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Motion om effektbristen, KS 2021/526
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige har Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S) fört
fram förslag om en ökat samordning mellan staden, Svenska kraftnät, Ellevio och
Stockholm Exergi och andra berörda organisationer eller företag i syfte att komma
tillrätta med bristen på eleffekt i Stockholm.
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om effektbristen till bl. a. Stockholms Stadshus
AB, som i sin tur remitterat vidare till Stockholm Exergi. Nedan följer en redovisning av
bolagets remissvar i sin helhet.
Underremiss
Stockholm Exergis remissvar har följande lydelse:
Stockholm Exergi har inget att erinra mot i motionen gjorda analyser eller framställda
förslag till beslut.
Däremot vill Stockholm Exergi göra ett beriktigande. På sidan 2 står: ”Om inte
regeringen hösten 2019 medlat fram ett avtal mellan Exergi och Ellevio och ett beslut av
Svenska kraftnät om elberedskap, hade inte Stockholm Exergi kunnat göra nödvändiga
reinvesteringar i sina anläggningar som säkerställer nuvarande effektbehov och
nödvändig elberedskapsreserv i Stockholm.”. Att avtalet mellan Stockholm Exergi och
Ellevio samt beslutet av Svenska kraftnät bägge var nödvändiga för att Stockholm
Exergi skulle kunna fatta sina reinvesteringsbeslut är riktigt. Däremot är det inte riktigt
att avtalet och beslutet är en följd av medling från regeringen. Stockholm Exergi har fört
de förhandlingar och diskussioner som ledde fram till avtalet respektive beslutet
bilateralt och i direkt dialog med Ellevio respektive Svenska kraftnät. Däremot är det
riktigt att regeringskansliet följt processen och löpande informerats av parterna var för
sig.
Koncernledningens synpunkter och förslag
Koncernledningen anser att motionen lyfter en viktig strategisk utmaning för staden:
elförsörjningen. Med anledning av att frågan är så angelägen för att trygga Stockholms
utveckling och företagens tillväxtmöjligheter har kommunstyrelsen tagit ett strategiskt
grepp i frågan.
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Målsättningen för arbete är att nå en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån
ett stadsövergripande perspektiv på kraftfrågor, eleffekt, behov och klimat.
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