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§138 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att starta ett
kommunalt energibolag
Vänsterpartiet vill att det offentliga ska gå före i klimatarbetet. Vi vill inte bara hoppas på att
marknaden löser klimatkrisen. Vi vill att Haninge ska vara med och bidra till mer förnybar energi.
Politik är att vilja. Och kommunledningen vill inte mycket när det handlar om att producera mer
förnybar energi.
Vänsterpartiet har tidigare lagt en motion om att ta initiativ till en solcellspark. Förvaltningen
skrev då följande:
“En ökning av småskalig och förnybar elproduktion från t.ex. solceller ligger väl i linje
med kommunens mål och riktlinjer.
[...]
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
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.”
Då satte vi oss ner och skrev den här motionen om att starta ett kommunalt energibolag. På så
sätt kan vi själva bygga ut det förnybara. Vi får också mer samhällelig kontroll över elsystemet,
blir mindre sårbara och kan få billigare elfakturor till invånarna och kommunen själva.
Tyvärr så är den här kommunledningen ett högerstyre som inte tycker om när det offentliga går
före och visar vägen. Man sitter hellre i baksätet och hoppas på att marknaden löser problemen.

Vänsterpartiet anser att klimatkrisen måste behandlas som den kris den är. Coronakrisen har
visat att samhället kan ställa om när det behövs. Vi behöver samma handlingskraft i
klimatfrågan.
Förslag till beslut:
1. Bifall till motionen

Samuel Skånberg (V)

