
 
 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

2019-06-18  

   
 

 

Justerarens signatur 

 
Protokollsutdraget bestyrks 

  

  
 

 

§ 335 Medborgarförslag om solenergiutbyggnad i 
Norrköpings kommun 

 KS 2019/0609 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är tillgodosett. 

Reservationer 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande om bifall till den del av 

medborgarförslaget som rör direktiv till kommunala bolag att bygga 

solenergianläggningar på sina fastigheter reserverar sig Nicklas Lundström 

(V). 

Protokollsanteckning 
Ordföranden godkänner att Mia Sköld (MP) tillför följande anteckning till 

protokollet: Bifall medborgarförslaget i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag som föreslår att Norrköpings kommun ska ta fram en 

plan för solenergiutbyggnad har inkommit. Planen föreslås innehålla mål, 

tidplan, handlingsplan samt uppföljning av en utbyggd solenergiproduktion 

inom kommunen. 

Solenergi i Norrköpings kommun 

I Norrköpings kommuns Energiplan 2009-2030 finns en målsättning om 100 

procent förnybara energislag och bränslen till 2030. Det innebär att 

kommunen måste ställa om och öka andelen förnybart både vad gäller 

bränsle, el och uppvärmning. Energiplanen anger dock inte vilka energislag 

och bränslen som ska prioriteras förutom att det är just av förnybart ursprung.  

I dagsläget har kommunen ett elavtal på Bra Miljöval el vilket innebär att vi 

uppnått målet om hundra procent förnybart för just elen. Det finns redan idag 

solcellsinstallationer på ett antal av kommunens fastigheter. Norrevo 

fastigheter AB har antagit en energihandlingsplan som bland annat innebär 

att installation av solceller alltid ska övervägas vid nybyggnation. Även 

Hyresbostäder i Norrköping AB väger in möjligheter att installera solceller, 

framförallt vid nybyggnationer. I avvägningarna tas hänsyn till framförallt 

fastighetsplacering och de ekonomiska aspekterna.  
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Det pågår just nu en diskussion i kommunen angående kommunens roll i 

främjande av solenergi och andra förnybara energislag samt vilka principer 

som ska gälla framöver. Frågan förväntas utredas under hösten/vintern 2019. 

Utifrån ovan nämnda anses medborgarförslaget vara tillgodosett. 

Ekonomiska konsekvenser 

Då medborgarförslaget anses vara tillgodosett innebär det inte några 

ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Yrkanden 

Nicklas Lundström (V) yrkar bifall till den del av medborgarförslaget som 

rör direktiv till kommunala bolag att bygga solenergianläggningar på sina 

fastigheter. 

Propositionsordning 

När förhandlingarna förklarats avslutade ställer ordföranden först proposition 

på förvaltningens förslag till beslut som är att anse medborgarförslaget 

tillgodosett och finner att kommunstyrelsen beslutar beslutar i enlighet med 

detta. 

Därefter ställer ordförandenproposition på Nicklas Lundströms (V) yrkande 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

___________________________________ 

Sänt till: Utrednings- och utvecklingsenheten 

 

 

 

 


