
 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om solceller på stadens egna fastigheter 

 

Redan 2008 lovade dåvarande ordförande i stadsbyggnadsnämnden Anders Ekegren (då 

FP, nu L) att sätta upp solceller på stadshusets tak. Han utmanade även andra kommuner 

att göra samma sak, om inte på stadshus så på andra byggnader som kommunen äger. 

Tyvärr kunde staden inte genomföra detta på grund av dåvarande bestämmelser om 

säkerhetsområdet kring Bromma flygplats. Sedan var det som att luften gick ur det 

dåvarande styret om att vara en förebild gällande solceller i synnerhet och klimatfrågan i 

allmänhet.  

 

I början av denna mandatperiod tycktes det finnas ambitioner om att ändra detta. I 

Regeringsprogram Blågrönt samarbete i Solna 2019–2022 står det: ”Vi ska börja sätta 

solceller och solpaneler på lämpliga fastigheter som ägs av kommunen.” Det lät lovande, 

men tyvärr verkar regeringsprogrammet ha lovat för mycket.  

 

I juni 2019 lämnade Vänsterpartiet in en enkel fråga om var och när vi får se stadens första 

solcell på egen fastighet, men under de tre år som har följt sedan dess har vi fortfarande inte 

sett en enda solpanel. Enligt uppgift finns heller inga planer att sätta upp några solceller 

under 2022.  

 

Många kommuner har gått före och visat att det är möjligt att sätta upp solceller på 

kommunala fastigheter. Göteborgs stad sätter upp solceller för 30 mkr årligen för att vara en 

förebild för andra aktörer och bidra till marknadsmöjligheter, Lunds kommun har byggt 

Sveriges största solcellsanläggning för bostadshus och i Lomma kommun ställer man krav 

på mikroproduktion av el i samband med all nyanläggning. Vänsterpartiet anser att det är 

självklart att vi ska inspireras av dessa och många andra kommuners goda exempel och 

börja sätta upp solceller eller solpaneler på stadens egna fastigheter där det är möjligt. 

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Vilka planer finns på att sätta upp solceller på stadens egna fastigheter?  

 

 
Atilla Yavuz    Tove Pehrsson 

Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 


