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Referat Skånes Effektkommission första 

sammanträde 2022 

 
Tid och plats 

 

2022-01-24, klockan 13:00-16:00 via Microsoft Teams. 

  

 

Dagordning 

 

• Dialog med Svenska Kraftnät 

• Nytt från arbetsgrupper 

• Visions- och påverkansarbete  
  

 

Dialog med Svenska kraftnät  

Svenska kraftnäts arbete och roller presenteras av Lotta Medelius-Bredhe 

och Lowina Lundström. Även Svenska kraftnäts arbete och projekt i Skåne 

samt en ny era av utbyggnad och förstärkning av stamnätet. 

 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 

 

Status arbetsgrupper 

Region Skåne presenterade status för Effektkommissionens fyra 

arbetsgrupper, vilka är och leds av:   

 

1) Nätutveckling – Johanna Lundström 

2) Planerbar elproduktion – Ola Solér 

3) Elektrifiering av transportsektorn – Britt Karlsson Green  
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4) Fjärrvärme – Henrik Andersson 

Fokus ligger på att genomföra insatser tillsammans. Alla aktörer i Skåne är 

välkomna, förutsatt att de vill bidra till arbetet. Alla aktörer måste dock inte 

vara med på allt. I arbetsgrupperna genomförs eller planeras just nu följande 

insatser: 

 

• Gemensamma effektprognoser som underlag för nätinvesteringar. 

• Utbildning om nätutveckling och fjärrvärme riktad till kommunala fysiska 

planerare. 

• Scenarier för Skånes fjärrvärme. 

• Diskussioner om elberedskap och ö-drift. 

• Omvärldsbevakning och kunskapslyft vad gäller elektrifiering av tunga 

transporter. 

 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 

 

Påverkansfrågor och scenarioanalys 

Påverkansfrågor och scenarioanalys presenteras av Ola Solér, Region Skåne. 

Förslaget är framtaget och förankrat i arbetsgruppen för påverkan och 

kommunikation och utskickat till kommissionen inför mötet. 

 

Vid Effektkommissionens möte i november 2021 antogs förutom ett antal 

ståndpunkter även ett visionsmål om en självförsörjningsgrad på 50 procent 

till 2030. Detta mål är en viljeinriktning och kräver omfattande insatser för 

att nås. För att understödja och ge exempel på vad som krävs för att nå 

visionsmålet har ett visionsscenario tagits fram.  

 

Visionsscenariot målar upp en positiv bild där samhällets elektrifiering och 

gröna omställning går snabbare, och där Skåne blir än mer attraktivt för 

investeringar och för företag att växa i. En förutsättning för detta är en 

kraftigt utbyggd elproduktion. Visionsscenariot innehåller sju möjligheter. 

Väljs någon möjlighet bort krävs mycket mer av de andra. Visionsscenariot 

är inte ett huvudscenario utan ett exempel. 

 

För att Skåne ska kunna nå visionsmålet, exempelvis genom 

visionsscenariot, krävs policyförändringar åtminstone enligt de tidigare 

antagna ståndpunkterna. Nästa steg blir att ta fram en kommunikations- och 

påverkansplan utifrån dessa beslut. I detta material blir det viktigt att knyta 

an till en framtidsbild för hela Skånes samhällsutveckling. 

Hållbarhetsperspektiv ska inte glömmas bort. 

 

Påverkansgruppen får i uppgift att ta fram ståndpunkter vad gäller 

fjärrvärme som stäms av per mejl. 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 
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Möten 2022 

Nästa möte med Skånes Effektkommission hålls digitalt via Microsoft 

Teams den 4 Maj. 

 


