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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunfullmäktige 
Krister Sernbo 
Datum  2023-02-20 
Dnr      KS 2020/0208 

 
Svar på motion 22/2020 från Michael Solander (mp) om solpaneler på 
kommunala fastigheter 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun ska ta ett större steg mot produktion av förnybar el 
genon att utreda möjligheterna till solkraft på befintliga kommunala fastigheter, budgetera för 
inköp och installation av solpaneler och inkludera solpanerer så långt möjligt i nya kommunala 
fastigheter. Motionen föreslås besvaras med att delar av detta arbete redan genomförts, men att 
det kan förnyas med hänsyn till att energimarknaden har förändrats och att nya rutiner kan 
utvecklas inom det ej påbörjade uppdraget ”Program för hållbart byggande”. Armadas budget 
hanteras fortsatt genom ägardirektiv och beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
1) anse motionen vara besvarad då åtgärder vidtas för att ta vara på möjligheterna att utveckla 

solpaneler på kommunala fastigheter 
2) uppdra åt Armada att uppdatera utredningen om möjligheter till solceller på befintliga 

kommunala fastigheter då de ekonomiska villkoren har förändrats 

 
Bakgrund 
Under våren 2023 antogs kommunens Miljö- och klimatprogram som föreskriver att kommunen 
ska ställa om till att använda enbart fossilfri energi. I arbetet med kommunens Energiplan (ej 
antagen) beskrivs samtidigt en situation där försörjning av el från det regionala elnätet inte 
självklart kan garanteras i alla situationer. En lokal produktion av fossilfri el kan därför bidra till 
att uppnå miljö- och klimatmål, bidra till en robust energiförsörjning samt ge ett positivt 
ekonomiskt utfall. 
Arbetet för solceller på kommunala fastigheter har utretts av Armada, men denna utredning bör 
uppdateras eftersom de ekonomiska villkoren för solceller och elproduktion har förändrats sedan 
den gjordes. 
Riktlinjer för solceller på nya kommunala fastigheter har inväntat uppdraget ”Program för 
hållbart byggande” som dock ännu ej kunnat påbörjas. 
Armadas budget utarbetas i ett större perspektiv, men ägardirektivet rymmer redan idag krav på 
att Armada följer Miljö- och klimatprogrammets riktlinjer. 
 
 
Förvaltningens slutsatser  
Motionens innehåll ligger helt i linje med det antagna Miljö- och klimatprogrammets mål och 
riktlinjer. Då arbete för solceller på kommunens fastigheter redan pågår föreslås motionen 
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besvaras med beslut som ligger i motionens riktning, dock utan att styra budgetprocessen för 
Armada. 
 
 
Bilaga 1. Motion_22_2020 Motion från Michael Solander om solpaneler på kommunens 
fastigheter 
Bilaga 2. KF protokoll 201019 om att väcka motion 
Bilaga 3. Remiss av motion nr 22-2020 
 
 
 
 
 
Kent Gullberg    Krister Sernbo    
Samhällsbyggnadsdirektör    Hållbarhetsschef  
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