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Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
STK-2019-643
Sammanfattning

Måns Berger (MP) inkom den 25 april 2019 med en motion där han yrkar att
kommunfullmäktige ska uppdra åt servicenämnden att upprätta en plan för hur utbyggnaden av
solenergi ska ske så att målet om 15 procent solenergi uppnås till 2030, och redovisa denna för
kommunfullmäktige snarast. Servicenämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet och
stadskontoret har tagit fram ett förslag till beslut baserat på nämndens yttrande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om ökad utbyggnadstakt för solenergi besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag








Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
Potentialstudie beträffande solelproduktion i servicenämndens fastighetsbestånd
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Servicenämnden beslut 190827 § 83 med Reservation (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för
solenergi

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-09
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Kommunfullmäktige 2020-04-29
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden
Ärendet

SIGNERAD

Måns Berger från Miljöpartiet inkom den 25 april 2019 med en motion där han yrkar att
kommunfullmäktige uppdrar åt Servicenämnden att upprätta en plan för hur utbyggnaden av
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solenergi ska ske så att målet om 15 procent solenergi uppnås till 2030, och redovisa denna för
kommunfullmäktige snarast. Servicenämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. När
nämnden behandlade ärendet reserverade sig miljöpartiet mot beslutet. Stadskontoret har tagit
fram ett förslag till beslut baserat på nämndens yttrande.
Motionens yrkande
Måns Berger (MP) yrkar i motionen att: ”Kommunfullmäktige uppdrar åt Servicenämnden att upprätta en
plan för hur utbyggnaden av solenergi ska ske så att målet om 15% solenergi uppnås till 2030, och redovisa
denna för kommunfullmäktige snarast.”
Servicenämndens yttrande
I enlighet med det uppdrag som servicenämnden fått från kommunfullmäktige arbetar
stadsfastigheter inom serviceförvaltningen med att öka utbyggnadstakten av solceller på
serviceförvaltningens förvaltade fastigheter betydligt framöver, detta arbete är påbörjat. Det görs
även undersökningar gällande framtida möjligheter för att utöka utbyggnadstakten ytterligare.
Beaktat att det med de metoder, finansiella ramar och tekniska lösningar som
serviceförvaltningen har att tillgå idag inte är i närheten av tillräckliga för att nå 15 procent till
2030 så innebär det att en realistisk plan för det slutgiltiga resultatet måste växa fram succesivt
utifrån att förutsättningarna förändras och utifrån det arbete som serviceförvaltningen genomför
idag. 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
procent av förnybar energi.
Till sitt yttrande bifogar servicenämnden en studie som visar potentialen för solelproduktion i
nämndens fastighetsbestånd. Studien redogör för de övergripande förutsättningarna för
solelproduktion och en detaljerad beskrivning vilka möjligheter för detta som finns i
fastighetsbeståndet.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Initiativ om att starta solcellsbolag för industritak
I oktober 2019 tog kommunledningen initiativ till en utredning om förutsättningarna för att
starta ett kommunalt bolag med uppgift att installera, finansiera och driva solcellsanläggningar på
privata fastighetsägares industritak (STK-2019-1401).
Den 21 oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadskontoret i uppdrag att
med stöd av miljöförvaltningen utreda denna fråga och återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott under första kvartalet 2020. Utredningen har i skrivande stund inte presenterats för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar servicenämndens bedömning. Utifrån det som framförs i yttrandet och den
potentialstudie som bifogas visar nämnden att man har god kunskap i frågan och arbetar med
den på ett långsiktigt sätt. Nämnden anför goda skäl till varför målvärdet för solenergi för år
2019 har justerats ned; rivningar av fastigheter med solenergianläggningar i Sege park och att
nämnden tidigare har satsat på solvärme för leverans till fjärrvärmenätet, vilket inte längre är
ekonomiskt klokt att satsa på. Nämnden visar dock på att det finns möjligheter för att öka
utbyggnaden av solenergi framöver bland annat eftersom skatterna har sänkts, priserna på
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solceller har sjunkit och möjligheten att installera solceller utan bygglov har blivit större.
Stadskontoret delar även servicenämndens bedömning att det finns en risk med en för ensidig
fokusering på just solenergi. Det viktigaste är att staden minskar sina klimatutsläpp, och att det
sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Med vilka tekniska medel man uppnår det är av
underordnad betydelse och något som bäst avgörs av dem med mest kunskap i frågan och
ansvar för aktuell verksamhet. Servicenämnden har under senare år exempelvis investerat i
vindkraft och energieffektiviseringar för att minska klimatutsläppen. Solceller bör användas när
det ger mest klimatnytta för pengarna och det är därför positivt att servicenämnden överväger
installation av solceller vid omläggning av tak i sitt fastighetsbestånd.
Stadskontoret anser dessutom att utredningen gällande ett kommunalt solcellsbolag bör avslutas
innan staden vidtar några nya initiativ på detta område.
Stadskontorets förslag

Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen som
besvarad.
Ansvariga
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