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Remiss i ärende: "Motion från Anders Almgren (S)
och Klara Twete (S) Genomför ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar För klimatet, ekonomin och energiförsörjningen”
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion gällande ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar i kommunens
fastigheter. Motionen utgår från en rapport som tagits fram av
Länsstyrelsen. Motionen föreslår bland annat att Kommunstyrelsen
med stöd av Servicenämnden återkommer till Kommunfullmäktige
med förslag till budget avseende investeringar och driftmedel för
genomförande av en långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet i
enlighet med motionen. Serviceförvaltningen välkomnar att frågan
om hur Lunds kommun arbetar med att säkerställa energieffektiva,
kostnadseffektiva lokaler med låg miljöpåverkan får ökat fokus.
Serviceförvaltningen instämmer i många delar av motionen och delar
också målbilden – energieffektiva, kostnadseffektiva lokaler med låg
miljöpåverkan- men har delvis en annan syn på vägen dit.
Serviceförvaltningen anser bland annat att Lunds kommun bör ta
fram ett kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter, t ex en fastighetspolicy som definierar vad som är
värdeskapande förvaltning för Lunds kommun. Serviceförvaltningen
anser att det saknas viktiga direktiv för hur användning av LCC
beräkningar i Lunds kommun bör ske och att sådana direktiv kan
ingå i ett sådant dokument.
Serviceförvaltningen vill föreslå att ge kommunkontoret och
serviceförvaltningen i uppdrag att utreda om en övergripande
planering av underhåll kan få en mer naturlig del i
lokalinvesteringsprocessen.
Serviceförvaltningen anser att planering av ett större
reinvesteringsprojekt för energieffektivisering bör föregås av
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injusteringar och att driftsmedel bör avsättas framöver för att utföra
sådan injustering tillsammans med en objektsinventering.
Serviceförvaltningen önskar vidare utökade driftsmedel i kommande
EVP-processer för att komplettera befintlig fastighetsdatabas samt
göra åtkomsten till nyckeltal mer användarvänlig.
Serviceförvaltningen ser också positivt på initiativ till att öka den
generella kompetensen kring kommunens fastighetsägande och
fastighetsförvaltning. Att ta fram ett kommunövergripande styrande
dokument för kommunens fastigheter skulle delvis kunna tjäna detta
syfte.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2020 (denna
skrivelse).
Motion till Lunds kommunfullmäktige: ”Genomför ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar - För klimatet,
ekonomin och energiförsörjningen”.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2020 Dnr
SN2020/0145 (Förslag om utredning avseende Kommungemensam
lokalvårdsstandard i Lunds kommun).
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2020 dnr SN
2020/0132 (Förslag till ny internhyresmodell).

Barnets bästa
Ärendet tar hänsyn till barn och ungas rättighet att leva i ett hållbart
samhälle samt möjligheten att ta del av kommunens pedagogiska
verksamhet i ändamålsenliga och funktionella lokaler och utemiljöer.

Ärendet
Socialdemokraterna har författat en motion gällande ett
upprustningsprogram för kommunens fastigheter, för att minska
energiförbrukningen och därmed kostnader och miljöpåverkan.
Motionen grundar sig i en rapport framtagen av Länsstyrelsen inom
ramen för ett projekt som Lunds kommun deltagit i. Motionen
föreslår bland annat att:
•

•

**

Lunds kommun ska gå vidare i arbetet med ett projekt
avseende reinvesteringar och energieffektiviseringar i stor
skala och med hjälp av en handlingsplan införa en
värdeskapande fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsen och servicenämnden, i samverkan med
övriga berörda nämnder, ska utveckla kommunens hantering
av fastighetsfrågorna.
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•

Kommunstyrelsen att med stöd av servicenämnden ska
återkomma till Kommunfullmäktige inför 2021 med förslag
till budget avseende investeringar och driftmedel för
genomförande av en långsiktig utveckling av
fastighetsbeståndet.

