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Politiskt direktiv till Lidköping Energi AB (KS 2019/157)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utfärda följande direktiv till
Lidköping Energi AB:
Bolaget får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att satsa på förnybar elproduktion,
utbyggnad av ladd infrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel.
Resultatet av utredningen ska redovisas i en rapport som ska inlämnas till kommunstyrelsen
inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut.

Deltar inte i beslutet
Rasmus Möller (M), Christian Poucette (M) och Roberth Andersson (SD) deltar inte i beslutet
i ärendet.

Reservationer
Pär Johnson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ajournering
Ärendet ajourneras kl 14:40-14:45.

Sammanfattning
Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet
lägger fram ett politiskt direktiv att ge Lidköping Energi AB i uppdrag att utreda vad det
innebär för bolaget för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av ladd infrastruktur för
elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel. Resultatet av utredningen ska redovisas i
en rapport som ska inlämnas till kommunstyrelsen inom sex månader från
kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden
Ordföranden Jonas Sundström (S) yrkar bifall till majoritetspartiernas politikska direktiv till
Lidköping Energi AB.
Claes-Göran Borg (V) yrkar på att ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till beslut
som överensstämmer med ägarnas direktiv och uppdrag.
Pär Johnson (L) yrkar att Lidköping Energi AB ges ett uppdrag till översyn och förslag på
breddad verksamhet i enlighet med det beslut som kommunfullmäktige sedan tidigare tagit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 1 of 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-03

Hänsyn och del i utredningen bör även göras gällande framtida behov av värmeförsäljning
och investeringsbehov.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Ordföranden ställer proposition på Jonas Sundströms (S) yrkande mot Pär Johnsons (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jonas Sundströms (S) yrkande.

Beslutsunderlag



Politiskt direktiv från majoritetspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet till Lidköping Energi AB
KSAU § 80 Information om Lidköping Energi AB
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