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Svar på
Skrivelse gällande bristande elförsörjning
Till Trelleborgs kommun,
Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Geijer, kommundirektör

Region Skåne delar oron för den skånska elförsörjningen. Den nyvalda regionstyrelsen
för mandatperioden 2018-2022 gav 2018-12-17 utvecklingsdirektören i uppdrag att
kartlägga de skånska företagens nuvarande och framtida elbehov. Syftet var just att möta
de återkommande rapporterna om hotande elkrafts- och effektbrist i Skåne.
Kartläggningen kommer inom kort att vara färdig och bilda underlag för Region Skånes
fortsatta arbete.
Redan nu kan vi slå fast att god tillgång till elkraft och kapacitet nog att möta toppar i
effektbehovet är ett prioriterat område för det regionala utvecklingsarbetet. Regionen har
lyft frågan i ett antal sammanhang, bland annat med länsstyrelsen och med
Kommunförbundet i Skåne.
Trelleborgs exempel på hur dagens elnät inte klarar effektbehovet för vare sig
elektrifierad hamnverksamhet eller utbyggnadsplaner för bostäder är ytterligare en
varningsklocka. Er skrivelse ökar vår ambition att arbeta med frågorna framöver.
Eleffektbrist kan alltså störa företagsetableringar och skapande av nya arbeten i Skåne.
Men också bostadsbyggandet.
Vi ser i dag en utveckling där elkraft får en allt större betydelse, till exempel när det gäller
att skapa fossilbränslefria transporter. Region Skåne planerar till exempel att gå över till
elbusstrafik i Malmö och Helsingborg det närmaste decenniet. En ny fil på E6 kan komma
att förberedas för eldriven trafik med lastbil och buss. Samtidigt sker en utbyggnad av
järnvägstrafiken i Skåne. Allt kräver tillgång till el.
2020 löper också avtalet med EU om indelningen av Sverige i fyra elområden ut – ett
försök att hantera bristen på överföringskapacitet som varit dyrbar för konsumenter och
företag i södra Sverige. Det behövs ett ombyggt system.
Staten måste vidare, främst genom Svenska Kraftnät, ta sitt ansvar och bygga ut
kapaciteten.
Detta är som sagt ett prioriterat område för Region Skåne och ett område där samarbetet
med Skånes kommuner och näringsliv är utomordentligt viktigt.

Med vänlig hälsning

Anna Jähnke (M)
Regionråd
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna – utgör under mandatperioden 2018 – 2022 den
styrande konstellationen i Region Skåne med 62 av 149 mandat i
regionfullmäktige. Våra ledord för mandatperioden är öppenhet, närhet,
professionalism och hållbarhet.
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