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Svar på motion om mål för Solel 
Viktor Kärvinge (S) inkom den 22 oktober 2015 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att ett mål om 1 kvadratmeter solelyta per invånare ska uppnås till år 2024 
och det ska inrättas i fullmäktigesmål samt att kommunen aktivt tillsammans med 
Sala-Heby Solelförening och Sala-Heby Energi AB jobbar vidare för att uppnå målet 
till2024. 

Motionären skriver att andelen förnybar energi måste öka. l regeringens budget för 
2016lyfter man särskilt fram satsningar på solel: 225 miljoner kr för år 2016 för att 
sedan öka till390 miljoner kronor årligen för år 2017-2019. Detta för att stärka 
utveckling och etablering av solceller. 

Sala-Heby Solelföreningen var en av de första som byggde en egen solelanläggning. 
Genom dess tillkomst och målet "Att göra Sala och H e by till ett centrum för solel i 
Sverige" föddes ett stort intresse. Sala kommun har aktivt medverkat som delägare 
i föreningen. Sala kommun har också själva och tillsammans med sina bolag byggt 
anläggningar vid nya äldreboendet 

Idag finns cirka 3250 kvadratmeter solceller som är i bruk samt 500 kvadratmeter 
som inom kort kommer att färdigställas i Sala kommun, vilket gör att det kan anses 
som rimligt att anse att Sala är ett solelcentrum. För att göra detta faktum lite mer 
tydligt och jämförbart, borde ett mål om 1 kvadratmeter solelyta per innevånare 
inrättas. Målet kan gärna vara en del i processen om Sala 400 år, så att målet sätts 
till 2024. 

Motionen har remitterats till kommunchefJenny Nolhage. 

Som motionären pekar på är det angeläget med utbyggnad av solcellskapaciteten i 
Sala. Det är relativt enkelt att idag installera solceller, det är en elproduktion med 
liten miljöpåverkan samt att priset har sjunkit ordentligt. Sala kommun kan visa 
vägen och föregå med gott exempel. 

Sala kommun jobbar aktivt med solceller. En inventering av lämpliga tak för sol
cellsinstallation i hela kommunen har genomförts. Resultatet visar att en utbyggnad 
av de bästa taken skulle ge en täckning om 7 5 % av totalförbrukningen av el i kom
munen på års basis. Potentialen för solel är med andra ord stor. 

På kommunens egna fastigheter finns idag solceller, exempelvis på Ösby Natur
bruksgymnasium och äldreboendet på Johannesbergsgatan, liksom i koncernen 
hos både salabostäder AB och Sala H e by Energi AB (SHE). 



Kommunstyrelsen 

Kommunen agerar redan idag för mer solceller via sin energirådgivning och genom 
de kommunala bolagen SHE och salabostäder AB samt genom utbyggnad av sol
celler på egna fastigheter. Utbyggnad sker för närvarande på Jakobsbergsgården. 
Det är dock värdefullt att ta ett större grepp kring solelsfrågan med elinfrastruktur i 
bredare mening och även ta med ett konsumtionsperspektiv. Kring detta är flera nya 
satsningar på gång med elbilspool för boende hos salabostäder AB samt laddstolpar 
för elbilar. Utvecklingen är positiv, mätt i kWh per invånare och år har solelproduk
tionen i Sala och Heby kommuner gått från O till att idag vara över 20. 

En nackdel med ett fast kvantitativt mål för ytan solceller är att de ekonomiska 
förutsättningarna kring solel är osäkra, exempelvis regelverket kring skattereduk
tion. Detta gör det svårt att säga om det föreslagna målet är rimligt att nå eller ej. 
Det är önskvärt med en större flexibilitet kring målsättning en i förhållande till om
världsförändringar. 

Sala kommun har inlett arbetet med ta fram en ny miljö-, klimat- och energi plan. 
Det är viktigt att detta övergripande styrdokumentet kommer på plats innan vi 
sätter konkreta mål för enskilda delar inom områdena som till exempel solcells
volym. När det blir aktuellt med ett konkret mål är ett effektmått om kWh solel per 
invånare och år mer lämpligt då det mäter vad som levereras, istället för hur stor yta 
det ska vara. 

Sammantaget gör detta att Sala kommun ser utbyggnaden av både solceller samt 
elinfrastruktur för användning av el i transportsektorn som viktiga framtidsfrågor, 
som kommunen ska arbeta aktivt med. Men det är av vikt att de övergripande mål
sättningarna i ny klimat-, miljö-, och energiplan antas först innan andra mer kon
kreta detaljerade målsättningar antas. 

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

att anse motionen besvarad. 
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Motion om mål för solel 
Som motionären pekar på är det angeläget med utbyggnad av solcellskapaciteten i 
Sala. Det är relativt enkelt idag att installera solceller, det är en elproduktion med 
liten miljöpåverkan samt att priset har sjunkit ordentligt. Sala kommun kan visa 
vägen och föregå med gott exempel. Mer solceller ökar den lokala energiförsörjning
en, det breddar energimixen och gör oss mindre sårbara, det minskar utsläppen av 
växthusgaser och det stärker den lokala sysselsättningen. 

