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Svar på motion om att öka produktionen av energi av hög kvalité   
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Kastberg (KD) och Börje Malmborg (KD) har lämnat en motion 
angående tillgången på och produktionen av småskalig förnybar elenergi. 
 
Motionärerna yrkar att Gislaveds kommun utreder möjligheten att öka lokal 
produktion av el i egen regi eller via kommunens bolag samt att utreda 
förutsättningarna för att bland annat Västbo Transports före detta fastighet i 
Smålandsstenar blir en fastighet för elproduktion via en solcellspark. 
 
Syftet är att efterfrågan på elenergi bland annat kommer att öka i och med 
stora projekteringar av höghastighetståg, omställning från fossila drivmedel till 
el på tunga transporter och ökad automatisering inom industrin. Det finns en 
risk att elenergin blir en bristvara och därmed hämmar en positiv utveckling, 
ett större produktionsansvar behöver därför tas. 
 
Kommunens arbete gällande energifrågor: 
2011 antog kommunfullmäktige kommunens energistrategi. I energistrategin 
finns mål satta bland annat för att öka och stimulera den förnybara 
energiproduktionen. Det övergripande målet vad gäller lokalt producerad 
förnybar energi lyder: 
 
Lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 procent av den totalt omsatta 
energin samt användningen av förnybar energiproduktion ska stimuleras. 
 
Kopplat till energistrategin finns en gemensam åtgärdsplan för kommunens 
klimat- samt energistrategi. Åtgärdsplanen löper ut under 2014. En ny plan ska 
därför tas fram under senare delen av året och ska förslagsvis upp till beslut 
under våren 2015. I den nuvarande åtgärdsplanen finns ett antal åtgärder för att 
främja och utveckla både användandet och produktionen av förnybar energi. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i sin beredning att yrkandet vad gäller 
utredning om ökad produktion av förnybar småskalig elenergi förs in i arbetet 
med framtagandet av den nya åtgärdsplanen. 
 
Vidare föreslås att vad gäller yrkandet för att etablera en solcellspark vid 
Västbo Transports tidigare lokal i Smålandsstenar har kommunstyrelsen den 10 
januari 2013 beslutat (KS 2013-01-10 § 23) om rivning av byggnaden samt att 
marken ska återställas på lämpligt sätt. Diskussioner om att omvandla marken 
till skogsmark pågår. Detta grundar sig i att ingen ny verksamhet ska etableras 
på området då marken ligger i inom skyddsområdet för Smålandsstenars 
vattentäkt. Tanken på att etablera en solcellspark är intressant och är något 
som kan föras in i arbetet med den nya åtgärdsplanen för klimat- och 
energistrategierna. 
 
Vid kommunstyrelsens beredning av motionssvaret den 12 augusti 2014 
föreslogs att då motionens övergripande syfte enligt första att-satsen stämmer 
överens med mål i klimat- och energistrategin, kan motionen i denna del bifallas 
och tas in i arbetet med ny åtgärdsplan till klimat- och energistrategin, samt att 
motionens andra att-sats ska avslås. 
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Kf §134 (forts.) 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2014 att bifalla det framlagda 
förslaget till motionssvar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att öka produktionen av energi av hög kvalité, daterad den 13 
september 2013 
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 247 
Förslag till motionssvar, daterat den 26 juni 2014 
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 280 
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 311 
 
Yrkande 
Lennart Kastberg (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionens övergripande syfte enligt första att-satsen stämmer överens 

med mål i klimat- och energistrategin, varför motionen i denna del 
bifalles och tas in i arbetet med ny åtgärdsplan till klimat- och 
energistrategin, samt 

 
att  motionens andra att-sats avslås. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten 
Fastighetsnämnden 
 
 