Serviceförvaltningens svar på remissen
Bakgrund
Lundafastigheter deltog 2019 i projektet Värdeskapande
fastighetsförvaltning, som drevs av Länsstyrelsen. Projektets syfte
var att ta fram handlingsplaner för kommunerna som dessa sedan
kunde använda för att gå vidare med storskaliga
reinvesterings/energieffektiviseringsprojekt och införa
värdeskapande fastighetsförvaltning i sin verksamhet.
Detta projekt låg till grund för Länsstyrelsens rapport 2020:01
”Överkom energislöseriet genom lönsamma investeringar” som
släpptes i februari 2020 och var en fortsättning på den studie som
Länsstyrelsen genomförde under perioden oktober 2017 till februari
2018. Studiens resultat finns presenterade i rapporten ”Från
energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader” (Länsstyrelsen nr
2018:23).
Lundafastigheter fick i januari en fråga från Länsstyrelsen om att
med två veckors varsel gå med i ett EU-projekt som en fortsättning
på arbetet som gjordes i projektet Värdeskapande fastighetsförvaltning. Lundafastigheter såg vid tidpunkten ingen möjlighet att tacka ja
till detta EU-projekt. Detta beroende på den korta framförhållningen,
att rapport med tillhörande handlingsplan ännu inte var klar och
tillhandahållen från Länsstyrelsen samt vakans bland berörd
personal. Detta är alltså anledningen till att det i motionen står att
Lunds kommun är en av de kommuner som valt att inte gå vidare
med arbetet. Notera att enbart en av de fem kommunerna som
initialt deltog i projektet valde att gå vidare med det fortsatta EUprojektet.

Serviceförvaltningens beskrivning av nuläget
Serviceförvaltningen instämmer helt i att fastighetsfrågorna i hög
grad är avgörande för hur Lunds kommun långsiktigt ska klara
samhällets utmaningar vad gäller ekonomi, energiförsörjning och
klimatomställning.

**
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Ambitionsnivå och målstyrning
Idag beskrivs ambitionsnivåer för kommunens lokaler i kommunövergripande kvalitets- och miljömål och definieras i exempelvis
LundaEko, Lunds kommuns energiplan, politiska beslut att bygga
enligt Miljöbyggnad (Dnr KS 2016/0139) samt riktlinjer avseende
skolgårdarna. Då verksamheten som vistas i lokalerna har stort
inflytande på den miljöpåverkan som lokalerna ger, anser serviceförvaltningen att det är viktigt att målen fortsatt är kommunövergripande. Serviceförvaltningen deltager aktivt i arbetet med att
utveckla målen.
Serviceförvaltningen har idag ett arbetssätt med projekteringsanvisningar som inarbetar de krav som antagits inom kommunen
samt lagkrav som är kopplade till de kommunala verksamheter
lokalerna är anpassade för men som inte är krav enligt boverkets
byggregler. Dessa projekteringsanvisningar revideras i takt med att
ovan krav ändras.
Projekteringsanvisningarna är framtagna och revideras utifrån att
nivån på lokaler skall vara lika inom kommunen, i syfte att hålla nere
projekteringskostnader vid om-, ny- och tillbyggnad samt som ett led
i att säkerställa effektiv erfarenhetsåterföring. På så sätt arbetar
serviceförvaltningen aktivt med värdeskapande och tar beslut om
kvalitetshöjningar om det inte får negativa ekonomiska konsekvenser samt lyfter frågor om kostnadsdrivande kvalitetshöjningar för
beslut till central nivå.

Löpande verksamhetsutveckling
Förstudien som Länsstyrelsen publicerade 2018 innehöll många
intressanta resultat och kloka slutsatser. Utöver att Lundafastigheter
tackade ja till att delta i det fortsatta projektet så har Lundafastigheter använt flera av slutsatserna till den löpande verksamhetsutvecklingen. Exempelvis har ett aktivt arbete bedrivits med att
utöka fastighetsdatabasens uppgifter i syfte att erhålla bättre underlag till underhållsplanering samt för att underlätta uppföljning av
nyckeltal. Uppgifterna har framförallt utökats genom inventering
med fokus på förskolor och skolor. Idag finns olika fakta för fastigheterna samlade i olika system, vilket kan göra det tidskrävande att
ta fram heltäckande och uppdaterad kunskap. Arbete pågår för att
göra data mer snabbåtkomlig genom att använda mjukvara som kan
samla information ifrån olika system.

**
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Energieffektivisering
Serviceförvaltningen ser att det finns en stor potential till energieffektivisering och ser därför positivt på projekt som medför ökad
kompetens, ökat intresse och medvetenhet för denna typ av frågor.
Fältrapporten för Järnåkraskolan som ingår i Länsstyrelsens rapport
(2020:1) anger att effektiviseringen framförallt kommer att uppstå
när uppvärmning och ventilation justeras in, vid installation av
solceller samt när belysning och ventilation moderniseras i
gymnastiksalen.
Som syns i diagrammet i Bilaga 1 så har nyckeltalen för energi- och
vattenanvändning inom Lunds kommuns egna objekt stor spridning.
Vid införandet av totalhyra för utbildningslokaler, där
serviceförvaltningen tog över ansvaret för allt underhåll för
utbildningslokalerna, konstaterades en stor underhållsskuld både
invändigt och utvändigt. Serviceförvaltningens bild är att det finns
stora energioptimeringar att göra genom att korrigera tidigare
gjorda injusteringar1 av egna objekt. Arbetet med detta förutsågs
inte vid övergången till totalhyra. Serviceförvaltningen anser därför
att ett första steg emot ett eventuellt storskaligt projekt med
reinvestering för energioptimering är att under en övergångstid
avsätta driftsmedel för just injustering av uppvärmning och
ventilation. Dessa optimeringsåtgärder utgörs främst av arbetstid
och påverkar inte verksamheternas tillgång till lokaler i någon större
omfattning.
I EVP 2020-2022 föreslog serviceförvaltningen en omfördelning av
investeringsmedel för energieffektiviseringsåtgärder till driftsmedel
för optimeringsåtgärder, men förslaget fick inte gehör. Förvaltningen
har för avsikt att återkomma inför kommande EVP-process med
förnyat förslag till omdisponering mellan investeringsmedel och
driftsmedel.
I den nuvarande internhyresmodellen tilldelas Lundafastigheter
investeringsmedel för underhåll medan driftskostnader bekostas av
lokalhyror. Ökade kostnader för media såsom el, vatten och
sophämtning har inte kunnat täckas av ökade hyresintäkter, vilket
1

Injustering görs för att få rätt luftflöden och rätt temperaturer inom samtliga
utrymmen. Detta görs genom att ställa in exempelvis don (alltså anordningar för
till – och bortförsel av luft) så att de släpper igenom rätt mängd luft anpassat till
fläktarnas inställning. Fel inställningar kan medföra att det går åt mer energi åt att
driva fläktarna eller att rum kyls mer än nödvändigt som gör att värmesystemet
måste tillföra mer energi.

