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kommunen – nu!
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

satt ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt

att motionen är besvarad med hänvisning till svarsskrivelsen.

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har i en motion daterad 29 november 2021 föreslagit att Aneby 
kommun deklarerar att installation av solceller på kommunens fastigheter ska ha 
högre prioritet, i enlighet med kommunens arbete med Agenda 2030 och de 
kommunala och regionala miljömålen. Vidare föreslås att det ges i uppdrag till 
kommunens representanter i bolagens styrelser att driva på för ökad andel i 
solenergi i bolagens verksamhet. 

Ett svar har arbetats fram tillsammans med ett utredningsuppdrag avseende 
solceller på byggnader inom kommunkoncernen. 
Ett svar har tagits fram. I svaret konstateras att granskningsförslaget till ny 
översiktsplan innehåller ett större avsnitt kring förnybar energi. I översiktsplanen 
finns viljeriktningar inom solenergi, bland annat att kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar.

Sedan ett antal år tillbaka finns en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig.

Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 

vilka producerar omkring 10 000 kWh per år. Aneby Miljö & Vatten AB har 
under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna till markställda solceller runt 
Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. Bolaget ser också i stort 
över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan nämnas att 
samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med företag som 
söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31
Motion, inkommen 2021-11-29
Motionssvar, 2022-05-31
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-06-13
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