Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-12-08

§ 329 En kontakt för solel, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-470
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 276 att bordlägga ärendet.
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2019-06-12 att:



Linköpings kommun, med Tekniska verken i spetsen, tar fram
en ”Nyckelfärdig” lösning för de villaägare som vill producera
solel och sälja överskottet till Tekniska verken.
Det ska finnas en lösning som också omfattar ett alternativ med
installation av laddstolpe för elbil.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att eftersom det redan idag finns kostnadsfri, opartisk energioch klimatrådgivning i kommunen och många leverantörer på marknaden som
erbjuder stöd i processen att installera solceller. Att det finns en mångfald av
leverantörer och installatörer av solceller ser vi som positivt både i fråga om att
det ger ett större utbud men också ekonomiskt då det kan pressa priserna och
inget företag ges monopol eller fördel. Information om solceller, elfordon och
laddstolpar ingår som en del i energi- och klimatrådgivning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-16, § 154
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-09-17, § 154
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 266
1. Samhällsbyggnadsnämndens samt bygg- och miljönämndens förslag till
beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08
1. Motionen avslås med hänvisning till att det redan idag finns kostnadsfri,
opartisk energi- och klimatrådgivning i kommunen som informerar om solel
och laddstolpar för elfordon. Vidare erbjuder många leverantörer stöd i
processen att installera solceller.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 276
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 266
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2020-09-17, § 154
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 154
Tjänsteskrivelse – En kontakt för solel, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-01-26.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-26.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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