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Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt Sverige, ett Sverige med 100 procent för-

nybar energiförsörjning senast år 2040. Omställningen är nödvändig och måste 

genomföras snabbt. Genom förnybar energi kan vi bidra till att skapa ett ekolo-

giskt hållbart samhälle och därmed ta ansvar för kommande generationer.  

I arbetet för att begränsa klimatpåverkan spelar förnybar energi generellt en 

viktig roll. I ett land som Sverige, med så goda vindförhållanden, bör sats-

ningar på vindkraft kunna ha en central roll. En utbyggnad av vindkraftverk 

kan dessutom ha positiva sidoeffekter som att skapa tillväxt och nya jobb. 

Runt om i Sverige har många kommuner redan tagit steget och investerat i 

egna vindkraftverk. I Stockholms närhet kan nämnas Sigtuna, där kommunen 

äger två vindkraftverk och SigtunaHem äger ett, vilka tillsammans bidrar med 

runt en tredjedel av kommunens elbehov. Kommunen räknar med att kostna-

derna för elen i snitt har sjunkit med 2 - 2,5 mnkr per år. Även Norrtälje och 

Uppsala äger egna vindkraftverk, och i dessa kommuner produceras en ansen-

lig del av kommunernas el av dessa kraftverk. Örebro och Kumla kommun är 

andra exempel. Tillsammans äger dessa kommuner tre vindkraftverk, som de 

köpt via ett gemensamt ägt bolag, Vindkraft Örebro-Kumla AB.  

Gemensamt för alla investeringarna är att de har varit till dubbel nytta för 

kommunerna, dels tas ett större klimatansvar och dels får kommunerna lägre 

energikostnader, vilket även gynnar kommuninvånarna ekonomiskt.  

Stockholm stad ska självklart vara en föregångare i energiomställningen och 

Vänsterpartiet anser därför att staden ska utreda möjligheterna att följa de goda 

kommunala exemplen som nämns ovan. En sådan investering skulle kunna in-

nebära att staden tar ytterligare ett viktigt steg i vårt  miljö- och klimatarbete. 
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Stockholm är dessutom landets största kommun, och om vi investerar i vind-

kraft för att försörja kommunen med egen grön el skulle det naturligtvis på-

verka även utanför stadens gränser.   

Staden har idag också tre stora allmännyttiga bostadsbolag som är både 

välskötta och handlingskraftiga och har så god ekonomi att de ska kunna köpa 

vindkraftverk.  Med runt 80 000 bostäder i sin ägo är bostadsbolagen tillsam-

mans en stor aktör på Stockholms bostadsmarknad. De har därför stora möjlig-

heter att inspirera och visa vägen för andra, privata, bostadsbolag i kommunen, 

så att dessa på sikt kan följa stadens goda exempel.  

Vänsterpartiet anser med hänvisning till ovanstående att staden ska utreda frå-

gan om inköp av vindkraftverk samt hur ett optimalt ägande kan se ut, med 

hänsyn till skatteregler och andra risk- och väsentlighetsfaktorer av stor vikt. 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Stockholms 

Stadshus AB utreda förutsättningarna att köpa vindkraftverk, 

möjliga ägarförhållanden samt att genomföra inköp om utred-

ningen kommer fram till en sådan rekommendation. 
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