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Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi

SN-2019-664
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med anledning av oro för
servicenämndens målvärde avseende solenergi under 2019. I motionen föreslås
kommunfullmäktige uppdra åt servicenämnden att upprätta en plan för hur utbyggnaden av
solenergi ska ske så att målet om 15% solenergi uppnås till 2030. Detta ska redovisas till
kommunfullmäktige snarast.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med följande
ändringar:
- Första stycket under rubriken Sammanfattning samt första stycket under
rubriken Yttrande tas bort.
- Andra stycket under rubriken Sammanfattning i förvaltningens ursprungliga
förslag ändras på så vis att första meningen istället ska lyda "I enlighet med det
uppdrag som servicenämnden fått från kommunfullmäktige arbetar
stadsfastigheter på serviceförvaltningen med att öka utbyggnadstakten av
solceller på serviceförvaltningens förvaltade fastigheter betydligt framöver,
detta arbete är påbörjat".
- Andra stycket under rubriken Sammanfattning i förvaltningens ursprungliga
förslag utökas med en avslutande mening som lyder: "Utifrån det givna
uppdraget arbetar stadsfastigheter idag för att skapa förutsättningar för stadens
förvaltningar och bolag att tillsammans nå målet om att staden 2030 ska
försörjas till 100 % av förnybar energi."
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Reservationer

Roland Nilsson (V) med instämmande av Banesa Martinez (V) reserverar sig muntligen mot
beslutspunkt 2.
Kami Petersen (MP) med instämmande av Inger Torstensdotter Åhlin (MP) avser att lämna
in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Yrkanden

Jan Olsson (S) yrkar på att yttrandet ändras i enlighet med ett reviderat förslag från
förvaltningen som nämnden får ta del av. Ändringen innefattar:
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1. Första stycket under rubriken Sammanfattning samt första stycket under rubriken
Yttrande tas bort.
2. Andra stycket under rubriken Sammanfattning i förvaltningens ursprungliga förslag
ändras på så vis att första meningen istället ska lyda "I enlighet med det uppdrag som
servicenämnden fått från kommunfullmäktige arbetar stadsfastigheter på
serviceförvaltningen med att öka utbyggnadstakten av solceller på
serviceförvaltningens förvaltade fastigheter betydligt framöver, detta arbete är
påbörjat".
3. Andra stycket under rubriken Sammanfattning i förvaltningens ursprungliga förslag
utökas med en avslutande mening som lyder: "Utifrån det givna uppdraget arbetar
stadsfastigheter idag för att skapa förutsättningar för stadens förvaltningar och bolag
att tillsammans nå målet om att staden 2030 ska försörjas till 100 % av förnybar
energi."
Ajournering: 14.28-14.36.
Kami Petersen (MP) välkomnar det reviderade yttrandet, men yrkar på att servicenämnden
ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Jan Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Roland Nilsson (V) instämmer med Kami Petersen (MP) om att det reviderade förslaget är
bra, men att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Göran Andersson (S) instämmer i Jan Olssons (S) bifallsyrkande.
David Blomgren (M) instämmer i Jan Olssons (S) bifallsyrkande.
Beslutsgång

Servicenämnden godkänner som beslutsgång att nämnden först avgör frågan om det
reviderade förslaget kan godkännas innan frågan om huruvida nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla eller anse motionen som besvarad avgörs.
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut gällande förvaltningens reviderade
förslag och finner att nämnden godkänner förvaltningens reviderade förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut i frågan om huruvida nämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla eller anse motionen som besvarad: Kami Petersens
(MP) ändringsyrkande om att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
och Jan Olssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag om att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
bifallsyrkande till förvaltningens förslag.
Kami Petersen (MP) och Roland Nilsson (V) begär votering.
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Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag om att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Nej-röst för Kami Petersens (MP) ändringsyrkande om att nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för Jan Olssons (S) bifallsyrkande och 3 nej-röster för Kami Petersens (MP)
ändringsyrkande beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen som
besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för
solenergi
Förslag på yttrande Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för
solenergi
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi, STK-2019643
Följebrev Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi,
STK-2019-643
Potentialstudie beträffande solelproduktion i servicenämndens fastighetsbestånd

