
      
 
 

MOTION 

 

Elbrist hotar – analysera Östergötlands behov  

Frågan om eltillgång och överföringskapacitet har varit på agendan i många år. Inte allra 
minst under de kyliga dagarna nu i februari. Åtgången medförde högre elpriser och 
produktionsstopp i vissa industrier. Det innebar att oljekraftverk startades i vårt land och att 
vi dessutom imponerade kolkraftsel. Visst är vindkraft och solpaneler bra, men det ger ingen 
effekt när det är vindstilla och solen lyser med sin frånvaro.  

Nedstängningen av fossilfria kärnkraftverk i landet, som drivs utan att vara beroende av sol 
och vind, anser vi var fatala misstag. Utan säkerställda framtida leveranser av elenergi har 
det kommit många signaler från företag som inte kan bygga ut sin produktion eller satsa på 
nya etableringar. 

Våra partier har länge deltagit i eldebatten. Även lokalt i Östergötland. När regionfullmäktige 
i november beslutade om treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 hade vi ett 
förslag som dessvärre inte vann gehör.  

Så här skrev vi då: 

Elanvändningen kommer att öka kraftigt de kommande åren, särskild i städer och 
tätorter. Elektrifieringen av transportsektorn som påbörjats kommer att accelerera och 
elbehovet förväntas öka även i många andra sektorer, inte minst inom 
tillverkningsindustrin. Utvecklingen är önskvärd för att reducera utsläpp av växthusgaser, 
men leder även till att fler använder mer el samtidigt. Region Östergötland ska därför 
genomföra en SWOT-analys över tillgång på el och överföringskapacitet med fokus på 
näringslivets och invånarna nuvarande och framtida behov i Östergötland. Vår välfärd, 
jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande eltillförsel till 
konkurrenskraftiga priser. 

Sedan dess, även om kort tid har passerat, har frågan blivit än mer aktuell och Region 
Östergötland behöver ta sitt ansvar i frågan och agera.  

  



      
 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:  

a t t  Region Östergötland genomför en SWOT-analys över tillgång på el och 
överföringskapacitet med fokus på näringslivets och invånarnas nuvarande och 
framtida behov i Östergötland.  
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