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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr2020/433 

Svar på motion om åtgärder mot elkraftsbristen 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) och Viktor Kärvinge (S) inkom den 16 mars 2020 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för hur elförsörjningen kan tryggas och kapaciteten ökas. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1236, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande, 2021-10-20 
Bilaga SK 2020.5298, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, 2020-06-04 
Bilaga SK 2020.1681, motion från Socialdemokraterna, 2020-03-16 

Ledningsutskottets beslut§ 228, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sala-Heby Energi AB ta 
fram den efterfrågade handlingsplanen med egna resurser och i samverkan med 
relevanta myndigheter. 

Ulrika Spårebo (S), Magnus Edman (SD) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet 

bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sala-Heby Energi AB ta 
fram den efterfrågade handlingsplanen med egna resurser och i samverkan med 
relevanta myndigheter. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

51 (61) 
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Anders Wigelsbo 

Svar på motion om åtgärder mot elkraftsbristen 
Ulrika Spårebo (S) och Viktor Kärvinge (S) inkom den 27 april 2020 med rubricerad 
motion. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur 
elförsörjningen kan tryggas och kapaciteten ökas 

Motionärerna framför att elförsörjningen är oerhört viktig för kommunen och 
avgörande för om Sala kommun ska kunna få fler företagsetableringar och även ha 
möjlighet att öka byggandet av bostäder i kommunen. Även utbyggnaden av 
elförsörjning till elbilar kommer att ta en stor del av elkapaciteten. 

Som läget är idag kommer inte elförsörjningen i kommunen att räcka till för att klara 
allt detta. Redan idag har kommunens bolag, Sala-Heby Energi AB, påpekat att 
bolaget inte har möjlighet att försörja nya stora etableringar med el och därmed 
måste kommunen tacka nej till sådana företagsetableringar. 

Motionen har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att för att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
öka och tryggas för framtiden i Sala kommun bör en projektledare med kompetens 
inom elkraftsförsörjning upphandlas. 

Elnätet är en grundläggande infrastruktur i vårt samhälle. Ett robust elnät är även 
en viktig beståndsdel för Sveriges krisberedskap och totalförsvarets behov. Det är 
därför avgörande att reglerna som styr elnätet är väl i takt med samhälls
utvecklingen. Med en ökad produktion av väderberoende el och en ökad småskalig 
elproduktion är det viktigt med ett regelverk som tillåter och möjliggör en effektiv 
anpassning till nya förutsättningar. En ökad elektrifiering av samhället, bland annat 
inom transportsektor och industri, kommer att påverka elnätet och ställa nya krav 
på det. 

Inom Sala kommun hanteras frågor om tillgång till elektrisk effekt och åtgärder för 
att motverka effektbrist av nätägaren Sala-Heby energi, i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret. Det är också viktigt med en god kontakt med ansvariga 
myndigheter som till exempel Svenska kraftnät. 

För att kunna planera för en fortsatt tillväxt i kommunen måste även frågan om 
tillgång till elektrisk effekt i tillräcklig utsträckning finnas med som en faktor, även 
om kommunen själv inte rår över alla förutsättningar. 

2021-10-20 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Kommunstyrelsen 

Att ta fram en handlingsplan för att hantera effekttillgången i framtiden förutsätter 
ett nära samarbete mellan kommunen och Sala-Heby Energi AB, där också relevant 
kompetens kring frågan finns. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Sala-Heby Energi AB ta 
fram den efterfrågade handlingsplanen med egna resurser och i samverkan med 
relevanta myndigheter 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2019-09-10 
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" Socialdemokraterna 

SALA 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Åtgärder mot elkraftsbristen 

Elförsörjningen är oerhört viktig för kommunen och avgörande för om Sala 

kommun ska kunna få fler företagsetableringar och även ha möjlighet att öka 

byggandet av bostäder i kommunen. Även utbyggnaden av elförsörjning till 

elbilar kommer att ta en stor del av elkapaciteten. 

Som läget är idag kommer inte elförsörjningen i kommunen att räcka till för att 

klara allt detta. Redan idag har vårt energibolag Sala-Heby energi AB påpekat 

att bolaget inte har möjlighet att försörja nya stora etableringar med el och 

därmed måste kommunen tacka nej till sådana företagsetableringar. 

Vi Socialdemokrater anser därför att kommunen nu snarast måste ta itu med 

ett underdimensionerat elnät och ta fram en handlingsplan för hur 

elförsörjningen kan öka och tryggas för framtiden i Sala kommun. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur 

elförsörjningen kan tryggas och kapaciteten utökas. 

Sa la 2020-03-11 

n . , ------------
~ k ~ ~ 

Ulrika Spårebo (S) 
~ 

Viktor Kärvinge (S) 
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ANDERS JOHANSSON
DIREKT: 0224-74 74 07

KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Motion	om	åtgärder	mot	elkraftsbristen.		Dnr.	2020/433

Socialdemokraterna	har	lämnat	in	en	motion	om	att	kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	

att	ta	fram	en	handlingsplan	för	hur elförsörjningen	kan	tryggas	och	kapaciteten	

utökas.

Motionen	redovisar	att	Elförsörjningen	är	oerhört	viktig	för	kommunen	och	

avgörande	för	om	Sala	kommun	ska	kunna	få	fler	företagsetableringar	och	även	ha	

möjlighet	att	öka	byggandet	av	bostäder	i	kommunen.	Även	utbyggnaden	av	

elförsörjning	till	elbilar	kommer	att	ta	en	stor	del	av	el-kapaciteten.	

Som	läget	är	idag	kommer	inte	elförsörjningen	i	kommunen	att	räcka	till	för	att	klara	

allt	detta.	Redan	idag	har	vårt	energibolag	Sala-Heby	energi	AB	påpekat	att	bolaget	

inte	har	möjlighet	att	försörja	nya	stora	etableringar	med	el	och	därmed	måste	

kommunen	tacka	nej	till	sådana	företagsetableringar.	

Motionen anser	därför	att	kommunen	nu	snarast	måste	ta	itu	med	ett	

underdimensionerat	elnät	och	ta	fram	en	handlingsplan	för	hur	elförsörjningen	kan	

öka	och	tryggas	för	framtiden	i	Sala	kommun.

För	att	ta	fram en	handlingsplan	för	hur	elförsörjningen	kan	öka	och	tryggas	

för	framtiden	i	Sala	kommun	bör	en	projektledare	med	kompetens	inom	

elkraftsförsörjning	upphandlas.

Elnätet	är	en	grundläggande	infrastruktur	i	vårt	samhälle.	Ett	robust	elnät	är	även	

en	viktig	beståndsdel	för	Sveriges	krisberedskap	och	totalförsvarets	behov.	Det	är	

därför	avgörande	att	reglerna	som	styr	elnätet	är	väl	i	takt	med	

samhällsutvecklingen.	Med	en	ökad	produktion	av	väderberoende	el	och	en	ökad

småskalig	elproduktion	är	det	viktigt	med ett	regelverk	som	tillåter	och	möjliggör	en	

effektiv	anpassning	till	nya	förutsättningar.	En	ökad	elektrifiering	av	samhället,	

bland	annat	inom	transportsektor	och	industri,	kommer	att	påverka	elnätet	och	

ställa	nya	krav	på	det.
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