**
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medfört en omdisponering inom befintlig budget. Effekten har blivit
att mindre medel finns för tillsyn och underhåll samt
optimeringsåtgärder.
Serviceförvaltningens inställning är att införandet av en ny
internhyresmodell ökar möjligheten till att genomföra
reinvesterings- och energioptimeringsprojekt. Genom att
serviceförvaltningen kan föra en transparent dialog med respektive
förvaltning om var det finns potential att utföra optimeringsåtgärder
och effektiviseringar som kommer verksamheten till del, skapas ett
incitament för verksamheten att vara behjälplig med att planera in
genomförandet av åtgärderna. Dvs att förslaget till en ny
internhyresmodell ger bättre förutsättningar för aktivt
fastighetsunderhåll och styrning av kostnader. (Dnr SN 2020/0132)
Även om bilagorna till Länsstyrelsens rapport framhåller att det är
en mindre del av åtgärderna som ger de stora energibesparingar så
utgår rapportens kalkyler ifrån att samordnade reinvesteringar för
allt underhållsbehov inom respektive objekt görs samtidigt.
Serviceförvaltningen är positiv till att samordna reinvesteringar så
att energioptimeringsåtgärder kan utföras samtidigt med exempelvis
ommålningsarbeten och verksamhetsanpassningar. Ett sådant
arbetssätt ger samordningsbesparingar vid entreprenadupphandlingar vilket sänker den totala kostnaden. Detta är ett arbetssätt som
serviceförvaltningen försöker arbeta efter och har god erfarenhet av,
men som många gånger faller på att serviceförvaltningen inte har
kunnat beredas åtkomst till lokalerna.

Storskaliga reinvesteringsprojekt
Länsstyrelsens rapport (2020:1) förespråkar en reinvestering av
hela Lunds kommuns bestånd under ett par års tid.
Serviceförvaltningens uppfattning är att det varken i rapporten, i
studien eller någon annan vetenskaplig litteratur inom området finns
belägg för att en sådan momentan storskalig reinvestering är
förenligt med värdeskapande förvaltning. Serviceförvaltningens
uppfattning är att reinvesteringar bör ske löpande för att
kontinuerligt förnya beståendet.
Skälen är bland andra att moderna lösningar, vilket Länsstyrelsens
rapport trycker mycket på, snabbt blir omoderna. Moderna system
innebär inte heller per automatik att energiförbrukningen sänks. Det
finns flera exempel där de som vistas i lokalerna inte förstår hur de
nya moderna lösningarna fungerar, varför driftskostnaderna blir
betydligt dyrare än beräknat. För lokaler där det ofta är stor

**
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variation på vem som vistas i dem är det inte möjligt med
utbildningsinsatser för att råda bot på problematiken.
Serviceförvaltningens erfarenhet är vidare att nya och moderna
lösningar inte alltid behöver vara tillförlitliga och funktionella. Det
finns exempel på fasadlösningar som lett till fuktproblem och
uppvärmningslösningar som inte fungerat tillfredsställande, och har
krävt stora resurser när problem ska åtgärdas. Storskaliga projekt
medför därför mycket stora risker.
Varje objekts unika situation måste analyseras, varför ett storskaligt
grepp, med förenklande antaganden för att klara samprojektering,
ökar riskerna ytterligare.

Underhåll och lokalinvesteringsprocessen
För att kunna utföra underhåll av fastigheter måste stor hänsyn tas
till ett antal olika intressenter, inte minst till den verksamhet som
hyr lokalerna som har stort inflytande över exempelvis åtkomst.
Serviceförvaltningen anser därför att det är av stor vikt att
respektive förvaltning bedriver god lokalplanering med lyhördhet
för underhållsbehov.
Kommunens lokalinvesteringsprocess är ett mycket bra verktyg för
att planera, styra och följa upp byggprojekt. Den har tagit tid att
inarbeta med anledning av de långa ledtiderna i byggprojekt. För de
projekt som har följt denna process har uppfyllelsen av uppsatta mål
vad gäller tid, kvalitet och budget varit god. Enligt denna process tas
lokalplaner fram som beskriver verksamheternas ändrade behov.
Dessa lokalplaner ligger sedan till grund för att prioritera mellan
olika investeringsprojekt. Serviceförvaltningen anser nu att
lokalinvesteringsprocessen är så väl etablerad att det vore lämpligt
att utreda om övergripande planering av underhåll kan få större
fokus vid arbetet med lokalplaner för att säkerställa åtkomst till
berörda lokaler samt för att öka förutsättningarna för strukturerat
och effektivt underhållsarbete.
Serviceförvaltningen ser gärna att Kommunstyrelsen ger
kommunkontoret tillsammans med serviceförvaltningen i uppdrag
att se över till vilken nivå övergripande planering av underhåll bör
ingå i respektive verksamhets lokalplan.

