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Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2022-09-01 

Förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt vid risk för 

ransonering 

Vid effektbrist i Sverige och vid risk för sådan behöver ledamöter i KS och ledamöter i 

Krisledningsnämnden ha rätt kunskap för att tillgänglig effekt ska fördelas till invånare på bästa 

möjliga sätt. 

Det finns ett dokument som heter ”Styrel”. Vi har begärt att få ta del av detta dokument såsom 

allmän handling, men förvaltningen har sagt nej med motiveringen att hela dokumentet är 

sekretessbelagt. Relevans kring att hela dokumentet har sekretessbelagt kan diskuteras, men detta 

är inte det centrala. 

Det centrala är att vi ledamöter i KS och ledamöter i Krisledningsnämnden behöver tillgång och 

förståelse till vad som gäller vid en krissituation, när det är effektbrist i Sverige och distribution 

behöver stängas av. Förberedelser och god kunskap är A och O vid en krissituation. 

Härryda Energi ger t.ex. ingen garanti att en elabonnent som producerar el kommer vara uppkopplad 

till nätet. Bolaget hänvisar till dokumentet ”Styrel”, som sen förvaltningen som helhet har 

sekretessbelagt. 

Förberedelser inför en kris är viktigt. Vi vill därför ge ledamöter en förståelse kring vad som gäller 

enligt dokumentet ”Styrel” och därefter möjlighet att påverka dokumentets innehåll. Vad som är 

bästa möjliga sätt att fördela effekt påverkas rimligen även utifrån våra politiska uppfattningar. Ska vi 

prioritera stad eller land, stora industrier eller småföretagare, elfordon, kyl/frys/, biovärme, osv,… 

Vi vill verka för ett öppet samhälle. Det finns säkert många invånare som vill veta hur eleffekt 

kommer fördelas om det blir effektbrist i Sverige. 

Att köra ner huvudet i sanden och hoppas på att ett hemligt sekretessbelagt dokument är det bästa 

vi politiker kan åstadkomma duger inte.  Som ledamot i KS tar jag därför initiativ till en allmän 

uppryckning i detta ämne. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

att KS beslutar ge förvaltningen i uppdrag att dela upp dokumentet Styrel i två delar, där så lite som 

möjligt placeras i en sekretessbelagd del. 

att KS ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt under sekretess redovisa innehåll i dokumentet 

Styrel, så långt som möjlighet till ledamöter i KS och Krisledningsnämden. 

att KS utser en liten grupp, råd eller delegerat till utskott som ges i uppdrag att tillsammans med 

lagrumsexperter utarbeta ett förbättrat förslag till dokument Styrel. 

att KS ger förvaltningen i uppdrag att beslutade punkter ovan är genomförda senast 31/11 2022. 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 2022-09-01 

Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman, Ersättare Kommunstyrelsen 


