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Dnr KS 2017/507

§ 141 Motion från Samuel Skånberg (V) om att ta 
initiativ till en samägd solcellspark

Sammanfattning
Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad motion att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en samägd 
solcellspark. Motionären föreslår att Haninge kommun tar initiativ 
till en ekonomisk förening för att möjliggöra för privatpersoner, 
företag, kommunala bolag och förvaltningar samt föreningar att bli 
delägare solcellsanläggningen. De kommunala bolagen och 
förvaltningarna bör erbjudas möjlighet till klimatkompensering 
genom investeringar i solceller. Solcellsparken bör enligt motionen 
placeras väl synligt och vara öppen för visningar för inspiration och 
kunskapsförmedling.

Förvaltningens synpunkter
Som motionären nämner så har marknaden för solceller ökat 
kraftigt de senaste åren. De främsta anledningarna är fallande 
priser, statliga stöd och ett ökat intresse för småskalig förnybar 
elproduktion.
En ökning av småskalig och förnybar elproduktion från t.ex. 
solceller ligger väl i linje med kommunens mål och riktlinjer. De 
riktlinjer och mål som kommunen har antagit lyfter främst fram 
solceller på byggnader vid nyproduktion och renoveringar. 
Tornberget har i linje med detta installerat solceller och solpaneler 
på taken på flera av kommunens byggnader. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med motionären i att 
privata byggherrar bör uppmuntras att installera t.ex. solceller eller 
solpaneler vid renovering och nybyggnation. Detta är en fråga som 
kommunstyrelseförvaltningen kommer att titta närmare på i arbetet 
med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande som kommer att 
påbörjas under hösten 2018.
I de exempel som nämns i motionen, från Helsingborg och Kalmar, 
finns det ett kommunalt energibolag i bakgrunden som 
administrerar den ekonomiska föreningen och som bygger upp och 
driver solcellsparken. Solcellsparken är en produktionsdel i 
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energibolagets försäljningsorganisation. Den ekonomiska 
föreningen är endast en produktionsenhet och som säljer sin el till 
en eldistributör som säljer den vidare till slutkund.
Eftersom Haninge inte har ett eget energibolag som kan sälja elen 
blir det svårare att hantera frågan för kommunen. Även om 
kommunen kan förmå Vattenfall, som äger elnätet i Haninge, att 
bygga en solcellspark inom kommunen, så måste kommunen och 
dess bolag upphandla elen enligt LOU. Det blir med andra ord svårt 
för kommunen att dra någon direkt nytta av en delägd solcellspark. 
Kommunen ställer i sina upphandlingar krav på förnyelsebar 
energi. Genom detta påverkar kommunen och de kommunala 
bolagen energibolagen att satsa på den förnyelsebara energin. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att 
motionen avslås.

Underlag för beslut
- Motionen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av Mattias 
Bernhardsson (RS) bifall till motionen.
Göran Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunstyrelsens förslag samt Vänsterpartiet och Rättvisepartiet 
Socialisternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer 
de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Reservationer
Nafi Cilgin, Ellen Skånberg, Samuel Skånberg – samtliga (V) – 
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Mattias Bernhardsson och Robert Bielecki – båda (RS) – reserverar 
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären


