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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Beredningen för samhälle och utveckling Sammanträdesdatum 2022-06-22 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-06-30 

Datum då anslag tas 
ner 2022-07-22 

    
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunkansliet   

    
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Mimers Hus sal A460 
 Onsdagen den 22 juni klockan: 09:00-12:00 

  
Beslutande Susanne Jönsson (S) Ordförande 
 Laila Persson (UP) Vice ordförande 
 Bo Franzon (M)  
 Henry Larsson (V)  
 Sven-Erik Nilsson (M)  
 Ilona Waern (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  52-55 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Susanne Jönsson (S)  
   
Justerande   
 Laila Persson (UP)  

 
Ej närvarande   
 Patrik Renström (C)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Pierre Syrén (SD)  
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§ 52/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Laila Persson (UP). 

Beslut 
  Till justerare utses Laila Persson (UP). 

__________ 
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§ 53/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 54/2022 

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806) 
 

Beredningen för samhälle och utveckling diskuterar energiplanen och lämnar sitt yttrande; 
 
Beredningen för samhälle och utvecklings huvudsakliga synpunkter 
 

• Giltighetstid för planen bör vara enligt Klimat 2030 
  

• Sida 5, box med texten ”Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 
2030 jämfört med 1990.” – Texten är irrelevant om man inte vet var vi befinner oss i 
dagsläget. Var befinner vi oss nu, procentuellt? Vad ligger energibehovet på idag, och 
hur stor beräknas behovsökningen till 2030?  

o Sida 6, figurtext för Figur 1. Samma här; kan man få siffra på var Kungälvs 
kommun ligger idag i relation till målet om 80 %? 

  
• Nulägessiffror graf sid. 6; finns mer uppdaterade data än 2019? 

o Transporter: Kommunens transporter, upphandlade transporter eller privata?  
” En majoritet av dessa utsläpp har kommunen inte full rådighet över” – Kommunen har  
inte rådighet över privata transporter, kan detta förtydligas mer? 

o Inspiration från Göteborg med miljözon; införa zoner med miljöklassning (ex. 
Euro 6) enligt de möjligheter som finns för kommuner. 

o Vilka miljökrav kan ställas i upphandling?  
 

• Önskvärt om kommunen kan tillhandahålla energirådgivning och att detta arbetas in i 
planen. 
 

• Upphandling: Vilka krav i upphandling av ex. byggherrar finns: Hur högt ställda mål 
och krav har vi i upphandling gällande energieffektiva byggprocesser samt 
transportinköp – borde inte dessa delar ingå i energiplanen? 
 

Övriga synpunkter 
 

- Mer nulägessiffror: mycket har hänt gällande laddinfrastruktur/elbilar senaste åren. 
 

- Kan man lyfta bort/komprimera delen om de internationella och nationella målen? 
 

- Syftet saknar koppling till resterande innehåll: det som framgår i syftet följs inte upp i 
planens innehåll. Syftet kan därför förtydligas.  
 

- Planen borde innehålla en sammanfattning: är mycket text som kan komprimeras. 
 

- Under ”insatsområden” – här borde vindkraft stå med. Om vindkraft står med bör 
även kärnkraft vara med. 
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- ”Övriga mobilitetstjänster” – förtydligande vilka som avses. 
 
Beslut 

1. Yttrandet antas och översänds till sektorchef och styrgrupp för energiplanen. 
__________ 
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