Sala kommun jobbar aktivt med solceller. En inventering av lämpliga tak för sol
cellsinstallation i hela kommunen har genomförts. Resultatet visar att en utbyggnad 
av de bästa taken skulle ge en täckning om 75 o/o av totalförbrukningen av el i kom
munen på årsbasis. Potentialen för solel är med andra ord stor. 

På kommunens egna fastigheter finns idag solceller exempelvis på Ösby naturbruks
gymnasium och äldreboendet på Johannesbergsgatan, liksom i koncernen hos både 
salabostäder AB och Sala Heby Energi (SHE). 

Kommunen agerar redan idag för mer solceller via sin energirådgivning och genom 
de kommunala bolagen SHE och salabostäder AB samt genom utbyggnad av solcell
ler på egna fastigheter. Utbyggnad sker för närvarande på Jakobsbergsgården. Det 
är dock värdefullt att ta ett större grepp kring solelsfrågan med elinfrastruktur i 
bredare mening och även ta med ett konsumtionsperspektiv. Kring detta är flera nya 
satsningar på gång med elbilspool för boende hos salabostäder AB samt laddstolpar 
för elbilar. Utvecklingen är positiv, mätt i kWh per invånare och år har solelprodukt
ionen i Sala och H e by kommuner gått från O till att idag vara 20. 

En nackdel med ett fast kvantitativt mål för ytan solceller är att de ekonomiska för
utsättningarna kring solel är osäkra, exempelvis regelverket kring skattereduktion. 
Detta gör det svårt att säga om det föreslagna målet är rimligt att nå eller ej. Det är 
önskvärt med en större flexibilitet kring målsättningen i förhållande till omvärlds
förändringar. 

Sala kommun har inlett arbetet med ta fram en ny miljö-, klimat- och energiplan. Det 
är viktigt att detta övergripande styrdokumentet kommer på plats innan vi sätter 
konkreta mål för enskilda delar inom områdena som t.ex. solcellsvolym. När det blir 
aktuellt med ett konkret mål är ett effektmått om kWh solel per invånare och år mer 
lämpligt då det mäter vad som levereras istället för hur stor yta det ska vara. 

Aktbilaga ., 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammantaget gör detta att Sala kommun ser utbyggnaden av både solceller samt 
elinfrastruktur för användning av el i transportsektorn som viktiga framtidsfrågor 
som kommunen skall arbeta aktivt med. Men det är av vikt att de övergripande mål
sättningarna i ny klimat-, miljö-, och energiplan antas först innan andra mer kon
kreta detaljerade målsättningar antas. 
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FRAMTIDSPART IET l SA l. A 

Väckes av: Viktor Kärvinge 

Motion om mål för Solel. 

Andelen förnybar energi måste öka. l den budget för 2016 som regeringen 

presenterat 21 september 2015 lyfter man särskilt fram satsningar på solel. 

satsningar i form av 225 miljoner kr 2016 för att sedan öka till 390 miljoner 

kronor årligen 2017-2019 för att stärka utveckling och etablering av solceller. 

Det statliga solinvesteringsstödet har varit kraftigt underdimensionerat och ca 

4300 hushåll står idag i kö för at få stödet. 

Sala-Heby seleiföreningen var en av de första som byggde en egen 

solelanläggning. Genom dess tillkomst och målet" Att göra Sala och H e by till ett 

centrum för solel i Sverige" föddes ett stort intresse. 

Sala kommun har aktivt medverkat som delägare i föreningen. Sala kommun 

har också själva och tillsammans med sina bolag byggt anläggningar vid nya 

äldreboendet. 

l dag finns cirka 3250 kvadratmeter solceller som är i bruk samt 500 

kvadratmeter som inom kort kommer att färdigställas i Sala kommun, vilket gör 

att det kan anses som rimligt att anse att Sala är ett solelcentrum. 

Aktbilaga 

l 



För att göra detta faktum lite mer tydligt och jämförbart, borde ett mål om l 

kvadratmeter solelyta/innevånare inrättas. Målet kan gärna vara en del i 

processen om Sala 400 år, så att målet sätts till 2024. 

Det är också möjligt att bryta ned målet till mindre områden och kan också vara 

en form av tävling mellan olika kommundelar 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att 

kommunfullmäktige beslutar: 

att: ett mål om l kvadratmeter solelyta per invånare ska uppnås till år 2024 ska 
inrättas i fullmäktigesmål samt, 

att: kommunen aktivt tillsammans med Sala-Heby seleiförening och Sala-Heby 
energi AB jobbar vidare för att uppnå målet till 2024 

Viktor Kärvinge (S) 

Sala 22 oktober 2015 