Livscykelkostnader och livscykelanalyser
Då det är enkelt att få fram siffror på teoretiska livslängder för
komponenter är det också enkelt att anta att underhåll skall utföras
baserat på dessa teoretiska tidsintervall. Teoretiska livslängder är
dock just teoretiska och kan avvika ifrån verkliga livslängder pga

**
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ändrad användning av lokalerna som medför andra behov, nya
myndighetskrav eller felaktig hantering. Serviceförvaltningen har i
tjänsteskrivelsen Förslag om utredning avseende
Kommungemensam lokalvårdsstandard i Lunds kommun (SN
2020/0145) velat uppmärksamma bland annat att ytskikt fått
betydligt kortare livslängd än den teoretiska pga felaktiga rutiner vid
lokalvård.
I motionen står det: ”Ett arbetssätt som bygger på livscykelanalyser
och livscykelkostnader måste implementeras vad gäller så väl
projektering, beställning som fastighetsförvaltning. Livscykelanalyser
(LCA) är en strukturerad metod att bedöma miljökonsekvenser, inte
minst klimatpåverkan, av en verksamhet eller en åtgärd, medan
livscykelkostnader (LCC) är ett arbetssätt att kalkylera de samlade
ekonomiska kostnaderna med hänsyn till såväl investering,
reinvesteringar, underhåll och samtliga driftskostnader.” Vad gäller de
ambitioner för LCA- och LCC-kalkyler som finns med i både
LundaEko II och energiplanen har Lunds kommun en bra bit kvar att
gå. Direktiv behöver tas fram om vilka antaganden som skall
användas vid kalkyleringen. Lundafastigheter har till exempel som
krav att LCC-beräkningar skall göras vid val av installationer, men
utan direktiv om vilka antaganden som skall användas vid
kalkyleringarna blir resultatet av beräkningarna inga optimala
underlag för beslut.
Att göra kompletta LCA-kalkyler vid byggnation är mycket ovanligt
och något som framförallt förekommer i forskningsprojekt, eftersom
det är oerhört komplext. Lundafastigheter arbetar därför med en
förenklad LCA genom att använda det svenska certifieringssystemet
Miljöbyggnad, som behandlar flertalet olika aspekter av en byggnads
miljöpåverkan (SN 2019/0054). Miljöbyggnad innefattar en indikator
som behandlar byggmaterialens klimatpåverkan. I arbetet inom den
indikatorn gör man en förenklad beräkning, det vill säga inte en
komplett LCA. Lundafastigheters ambition är att i takt med att data
blir tillgängligt inom branschen göra dessa beräkningar för LCA allt
mer detaljerade. Detta i enlighet med energiplanen samt i linje med
Boverkets arbete gällande klimatdeklarationer av byggnader.
För att LCC- och LCA-kalkyler skall vara rättvisande inför en
reinvestering krävs att lokalerna är funktionsdugliga under hela den
teoretiska livslängden. En del fastigheter har stort underhållsbehov
men befolkningsprognoserna påvisar att lokalerna inte kommer att
behöva uppfylla samma behov. I de fallen är det inte korrekt att
använda den teoretiska livslängden. För ett rättvisande arbete med
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LCC och LCA kalkyler krävs således en lokalplanering med god
framförhållning.

Kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter
Kommunen har beslutat om ”Program för styrning” (KS 2018/0496)
som syftar till att stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen. I motionen står det att ”Det är hög
tid att Lunds kommun nu genomför en omfattande ambitionshöjning vad
gäller hanteringen av kommunens lokaler, genom att sjösätta ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar.” Den beskriver
behovet av kommungemensamt aktiverande styrdokument som
tydliggör vad kommunen vill förändra. Det håller förvaltningen med
om och anser att det även behövs normerande styrdokument som
tydliggör kommunens förhållningssätt och arbetssätt och har ett
fokus på hur kommunen fungerar internt.
Förvaltningens remissvar om internhyresmodellen, SN 2020/0132,
lyfter att det finns skäl att överväga framtagande av en kommunal
fastighetspolicy, som exempelvis anger strategin för fastighetsägandet, direktiv för kostnadseffektivitet och nyckeltal för
uppföljning, prioritering av underhåll etc. Dvs ett
kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter som beskriver arbetet med värdeskapande förvaltning i
Lunds kommun. Det skulle kunna vara ett verktyg för att säkerställa
att kortsiktiga besparingar vad gäller skötsel inte görs.
Värdeskapande fastighetsförvaltning är inte ett vedertaget begrepp.
Olika fastighetsägare har olika ambitioner med sitt
fastighetsinnehav, vilket innebär att värdeskapande
fastighetsförvaltning kan ha olika innebörd. Vad värdeskapande
fastighetsförvaltning innebär för Lunds kommun skulle kunna
definieras i ett kommande kommunövergripande styrande
dokument.
Ett kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter skulle också kunna innehålla direktiv kring vilka
antaganden som skall göras för exempelvis livslängder och
kalkylräntor vid en LCC-beräkning inför reinvestering eller
nyinvestering inom kommunen. Serviceförvaltningen anser också att
det är önskvärt att förtydliga vilka kompletterande kalkyler som
skall göras, exempelvis annuitetsberäkningar och känslighetsanalyser. Hur restvärden skall beaktas vid beräkningar samt kopp-
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ling till antagna lokalplaner kan också med fördel förtydligas i ett
kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter.
Serviceförvaltningen ser gärna att de tilldelas ett uppdrag att
tillsammans med kommunkontoret ta fram ett förslag till ett
kommunövergripande styrande dokument för kommunens
fastigheter, t ex en fastighetspolicy, som inkluderar ovan nämnda
delar

Serviceförvaltningens svar på motionens förslag på
handlingsplan för att uppnå ambitionshöjningen
De olika områdena som motionsförfattarna vill satsa på listas nedan
(i kursiv stil) tillsammans med serviceförvaltningens kommentarer.
•

Inventering – komplettera tidigare sammanställningar för att
skapa en heltäckande och uppdaterad kunskap avseende
kommunens samtliga lokaler vad gäller ytor, tekniska
egenskaper, energiprestanda m.m.
Serviceförvaltningen ser mycket positivt på att öka takten för
utökningen av uppgifter i befintliga databaser samt en ökad
takt i att utveckla vyer som snabbt kan visa nyckeltal med
data från olika databaser. På så sätt kan tillförlitligheten och
användbarheten när det gäller att få fram nyckeltal för uppföljning och planering ökas, samtidigt som en utökad inventering ingår i ett första steg inför fortsatt arbete med värdeskapande förvaltning. Även om det under senare år har
bedrivits ett omfattande arbete finns det fortfarande en stor
utvecklingspotential.
Inventeringar bidrar till värdefull ökad kunskap om objekten.
De kan dock bli så kostsamma och tidskrävande att de i sig
riskerar att äta upp stora delar av optimeringsvinsten. En
inventering ger en ögonblicksbild, varför det är viktigt att
fastställa syftet inför en inventering.
Serviceförvaltningen ser därför att det mest kostnadseffektiva
tillvägagångssättet för att uppnå en önskvärd tillgänglighet till
nyckeltal vore att ökade resurser används för
A) fortsatt imatning av befintlig data i fastighetsdatabasen
samt
B) inventering av fastigheter, parallellt med injustering
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C) framtagning av en inventeringsplan med budget avseende
driftsmedel inför kommande EVP.
•

Kompetensutveckling – öka kunskapen inom området bland
såväl förtroendevalda som medarbetare med
utbildningsinsatser och externt stöd.
Serviceförvaltningen ser positivt på viljan att öka
kompetensen såväl hos medarbetarna inom kommunens olika
förvaltningar som hos förtroendevalda. Detta ligger också i
linje med de mål som redan finns i Energiplanen.
Serviceförvaltningen ser också positivt på att föredra projekt
och information om fastigheters status för såväl
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige på motsvarande
sätt som redan görs för Servicenämnden.

