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 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad Energi- och klimatstrategi  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin.           

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens tillför mindre justeringar i förslaget och översänder 
densamma för beslut i Kommunfullmäktige.    

Ärendet i sin helhet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.  

Energi- och klimatstrategin är ett viktigt styrdokument för Staden för att kunna 
efterleva koldioxidbudgeten och för att säkra Borås mot effekterna från ett 
förändrat klimat. 

Strategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska:  

• intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat 
enligt koldioxidbudgeten,  

• hushålla med energi och resurser,  

• underlätta för boråsarna i att minska bidraget till ett förändrat klimat,  

• anpassa staden för ett klimat i förändring,  

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i 
den allt snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Strategin har varit på remiss och nämnder och styrelser inom kommunkoncern 
samt civilsamhälle har getts möjlighet att yttra sig om förslaget. 
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang yttrat sig om remissförslaget. I det 
slutliga förslaget (se bilaga 1) från Miljö- och konsumentnämnden har 
kommentarer och synpunkter från remissrundan bemöts (se bilaga 2) och ett 
antal ändringar har gjorts i strategin. Kommunstyrelsen tillför mindre 
justeringar till förslaget. Strategin samt ändringar har presenterats och 
diskuterats i den politiska styrgruppen och i klimatrådet.  
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Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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