Motion om energisäkerhet och näringslivsetableringar
Elektrifiering är en av många lösningar för att lösa klimatkrisen. Därför elektrifieras transporter
och industrier i stor omfattning. Energiföretagen räknar med en ökning i elanvändning med 120
procent till 2045. Detta ställer krav på energiproduktion och kapacitet i kraftnätet. Den 4 augusti
rapporterade Sveriges Radio om kommuner som går miste om nya företagsetableringar på grund
av begränsningar i elnätet. Problem med kapacitet och effekt i elnätet är ett problem som drabbar
hela Sverige men kommunerna har en möjlighet att agera för att förbättra de lokala
förutsättningarna och motverka problemet.
Bland annat finns det åtgärder i utkastet till den klimat- och energiplan som miljö- och
stadsbyggnadsnämnden godkände i oktober 2021 men som fortfarande inte behandlades av
kommunstyrelsen. En så viktig fråga borde behandlas skyndsamt kan man tycka. Utöver detta har
miljöpartiet påpekat många gånger avsaknaden av miljö- och hållbarhetsaspekter i den nyligen
beslutade näringslivsprogrammet, något som avslöjar okunskap gällande hållbarhet i näringslivet.
Bland annat lagen om hållbarhetsrapportering som gäller för många företag och som kräver
redovisning av miljö och sociala aspekter, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter och
motverkande av korruption. Men utöver lagen, så förstår fler och fler företag idag att hantering av
företagets hållbarhetsfrågor hjälper företaget att förstå sina styrkor och svagheter, risker och
möjligheter samtidigt som varumärket blir starkare. Förtroendet från kunder, medarbetare,
investerare, ägare och samhället i stort ökar och leder till en konkurrensfördel som säkrar
lönsamheten. Om inte dessa hållbarhetsaspekter beaktas i näringslivsprogrammet så kunde
åtminstone frågan om energitillgång, kapacitet och effekt i nätet tas upp och hanteras där. Men
inte heller det.
En annan motion som Miljöpartiet lämnat till kommunfullmäktige inom detta område handlade
om att utreda hur området Hässleholm Nord kunde färdigställas för att attrahera investeringar som
gynnar en hållbar utveckling och som bidrar till en klimatomställning. Klimatomställningen
”kräver djärva politiska beslut, omfattande investeringar i fossilfri industri samt föreningar och
individer som konsumerar hållbart” skrev vi i motionen. Det ledde till ett svar om att ”jo, jo, detta
görs redan”. Med tanke på den urvattnade näringslivsprogrammet vad gäller hållbarhet undrar jag
verkligen vad kommunen menade med sitt svar.
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Jag har pratat med företag i Hässleholm som varnar för begränsningar i sin utveckling på grund av
energifrågan. Andra vittnar om dåliga förutsättningar för att uppfylla interna hållbarhetskrav, t.ex.
från ägare, på grund av dålig tillgång till förnyelsebar energi eller till ett tillräckligt starkt kraftnät.
Hässleholms kommun sålde en gång i tiden sitt energiföretag. Det är nya tider nu. Kommunen har
ett energiföretag, Hässleholm Miljö AB, som producerar fjärrvärme och en mindre mängd
elektricitet, som i största mån används internt. Det kan finnas goda möjligheter att vidareutveckla
affärsområdet energi, undersöka förutsättningar för utökad produktion av olika sorters
förnyelsebar energi, både i egna anläggningar eller genom tekniska installationer hos kunder. Hur
detta kunde bidra till bättre förutsättningar för företagsetableringar i kommunen bör också utredas.
Som ägare kan kommunen utreda denna fråga. Eller ska ett helt nytt kommunalt energibolag
etableras?
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Utreda legala, marknadsmässiga och miljömässiga aspekter för etablering av ett
kommunalt energiföretag.

-

Utredningen ska även analysera Hässleholm Miljö ABs förutsättningar för att utöka
affärsområdet ”energi” i syfte att öka produktion av förnyelsebar energi, t.ex.
solenergi, vindkraft, vätgas, mm, både i egna anläggningar så som genom samverkan
med andra företag och organisationer eller genom att sälja energitjänster, t.ex.
installation av solcellsanläggningar, mm.

-

Utreda kommunens förutsättningar vad gäller kapacitet och effekt i elnätet för att
husera nya eller utökade näringslivsetableringar, göra en prognos och diskutera
eventuellt behov av åtgärder.

Dolores Öhman (MP)
22 augusti 2022
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