•

Utvecklad struktur – vidareutveckla nuvarande systematik för
att skapa en ökad ordning och reda omfattande allt från
beställning, projektering, till reinvestering, underhåll och
förvaltning.
Detta är ett arbete som redan pågår inom ramen för Servicenämndens utvecklingsmål ”Effektivare förvaltning”.
Serviceförvaltningen ser positivt på att frågan får ökat fokus
inom större delar av kommunen vilket kan underlätta
implementeringen.

•

Planering och strategi – gör en långsiktig plan och
utarbetade strategier för hur hela kommunens
fastighetsbestånd kan uppgraderas och underhållas genom
lönsamma investeringar och långsiktig fastighetsförvaltning.
Serviceförvaltningen anser att lokalinvesteringsprocessen
fungerar mycket väl när det kommer till nyproduktionsprojekt.
När det rör sig om reinvesteringar initierade av
serviceförvaltningen är processen trögare. Alla ingrepp måste
göras i samråd med verksamheten. Där är det viktigt att
information och dialog går i alla led. Serviceförvaltningen ser
därför positivt att utreda om reinvesteringsprojekt bör få ett
större fokus i lokalinvesteringsprocessen.

**
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•

Målsättningar kopplat till ekonomi, energi och minskad
klimatpåverkan – sätt konkreta, mätbara och tidsatta mål
vad gäller minskade kostnader, energieffektiviseringar samt
minskad klimatpåverkan från kommunens lokaler.
Mål finns redan i LundaEko och Energiplanen. Mål i LundaEko
III är på gång och serviceförvaltningen har varit delaktiga i
den processen. Serviceförvaltningen anser inte att parallella
mål är önskvärt samt att det är viktigt att mål sätts centralt
då de verksamheter som vistas i lokalerna har stort inflytande
på energianvändning och klimatpåverkan.
Serviceförvaltningen ser dock positivt på framtagandet av ett
kommunövergripande styrande dokument för fastigheter där
kommunövergripande mål kan brytas ned ytterligare.

•

Investeringsplan och stärkt underhåll – genomför ett
omfattande och långsiktigt investeringsprogram som säkrar
tillräckliga resurser för att åtgärda befintliga lokaler, inklusive
reinvesteringar samt driftsresurser för en utvecklad och mer
aktiv fastighetsförvaltning.
Se kommentarer om lokalinvesteringsprocessen ovan.
Serviceförvaltningen vill dock framhäva att en viktig aspekt
för såväl energianvändning som miljöpåverkan är att
befintliga installationer och inventarier vårdas så att inte
livslängden anmärkningsvärt förkortas varför behovet av
driftsmedel inte skall underskattas. Se även förvaltningens
tjänsteskrivelse Förslag till ny internhyresmodell (Dnr SN
2020/0145)

•

Uppföljning och verifiering – starta ett integrerat arbete för
att dokumentera och följa att ekonomi-, energi- och
klimatresultat uppnås, samt att byggnadernas prestanda lever
upp till uppställda krav och att investeringsplanen följs.
Se förvaltningens kommentarer under rubrikerna kompetensutveckling och utökade strukturer.

