Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö

Starta kommunalt energibolag
Enligt Svenska kraftnät hotas Skåne av elbrist inom en snar framtid. Allra värst är det i
Malmö, då staden växer, det byggs fler bostäder och kollektivtrafiken elektrifieras. Även
om det finns el i norr saknas det kapacitet i ledningarna för att transportera den söderut.
Nätägarna har lovat att upprätthålla tillräcklig överföringskapacitet och därför höjt
nätavgifterna med över 50% på 10 år. Trots detta har man inte säkrat utbyggnad och
underhåll av kraftnätet för Skåne.
En ökande elanvändning, underskott i vattenmagasinen, oligopol på elmarknaden och
monopol på elnäten har gett kraftigt höjda elpriser. Vattenfall, E.ON och Ellevio
kontrollerar idag 75% av elproduktionen och gör stora vinster inte minst på nätägandet.
Marknaden prioriterar inte klimatneutralitet, effektivisering eller låga priser. Vinsten till
ägarna kommer alltid först. Detta gör att elpriset beräknas fortsätta stiga mycket kraftigt
fram till år 2030. Marknaden kan varken garantera tillgång eller rimliga priser. Malmö stad
och malmöborna kan visserligen ställa krav på energibolagen, men kan i grunden inte
göra mycket för att påverka tillgång och pris.
Klimat och miljö hotas samtidigt av ohållbar energiproduktion som bygger på förbränning
av fossila bränslen. Hela Sverige ska vara fossilfritt år 2040. I Malmö är målet att vara
självförsörjande av förnybar energi 2030. Det innebär att både kommunens egen
energianvändning och andras skall vara förnybar. För att uppnå stadens klimat- och
miljömål krävs därför krafttag. En stor utmaning blir att fasa ut alla fossila bränslen från
fjärrvärmesystemet. Det behövs också stora energieffektiviseringar och ökad tillgång till
förnybara bränslen.
Malmö stad behöver trygga tillgången på förnybar energi, skaffa ökad kontroll över
produktion och leverans samt kunna styra omställningstakten till fossilfri energi.
Kommunen behöver också ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen, liksom över
möjligheten att i krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och
företag inom kommunen.
Malmö behöver därför starta ett kommunalt energibolag. Bolaget skall inledningsvis agera
inom befintlig infrastruktur. Malmöborna kan därigenom få ett företag som tillvaratar
kommunens och invånarnas intresse på energimarknaden. Vinsterna stannar i staden.

Vänsterpartiet
Företaget får som uppgift att
- köpa och sälja el, värme och övriga energitjänster
- förbereda övertagande/köp av eldistribution och fjärrvärmenät
- utveckla egen produktion av både storskalig och småskalig förnybar energi
- leda arbetet med effektivisering och energibesparingar
Det finns flera exempel på kommuner som har energiproduktion och distribution i egen regi
och vars kassa förstärkts med åtskilliga miljoner varje år. Höganäs, Kristianstad, Hamburg
och Berlin är några exempel. Genom ett kommunalt energibolag kan Malmö ta ledningen
och kontrollen över omställningen till ett hållbart energisystem.
Vänsterpartiet yrkar därför
att Malmö Stad ska starta ett kommunalt energibolag med ovan nämnda uppgifter för att
tillfredsställa Malmös och malmöbornas behov av el, värme och övriga energitjänster.
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