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Anteckningar möte 1 Region Skånes effektkommission 

 

Tid och plats 

2020-02-18, via Microsoft Teams 

 

Dagordning 

 Inledning och presentation av deltagarna 

 Bakgrund och syfte med en effektkommission 

 Organisering och upplägg av arbetet 

 Gemensamt svar på remiss från Infrastrukturdepartementet 

 Gemensam debattartikel 

 Avslutning 

 

Medverkande 

Anna Jähnke, regionråd och ordförande regionala utvecklingsnämnden (M) 

Louise Eklund, regionråd och 1:e vice ordförande (L) 

Yvonne Augustin, regionråd och 2:e vice ordförande (S) 

Anneli Hulthén, Landshövding Skåne län 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö (S) 

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg (M) 

Fredrik Ljunghill, Kommunstyrelsens vice ordförande, Lund (M)  

Kristina Bendz, Kommunstyrelsens ordförande Ystad (M) 
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Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner (M) 

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige 

Martin Höhler, vd, E.ON Energidistribution 

Anders Östlund, vd, Öresundskraft 

Sezgin Kadir, vd, Kraftringen 

Jessica Fredson, vd, Ystad Energi 

Johan Svenningsson, vd, Uniper 

Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 

Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad (L), och Göran 

Thessén, vd, C4 Energi ingår i effektkommissionen men kunde inte närvarade inte 

vid det första mötet. 

Adjungerade vid mötet: Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Jens Sörvik, 

enhetschef miljö, Ola Solér, miljöstrateg och Carin Peters, internationell strateg, 

alla avdelningen för regional utveckling samt Samuel Jonsson, politisk sekreterare 

(M), Hanne Clivemo, politisk sekreterare (L) och Emma Bruce, politisk sekreterare 

(S). 

 

Sammanfattning av diskussionen 

Anna Jähnke hälsade välkomna, redogjorde för mötets upplägg och introducerade 

deltagarna. 

Initiativet att starta en skånsk effektkommission stöds av alla. 

Ola Solér redogjorde för bakgrund, syfte och upplägg av effektkommissionen (se 

presentation). Tanken är att starta upp arbetsgrupper för olika frågor till vilka även 

andra aktörer i Skåne bjuds in. En arbetsgrupp om gemensamma prognoser för 

nätutvecklingsplaner är redan igång, vilket flertalet deltagare tyckte var mycket 

viktigt. 

Sustainable Business Hub har i ett gemensamt projekt med Region Skåne intervjuat 

skånska energiaktörer angående deras behov och vilka frågor en effektkommission 

bör driva. Om kommunerna har några särskilda önskemål kan dessa skickas till Ola 

Solér. Region Skåne kommer innan effektkommissionens nästa möte skicka ut 

förslag till mål samt vilka frågor och arbetsgrupper som bör prioriteras. 

Deltagarna kommenterade att det behövs en tydlig struktur för hur arbetsgrupperna 

sitter ihop, en uppdelning av vad vi vill uppnå på kort och lite längre sikt, samt att 

det behövs tid för diskussion. Därtill lyfte flera att kunskapsnivån hos deltagarna är 

olika och att kunskapshöjande insatser vore välkommet. Flertalet deltagare 

uttryckte att deras organisationer gärna bidrar med någon form av utbildning. En 
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önskan fanns om att få lov att bjuda med sakkunniga/medarbetare för att lyssna på 

diskussionerna och ta med kunskapen hem till den egna organisationen. 

När det gällde särskilda frågor lyftes behov av fokus på koppling mellan lokal 

elproduktion i kraftvärmeverk och fjärrvärme, perspektiv som rör elberedskap samt 

vätgasens möjligheter. Även frågan om elområdesindelning dök upp med viss 

oklarhet kring pågående översyn på nationell nivå och på EU-nivå. 

Region Skånes svar på remiss av Energimarknadsinspektionens rapport 

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för 

kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet ska beslutas om på regionala 

utvecklingsnämndens sammanträde den 5 mars. Synpunkter på utskickat remissvar 

kan lämnas till Ola Solér innan vidare beredning inför sammanträdet. Region 

Skåne önskar att övriga deltagare om möjligt skickar in liknande svar för att visa på 

en gemensam röst från Skåne. Anneli Hulthén påpekade att Länsstyrelsen Skåne 

kommer lämna ett eget svar. Även andra deltagare kommer lämna egna svar. 

E.ON, Öresundskraft och Uniper hade lämnat synpunkter på Region Skånes 

remissvar innan mötet. Kraftringen ämnade lämna synpunkter efter mötet. 

Generellt ansågs remissvaret vara välformulerat. 

En debattartikel togs fram och förankrades redan innan mötet i ett försök att nå ut 

nationellt med anledning av den pågående debatten om elförsörjningen och det 

kalla vädret. Debattartikeln publiceras i Dagens Samhälle. En ny debattartikel kan 

skrivas under våren när beslut om detaljerade mål och prioriteringar är tagna. 

Anna Jähnke tackade för en bra diskussion och avslutade mötet. 


