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ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR EN GRÖN  
OCH RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING
Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Det är en fråga som inte 
känner några gränser och som inte kan vänta. Energifrågan är avgörande för att 
vi ska klara klimatomställningen. En god tillgång till prisvärd el är avgörande för 
att klimatomställningen ska omfatta alla. Men också för att företag ska kunna 
utvecklas och nya gröna jobb skapas.  

Sverige och övriga Europa befinner sig i en energikris. Den har dramatiskt för-
värrats till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det krävs åtgärder på kort- och 
på lång sikt, på alla nivåer, för att säkra en grön och prisvärd el. Detta gäller inte 
minst för Malmö och södra Sverige. 
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MALMÖ

EN NATIONELL POLITIK FÖR GRÖNA JOBB  
OCH FÖR VANLIGT FOLKS PLÅNBÖCKER  
De stora elprisökningarna i södra Sverige har lett till en stor oro hos många 
människor som funderar på hur de ska klara hösten och vinterns elräkningar. 
Företag oroar sig för hur de ska kunna konkurrera på lika villkor.

Socialdemokraterna presenterade nyligen en generalplan för snabbt utbyggd 
elproduktion för billig el. Här ingår bland annat ett långsiktigt högkostnadsskydd 
mot höga elpriser till såväl hushåll som företag. I ett första steg ska Svenska 
Kraftnät betala tillbaka 60 miljarder kronor. Minst 30 miljarder kronor – dubbelt 
så mycket som Moderaternas förslag – ska gå till hushållen. Och till skillnad från 
Moderaternas förslag ska även företag få del av högkostnadsskyddet.

Förslaget innebär också att de hushåll och företag i de södra delarna av landet 
ska få mest, eftersom prisökningarna har varit störst här. Det är en politik för 
vanligt folk och deras plånböcker. Men också för att korrigera den orättvisa el-
prisområdesindelningen som missgynnar människor och företag i södra Sverige.  

Malmö och övriga Skåne lider av ett underskott av elproduktion. Därför måste 
elnätsutbyggnaden till södra Sverige prioriteras framför utbyggnaden till övriga 
kontinenten. Men det behövs också ökad elproduktion i södra Sverige. Reger-
ingen har fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs. Det 
ger ökade möjligheter att producera mer grön och prisvärd el i södra Sverige 
framöver. Det är något som Socialdemokraterna i Malmö välkomnar.



MALMÖ

EN LOKAL POLITIK I MALMÖ FÖR  
HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING  
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad dit allt fler människor och företag 
söker sig för att förverkliga sina drömmar. Men såväl Malmö som Skåne lider av 
ett stort underskott av elproduktion. Socialdemokraterna i Malmö har en tydlig 
ambition om att Malmö helt ska försörjas av förnybar eller återvunnen energi till 
år 2030. Därför ska vi lokalt göra allt vi kan för att bidra till en grön-, tillräcklig- 
och prisvärd energiförsörjning i Malmö.

Det här vill Socialdemokraterna i Malmö lokalt: 

• Införa en solcellsnorm på kommunens tak
Idag producerar kommunen cirka 10 procent av elbehovet i de egenägda lokalerna 
via vind- och solkraft. Men vi vill mer. Därför ska solcellsinstallation vara utgångs-
punkt och standard vid all nyproduktion eller renovering av kommunens egna fastig-  
heter. I de fall där solceller inte bedöms vara ekonomiskt lönsamma, men ändå bi-
drar till målet om att Malmö helt ska försörjas av förnybar eller återvunnen energi till 
2030, vill vi skapa en särskild energipott för att möjliggöra solcellinstallation.

• Utreda bildandet av ett nytt energibolag tillsammans med andra kommuner
Självförsörjandegraden av el har minskat i Malmö och i regionen de senaste åren. 
I dagsläget producerar Eon, Vattenfall och avfallsbolaget SYSAV energi i Malmö. 
SYSAV har potential att öka el- och värmeproduktionen ytterligare om ett sådant 
uppdrag ges. Därför vill vi att Malmö stad, tillsammans med andra intresserade 
kommuner, utreder bildandet av ett dotterbolag till SYSAV som får i uppdrag att 
öka energiproduktionen och därigenom också stärka konkurrensen på energimark-
naden. 



MALMÖ

DET HÄR DRIVER SOCIALDEMOKRATERNA  
I MALMÖ NATIONELLT
För Socialdemokraterna är klimatomställningen en uppgift för hela samhället och 
inte något som kan enbart kan överlåtas till individen eller marknaden att hante- 
ra. El- och energifrågan är helt avgörande för denna omställning och för att den 
ska vara rättvis. Lokalt ska Socialdemokraterna i Malmö göra allt vi kan för att 
Malmö ska gå före i klimatarbetet, och driva på för en nationell politik som både 
klarar att hantera den uppkomna energikrisen och säkra en långsiktig, grön och 
prisvärd energiförsörjning. Så främjas framtidens gröna jobb och omställning i 
hela landet. 

Därför driver Socialdemokraterna i Malmö nationellt: 

• Statliga investeringar i energilagring och planerbar  
  energiproduktion i eller kring Malmö. 
Det kan exempelvis handla om investeringar i ny kraftvärmeanläggning som ger 
ökad regional energiproduktion.  

• Stöd till hushåll med gasuppvärmning
Det finns cirka 20 000 hushåll som värmer upp sina hem med naturgas. Många av 
dessa finns i Skåne. I takt med att Putin har strypt till gasleveranserna till Europa har 
många fått chockhöjda priser. Även de behöver högkostnadsskydd. 

• Gör om eller avskaffa den orättvisa elprisområdesindelningen
När elprisområdena infördes 2011 var ett av huvudsyftena att det skulle ge inci-
tament för ökad regional elproduktion. Idag är det tydligt att den ambitionen har 
misslyckats. Systemet missgynnar de södra delarna av landet, snedvrider konkur-
rensen för många företag och försvårar för etablering av nya, i en region som behö-
ver nya jobb. Därför är det välkommet att regeringen genomför en översyn av de 
svenska elprisområdena. Vi menar att indelningen antingen behöver avskaffas helt 
eller revideras på ett sätt som gör att elanvändare får betala samma pris oavsett var 
i landet man befinner sig, så som är fallet i exempelvis Italien.


