
Motion om att stärka Moderaternas hållbarhetsarbete i Härryda kommun genom att ge 
kommunalt stöd till privata hushåll/bostadsrättsföreningar för att installera solceller.  
  
Bakgrund:  
Moderaterna i Härryda kommun vill arbeta för hållbarheten i kommunen utifrån miljö, ekonomisk 
och social synvinkel. En del kommuner, har gett kommunalt stöd för installationen av solceller till 
sina invånare under visa förutsättningar. Idag är det nuvarande regering som har beslutat att ge stöd 
för installation av solceller, som är obefintlig. Jag är medveten om att vi, Moderater, jobbar för att 
minska allmänhetens beroende av bidrag, men jag anser att detta är ett befogad sätt att använda 
offentlig medel för att gynna kommunens invånare.    
Genom att ge stöd för installationen av solceller, kommer kommunen att gynnas på följande sätt: 

• andelen hushåll som producerar grön energi ökar och på så sätt vi gör 
kommunen attraktivare.  

• Att ställa kravet att endast de som anlitar företag för solcellinstallationen 
från Härryda kommun, får gynna sig av stödet. På så sätt stödjer vi en del av 
näringslivet i kommunen.  

• Att ställa kravet att endast de som använder Härryda energi som distributör 
ska kunna få använda sig av stödet. På så sätt gör vi Härryda energi starkare, 
åtminstone under avtalsbidningstiden. 

• Att t.ex göra en undersökning som kan upplysa hur många hushåll skulle 
kunna tänka sig att installera solceller, samt fråga om stödets storlek och 
utifrån resultatet från undersökningen att budgetera och planera de 
ekonomiska påföljderna från en sådan satsning. Detta kan ge 
kommuninvånarna andra perspektiv på hur Moderaterna arbetar med 
miljöfrågor inom kommunen. 

• Bara att få börja prata i dessa bannor, kan ge Moderaterna i Härryda 
kommun väldigt mycket försprång bland kommunens invånare, utifrån 
dagens situation med energifrågorna. 

  
Med denna motion yrkar jag att överväga stöd till privata hushåll för installation av solceller, för att 
skapa en del goda förutsättningar inte endast för hållbarheten utifrån miljösynpunkten, men även att 
upprätthålla hållbarhet på många olika nivåer i Härryda kommun.  
  
För Björketorps och Moderaterna i Härryda kommun, 2022-02-08 
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