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Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion. Förslagen i motionen är:
- att kommunen ska sträva mot styrning, mot mer och konsekvent användning av förnybara
resurser, däribland el som är producerad av förnybara energikällor som vattenkraft,
vindkraft och biobränsle, s.k. Grön el.

Beslutsunderlag
Motion – Gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun, Miljöpartiet, 2020-11-03
Motionssvar – Gröna elavtal för ökad hållbarhet i Ekerö kommun, 2021-09-01

Ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion som föreslår att kommunen ska sträva mot
styrning, mot mer och konsekvent användning av förnybara resurser, däribland el som är
producerad av förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränsle, s.k. Grön el.
Utlåtande
Fastighetsenheten konstaterar att Ekerö kommun inom många områden bedriver ett aktivt
arbete för ett hållbart samhälle, inte minst inom Stadsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.
Som exempel kan nämnas att de byggprojekt som kommunen är beställare av kravställs för
att ha en miljöprestanda som avsevärt överstiger gällande lagkrav och rekommendationer
(nivå motsvarande s.k. miljöbyggnad Silver).
Kommunen låter också installera solceller på byggnader som uppförs eller genomgår en
större renovering-, om-, och tillbyggnad. Detta är ett tydligt exempel på bidrag mot ett
hållbart samhälle.
Enheten konstaterar vidare att det förnärvarande föreligger en politisk styrning utifrån den i
kommunfullmäktige 21 april 2020 antagna Energistrategin som anger att kommunen ska
nyttja fossilfri el. I fossilfri el ingår el som är producerad av förnybara energikällor som
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vattenkraft, vindkraft och biobränsle, men även el från kärnkraft. Kommunen upphandlar
leverans av fossilfri el i enlighet med den beslutade energistrategin.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
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