyssla
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Ärendet

Riktlinje för bisyssla möjligör säkerställande av ett hållbart, tryggt och sunt arbetsliv för

medarbetare samt påverkar effektivtet och kvalitet i verksamheten. Riktlinjens definition

fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och hur medarbetare och chef ska

förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp är bedömning inför beslut, de tre

kategorierna av ottillåten bisyssla samt förfarande och rappotering av otillåten bisyssla.

Sammantaget ges bättre förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv och hållbar

arbetsgivare.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Riktlinjen för bisyssla är viktig ur en demokratisk aspekt och för att förtroendet och anseendet

för kommunen och dess medarbetare upprätthålls.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Beslutets genomförande

När riktlinjen för bisyssla är antagen kommer samtliga chefer inom organisationen få en

presentation av vad den står för och dess innehåll.

Riktlinjen för chefer i Ale kommun kommer också att publiceras i HR-handboken samt på

ale.se.

Förvaltningens bedömning

Genom att anta riktlinjen för bisyssla utifrån ovanstående bakgrund och bifogat dokument gör

sektor kommunstyrelsen bedömningen att införandet av riktlinjen för bisyssla tydliggör

arbetsgivarens förväntningar på medarbetare utifrån bisyssla, både utifrån förhållningsätt och

agerande. Riktlinjen tydliggör även förfaringsätt och rappotering av otillåten bisyssla samt

arbetsgivarens syn på bisyssla.
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Denna riktlinje fastställer Ale kommuns syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och vilket ansvar har 

medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla. 

 

Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egenansvar i att anmäla eventuell 

bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom enheten informeras om denna riktlinje samt att 

följa upp eventuell bisyssla. 

 

Definition av bisyssla 
En bisyssla är ett arbete, uppdrag eller en verksamhet som medarbetare driver eller har vid sidan av sin 
huvudanställning.  
Kommentar: 
En bisyssla är i princip varje syssla som en medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av 
anställningen. Mycket av det en medarbetare ägnar sig åt på fritiden kan vara en bisyssla. Det spelar ingen 
roll om medarbetaren erhåller ersättning för bisysslan eller inte.  
 

Reglering av bisyssla 
Den främsta anledningen till en reglering av medarbetares rätt att ha en bisyssla är saklighet och 
opartiskhet i verksamhetsutövningen. Det är också viktigt ur en demokratisk aspekt att förtroendet och 
anseendet för kommunen och dess medarbetare upprätthålls. 
 

Anmälan  
Medarbetare är skyldig att informera arbetsgivaren om bisyssla samt vid förändring av bisyssla. 
Arbetsgivaren har rätt att fråga och begära redovisning av alla bisysslor. Medarbetare har skyldighet att 
redovisa bisysslor som arbetsgivaren begär.  
Att känna till bisysslans art är oftast tillräckligt underlag för bedömning. När ytterligare behov av underlag 
behövs efterfrågas detta utifrån diskrimineringsombudsmannens rekomendationer. 
 
Chef ska genomföra inventering och följa upp eventuell bisyssla i samband med ny anställning och minst en 
gång per år, lämpligen i samband med medarbetarsamtal då även blankett om bisyssla fylls i.  
De anmälda bisysslorna ska sammanställas enhetsvis, redovisas till sektorchef och förvaras i medarbetarens 
personalakt.  
 

Otillåten bisyssla  
Det förekommer tre olika kategorier för otillåten bisyssla.  
 
Konkurrerande bisyssla – Bisyssla kan avslås om den anses konkurrera med verksamheten. 
Exempelvis om medarbetare: 

• har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten drivs 

• tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan 
verksamhet 

• innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet  
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Arbetshindrande bisyssla – En bisyssla kan avslås om den på något sätt hindrar medarbetaren att utföra 
sina arbetsuppgifter i anställningen. 