Serviceförvaltningens kommentarer till motionens att-satser
Nedan följer motionens att-satser (i kursiv stil) samt
serviceförvaltningens kommentarer till dessa.
att

**

Lunds kommun ska gå vidare i arbetet med ett projekt avseende
reinvesteringar och energieffektiviseringar i stor skala och med
hjälp av en handlingsplan införa en värdeskapande
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fastighetsförvaltning.
Med anledning av att rådigheten över tillgång till lokaler för
underhåll är begränsad vill serviceförvaltningen föreslå att
Kommunstyrelsen efter införandet av ny internhyresmodell
uppdrar till serviceförvaltningen att i samråd med respektive
förvaltning ta fram en handlingsplan för reinvestering för
energieffektivisering i det egna beståndet.
att

lämpliga delar av arbetet sker med stöd av extern expertis, samt i
samarbete med andra aktörer såsom exempelvis Länsstyrelsen i
Skåne, andra kommuner, Energikontoret i Skåne samt
kompetens vid Lunds universitet.
Serviceförvaltningen ser mycket positivt på samarbete med
andra aktörer, vilket blir än starkare i samverkan med
förvaltningens interna kompetens. Den typen av samarbeten är
något som pågår hela tiden, inom ramen för olika externt
finansierade projekt t ex. Det ingår också i LundaEkos
prioriterade område Engagera flera att ha den här typen av
samarbeten. Serviceförvaltningen har ett väl upparbetat
kontaktnät och söker kontinuerligt lämpliga samarbeten med
relevanta parter.

att

uppdra åt Kommunstyrelsen och servicenämnden, i samverkan
med övriga berörda nämnder, att utveckla kommunens
hantering av fastighetsfrågorna i enlighet med intentionerna i
motionen.
Serviceförvaltningen ser gärna att Kommunfullmäktige
uppdrar åt Kommunstyrelsen och Servicenämnden att ta fram
förslag till ett kommunövergripande styrande dokument för
fastigheter.

att

uppdra åt kommunstyrelsen och servicenämnden att tillsammans
utarbeta förslag till konkreta och mätbara mål vad gäller
energieffektivisering, minskade drift- och underhållskostnader
samt klimatpåverkan från kommunens lokaler, som integreras i
budgetunderlag och LundaEko.
Mål i LundaEko III är redan under utarbetande och
serviceförvaltningen har varit delaktiga i den processen.
Parallella mål anser serviceförvaltningen inte är önskvärt.
Nedbrytning av målen i LundaEko skulle däremot kunna göras i
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det kommunövergripande styrande dokumentet för fastigheter.
att

uppdra åt kommunstyrelsen att med stöd av servicenämnden
återkomma till kommunfullmäktige inför 2021 med förslag till
budget avseende investeringar och driftsmedel för genomförande
av en långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet i enlighet med
motionen.
Serviceförvaltningen ser att det finns en stor potential i
energioptimering i kommunens lokaler. Dock vill förvaltningen
poängtera att man inför en större satsning bör göra en
betydligt mer noggrann förstudie än den som gjorts av
Länsstyrelsen, samt att det är viktigt att lönsamhet beräknas
med rätt antaganden och med känslighetsanalys. Därför
bedömer serviceförvaltningen inte att det är möjligt att
inkomma med förslag avseende reinvesteringar till budget
inför 2021.
Serviceförvaltningen önskar istället att Kommunfullmäktige
uppdrar åt Kommunstyrelsen att med stöd av servicenämnden
återkomma till Kommunfullmäktige inför kommande EVPprocess med förslag till budget avseende driftsmedel för
injustering och inventering av det egna fastighetsbeståndet
inför framtagande av en långsiktig reinvesteringsplan.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att

såsom sitt yttrande avseende Remiss i ärende " Genomför ett
upprustningsprogram med lönsamma investeringar - För
klimatet, ekonomin och energiförsörjningen " översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14.

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

**

Pernilla Nevsten
Fastighetschef
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Bilaga 1

Bild 1: Diagram över kvadratmeterkostnaden i egna fastigheter under 2019.
Vyerna är erhållna med hjälp av mjukvara som hämtar data från såväl
fastighetsdatabasen som ekonomisystemet. Data för Järnåkraskolan som var
objektet för fältstudier i projektet har markerats i diagrammen. Diagram a) visar
spridning av förbrukningskostnaden per kvadratmeter för vatten medan diagram
b) visar spridningen av kostnaderna för el och värme per kvadratmeter.
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