Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om eleffekten
Redan idag tvingas staden tacka nej till viktiga företagsetableringar på grund av brist på eleffekt,
t.ex. av serverhallar som hade kunnat användas för att värma upp stadens hus. Beslutade viktiga
projekt så som tunnelbaneutbyggnad och bostadsbyggande riskerar att stoppas, också på grund av
effektbristen.
Olika aktörer pekar på varandra och ingen vill ta ett helhetsansvar. Nu måste Stockholms stad ta
på sig ledartröjan för att få aktörerna att tillsammans hitta både akuta lösningar för att lösa dagens
bristsituation och långsiktiga lösningar för att se till att vi inte hamnar i en liknande situation igen.
I juni 2018 skickade Svenska Kraftnät ett brev till Stockholms stad där de meddelade att ytterligare
uttag av el från det överliggande stamnätet inte är möjligt och att etablering av nya bostadsområden,
infrastruktur, verksamhet och datahallar därmed inte är möjligt. Staden agerade då direkt och ett
stort lösningsfokuserat arbete inleddes där flera möten med Svenska Kraftnät och andra viktiga
aktörer hölls, några redan samma månad.
Efter majoritetsskiftet meddelade Ellevio i februari 2019 att det inte kommer att finnas tillräckligt
med kapacitet in till Stockholm från och med år 2021, och om inget sker kommer de att behöva
neka fler elanslutningar till staden. Det är något som aldrig hänt förut. De kommer att tvingas ställa
infrastruktursatsningar, industrier och bostäder på en kölista tills de har kapacitet, om lokala
lösningar kan göras till 2021. (Stockholm hotas av akut elbrist redan 2021, Dagens Nyheter 2019-0220.)
I början mars meddelar finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) att staden står redo att ta ett
helhetsansvar för arbetet och bistå med expertis, planering och samordning, bland annat genom
att tillsätta en centralt placerad elgeneral med uppgift att koordinera det komplexa projektet och se
till att de många olika trådarna knyts ihop. (Högsta prioritet att säkra Stockholms elförsörjning, Svenska
Dagbladet 2019-03-03.)
Ingen elgeneral syns till, men två månader senare säger finansborgarrådet att hon tagit initiativ till
en energisamordnare i Stockholm, för att få ihop stadens förvaltningar och se till att det går enkelt
att få bygglov och tillstånd. (Elbrist hotar Stockholm när befolkningen växer, Dagens Nyheter 2019-0430)
Samma dag uttalar sig även miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP). Hon tonar dock ner larmen om
riskerna för en kommande elbrist i Stockholm och säger att det bara gäller de allra kallaste dagarna
om året då folk slår på kaffebryggaren eller ska duscha. (MP: Risk för elbrist bara under kallaste dagarna,
Svenska Dagbladet 2019-04-30.)
Det har nu gått tre månader sedan finansborgarrådet först uttalade sig i frågan och det finns
fortfarande inga tecken på att staden agerar. Den utlovade elgeneralen har inte utsetts, och inte
någon energisamordnare heller. Ett av majoritetens borgarråd har istället tonat ner frågan.
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Det är med oro vi konstaterar att vi inte ser några tecken på att något händer, arbetet verkar istället
ha stannat av när den nya majoriteten tillträdde. Läget i Stockholm är akut och behovet av att hitta
omedelbara lösningar är brådskande. Om staden står redo att agera, som finansborgarrådet säger,
vad är det majoriteten väntar på?
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till finansborgarrådet:










Har staden tillsatt en stadsövergripande arbetsgrupp för att samordna stadens aktörer i
arbetet med att hitta kortsiktiga och långsiktiga lösningar på eleffektbristen?
Har staden sammankallat regionens aktörer?
Har staden regelbundna möten med elförsörjningsbolagen om frågan?
Har staden träffat ansvarigt departementet?
Vad gör staden proaktivt för att lösa den akuta bristsituationen?
Vad gör staden proaktivt för att hitta långsiktiga lösningar som garanterar att Stockholm
inte hamnar i en liknande situation igen?
Vem är elgeneralen/energisamordnaren?
Hur ska elgeneralen/energisamordnaren arbeta med frågan?
Hur kommer rapporteringen till kommunfullmäktige att gå till?

Stockholm den 17 juni 2019
Emilia Bjuggren (S)
Oppositionsborgarråd
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