 
Exempelvis om medarbetare: 

• ej kan utföra en fullgod arbetsinsats  

• inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema 

• inte kan ha normal jour eller beredskap 

• inte kan ha övertidsarbete 

• har återkommande frånvaro, avböjer, motsätter sig eller vägrar utföra arbete på grund av bisyssla 
 
Förtroendeskadlig bisyssla – En medarbetare får inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för 
opartiskhet i arbetet eller som kan skada arbetsgivarens anseende. 
Exempelvis om: 

• arbetsgivarens förtroende skadas gentemot tredje man (t.ex. medborgare och näringsidkare) 

• jäv föreligger 
 
I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för medarbetare i 
kommuner, regioner och kommunalförbund. För övriga bisysslor återfinns regler i AB § 8 Bisysslor.  
 

Bedömning av bisyssla 
Innan chef fattar beslut ska samråd ske med HR specialist. De bisysslor som  kan anses vara 
arbetshindrande, konkurrerande och/eller förtroendeskadliga ska till överordnad chef. I samråd med 
närmaste chef beslutas om bisysslan är tillåten eller otillåten. 
 

Otillåten bisyssla 
Arbetshindrande bisyssla eller konkurrerande bisyssla som är otillåten ska MBL-förhandlas innan beslut 
fattas. Vid förtroendeskadlig bisyssla finns ingen sådan skyldighet. Vid otillåten bisyssla ska ett 
deligeringsbeslut fattas enligt deligeringsordning för kommunstyrelsen. Se kommunens hemsida, 
författningssamlingen. Otillåten bisyssla ska diarieföras. 

 

Rappotering av otillåtna bisysslor 
Sektorchef ansvarar för rapportering av otillåtna bisysslor till HR chef.  
HR chef ansvarar för rapportering av otillåtna bisysslor till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
För mer information se HR handboken bisyssla 
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Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 
KS-HR.2021.10 Anställning av administrativ 

chef  
Administrativ chef anställs på 
sektor utbildning från och 
med 2021-12-01 

2021-09-03 Sektorchef 
utbildning 

KS-HR.2021.10 Anställning av grundskollärare Grundskollärare anställs från 
och med 2021-08-16 

2021-07-01 Rektor  

KS-HR.2021.10 Anställning av grundskollärare Grundskollärare anställs från 
och med 2021-08-16 

2021-07-01 Rektor 

KS-HR.2021.10 Anställning av grundskollärare  Grundskollärare anställs från 
och med 2021-08-16 

2021-07-01 Rektor 

KS-HR.2021.10 Anställning av barnskötare Barnskötare anställs från och 
med 2021-08-09 

2021-08-09 Rektor  

KS-HR.2021.10 Anställning av rektor Rektor anställs från och med 
2021-08-01 

 Verksamhetschef 
utbildning 

KS.2021.12 Anställning av enhetschef Enhetschef anställs från och 
med 2021-09-01 

2021-08-20 Verksamhetschef  

KS.2021.12 Anställning av enhetschef  Enhetschef anställs från och 
med 2021-09-20 

2021-08-20 Verksamhetschef  

KS-HR.2021.14 Anställning av gata-
parkarbetare 

Gata-parkarbetare anställs 
från och med 2021-12-13 

 Enhetschef  

KS-HR.2021.14 Anställning av gata-
parkarbetare 

Gata-parkarbetare anställs 
från och med 2021-10-17 

 Enhetschef  
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Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2021.416 Aleförslaget: grön oas 

vid älven  

Aleförslaget ska hanteras 

av 

samhällsbyggnadsnämnden 

2021-09-06 Kommunsekreterare 

KS.2021.417 Aleförslaget: 

parkbänkar i Alafors 

Aleförslaget ska hanteras 

av 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-09-06 Kommunsekreterare  

KS.2021.418 Aleförslaget: badplats vi 

älven 

Aleförslaget ska hanteras 

av 

samhällsbyggnadsnämnden 

2021-09-06 Kommunsekreterare 

KS.2021.419 Aleförslaget: ny 

discogolfbana  

Aleförslaget ska hanteras 

av kultur- och 

fritidsnämnden 

2021-09-06 Kommunsekreterare 

KS.2021.355 Fastställande av rutin 

avseende hantering och 

rapportering av ej 

verkställda 

fullmäktigebeslut 

Rutin avseende hantering 

och rapportering av ej 

verkställda 

fullmäktigebeslut fastställs 

2021-09-07 Kommunchef 
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