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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utredning Hylte Solenergi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen angående utredningsåtgärder.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att enlighet med det som framgår av
tjänsteskrivelsen arbeta vidare med frågan i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
I Resultat- och ekonomisk plan REP 2022 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att bygga nya
solcellsanläggningar. Fler uppdrag gavs kopplat till området klimat, men de behandlas i nuläget
separat. Som ett första steg avseende solcellsanläggningar angavs att ett antal utredningsåtgärder ska
vidtas.
Kommunledningskontoret har funnit att tillgång till mark, markförhållande/solläge och tillgång till nät
och nätkapacitet måste utredas för att komma vidare i frågan, steg 1 i utredningen.
En markinventering av kommunalägd mark har påbörjats av samhällsbyggnadskontoret och beräknas
slutföras inom kort. Kommunledningskontoret har också startat kartläggningen av nät/nätkapacitet.
Härefter kommer eventuell tänkbar mark inventeras på plats för att närmare bedöma solläge och
vegetation.
Steg 1 i utredningen bedöms kunna inrymmas som en del i befintliga tjänster.
I steg 2 ska ställning tas om eventuell driftsform. I dagsläget finns det en ganska vag uppfattning om
hur stor produktion som är möjlig. För att få ekonomi i ett bolag krävs en relativt stor omsättning
eftersom styrelse, administration och olika tjänster behöver täckas inom den försäljning som görs.
Dessutom skulle en bolagisering innebära fördröjningar i arbetet. Parallellt med att driftsformen
analyseras arbetas det vidare med de tänkta markområden som tagits fram och en form av solbruksplan
med hänsyn tagen till annan produktion ska upprättas. För dessa utredningsåtgärder, steg 2, bedöms att
personella resurser genom tekniskt kunnig projektledare inom området och juridiska resurser bör
finnas tillgängliga. Kommunledningskontoret återkommer för eventuell finansiering.
Kommunstyrelsen föreslås har tagit del av informationen som framgår ovan och ge
kommunledningskontoret att enlighet med detta fortsätta arbeta med frågan om solcellsanläggningar i
samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Steg 1 i utredningsåtgärderna kan inrymmas i befintliga tjänster. Framöver, när de första
utredningsåtgärderna avslutats bör personella resurser genom tekniskt kunnig projektledare inom
området och juridiska resurser finnas tillgängliga. I budgetberedningen bör de ekonomiska
förutsättningarna tydliggöras.
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