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-08-27

Servicenämnden
Voteringslista: §83
Ärende:

Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi, SN-2019-664

Voteringslist(or)
Att föreslå kommunfullmäktig att bifalla motion eller anse motion som besvarad
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Kristin Gaskell-Brown (L), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga 1

Reservation
Servicenämnden, 27 augusti 2019
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
SN-2019-664
Miljöpartiet de gröna har tagit initiativ till och genomfört flera viktiga åtgärder för att öka produktion av
lokal, förnybar solenergi. Bland annat har kommunfullmäktige inför 2019 bestämt att Malmö stads egna
verksamheter ska förses med 15 procent solenergi 2030, som ett viktigt bidrag till fullmäktiges målsättning
att hela staden försörjs till 100 procent av förnybar energi 2030. Att målsättningen bör eftersträvas med
hjälp av flera energikällor samtidigt, däribland sol, vind och bioenergi i cirkulära flöden är okontroversiellt.
För närvarande är solenergiproduktionen blygsam, men befinner sig internationellt och nationellt i en
exponentiell tillväxtfas. Malmö stads verksamheter består bland annat av en rad fastighetsägande
nämnder och bolag, som har möjlighet att upplåta ytor för produktion av solenergi. För att nå detta
ambitiösa mål bör inga solenergiprojekt som är lönsamma uteslutas, men det är såklart ekonomiskt
lämpligt att genomföra samtliga projekt som är lönsamma oavsett tidigare ställningstaganden. Att
projektera och uppföra solenergianläggninar är en relativt snabb process.
Det finns en lång rad projekt som kan genomföras med god lönsamhet. Fler kan identifieras med fallande
lönsamhet. Kommunen utför kontinuerligt energieffektivisering i sina verksamheter vilket underlättar
genomförandet. Inom ramen för Januariavtalet finns bindande åtaganden på nationell nivå att göra det
enklare och mer lönsamt att investera i solceller och solvärme. Teknikutvecklingen bidrar till att
lönsamheten i snabb takt förbättras för fler solenergiprojekt enligt prognoser från offentliga organ såsom
Energimyndigheten. Det innebär att de lågt hängande frukter som plockas först kan antas ersättas av nya
gott och väl till 2030, men också att projekt som idag är olönsamma kan komma att bidra både till
fullmäktiges målsättning om förnybar energi och till kommunens ekonomiska hållbarhet.
För närvarande är de mest lönsamma solenergiprojekten sådana som kan genomföras i anslutning till
byggnader och för egen konsumtion. Därför har servicenämden som uppför och förvaltar många byggnader
fått uppdraget av fullmäktige att vara det organ som påbörjar utbyggnaden av solceller under 2019 för att
beslutet att Malmö stads egna verksamheter ska förses med 15 procent solenergi 2030 ska kunna
verkställas. Tyvärr har Servicenämnden i stället sänkt ambitionerna för 2019.
Därför blir det än viktigare, som motionären föreslår, att det på fullmäktiges uppdrag upprättas en plan för
genomförande av fullmäktiges beslut att Malmö stads egna verksamheter ska förses med 15 procent
solenergi till 2030 - ett ansvar som kommunfullmäktige riktat övergripande till alla stadens verksamheter.
En sådan plan skulle utifrån teknologiska förutsättningar kunna föreslå en fördelning av ansvar och
åtaganden mellan Malmö stads verksamheter, samt principer för finansiering och prioritering mellan
enskilda projekt, för fullmäktige att ta ställning till efter gängse samråd och beredning. Servicenämndens
förvaltning är den kommunala verksamhet som har bäst kompetens inom solenergiprojektering och bör
därmed utarbeta planen.
Motionären önskar på förekommen anledning säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs. Vi är därför
besvikna på majoritetens motvilliga remissvar i Servicenämnden och undrar hur de Socialdemokraterna
och Liberalerna tänker leva upp till kommunfullmäktiges beslut att försörja Malmö stads verksamheter till
15 procent med egenproducerad solenergi 2030. Vi yrkade att motionen skulle bifallas. Då vårt yrkande ej
vann gehör avlägger vi denna reservation.
Kami Petersen

Med instämmande av Inger Åhlin Torstensdotter
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