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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunfullmäktige 
Datum  2022-06-01 

Dnr  KS 2020/0109 

 
 

Svar på motion nr 11/2020 från Michael Solander (MP) - Förnybar el i 

Österåkers kommuns verksamheter 
 

Sammanfattning 
Motion har inkommit om att kommunens verksamheter snarast ersätter alla elavtal som inte 
garanterar förnybar el med elavtal som gör det. Detta skulle minska klimatpåverkan från 
verksamheten. Elavtal för kommunens verksamheter hanteras idag av Armada samt för belysning 
med mera av Samhällsbyggnadsförvaltningen och bostäder genom Socialförvaltningen. 
Motionens intention att snarast uppfylla kommunens miljömål bejakas, men då miljömålen nyligen 
ändrats från förnybar till fossilfri el, föreslås motionen avslås.  
 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunens Miljö- och klimatprogram föreskriver fossilfri el 
och inte endast förnybar el. 
 

Bakgrund 
Österåkers kommun har idag elavtal med Eon för belysning av gator och fritids- och 
idrottsanläggningar, samt för socialförvaltningens hyrda lokaler. Detta avtal garanterar redan idag 
miljömärkt el enligt ”Bra miljöval”. 
Armada står för elavtalen för en stor andel av lokalerna för kommunens verksamheter. Armada är 
enligt ägardirektiven förbundet att följa kommunens miljömål, som numera innebär att använda 100 
% fossilfri energi till värme, el och transporter senast till år 2025. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att en omställning till fossilfri el är ett viktigt steg i arbetet med Österåkers 
kommuns miljömål och Agenda 2030. Miljöeffekten i förhållande till kostnaden är i detta fall också 
väldigt god. Åtgärden bidrar till att uppfylla kommunens vision samt inriktningsmål 6.  
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut om att väcka motion 2020-04-20, § 2:25 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-04-20 
2. Motion 11/2020 av Michael Solander (MP) - Förnybar el i Österåkers kommuns verksamheter 
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Kent Gullberg  Krister Sernbo 

Samhällsbyggnadsdirektör  Strategisk planeringschef  
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