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2019-10-02

§ 246

Revidering av energiplan

Dnr KS 2017/0322

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade i januari 2019 Energiplan
för Lunds kommun, med åtgärder 2019-2026 på remiss till 31
instanser, däribland berörda nämnder, bolag och grannkommuner.
Planen syftar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning i
kommunen. Remissinstanserna ombads särskilt att lämna
synpunkter på föreslagna åtgärder samt bedöma ekonomiska
konsekvenser av de föreslagna åtgärderna.
Totalt har 17 svar med synpunkter kommit in, medan 4 svarar att de
avstår från att lämna synpunkter. Dessutom har synpunkter lämnats
vid ett remissmöte
I stort är de svarande positiva till energiplanen. Flera
förbättringsförslag från remissinstanserna har inarbetats i
energiplanen, bland annat har relationen till fysisk planering
förtydligats och åtgärderna sorterats för att följa
prioriteringsordningen enligt energitrappan. Dessutom har ett nytt
mål om energiförsörjning lagts till.
Endast ett fåtal kommentarer rörande ekonomiska konsekvenser har
lämnats, och gemensamt för dem är att planens antagande inte får
omedelbar budgetpåverkan. Kraftringen framhåller att
genomförandet av några åtgärder måste utformas i relation till
lönsamhetskrav.
Kommunfullmäktige föreslås att anta Energiplan för Lunds kommun,
med åtgärder 2019-2026.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 23 september 2019 § 257 Revidering
av energiplan
Reviderad energiplan 2019-09-23
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2019 dnr KS
2017/0322
Miljökonsekvensanalys den 1 augusti 2019
Inkomna yttranden över Lunds energiplan 2019-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 januari 2019, § 6
dnr KS 2017/0322

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand på
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att förslaget till energiplan återremitteras, med uppdraget att den
ska omarbetas, så att den blir mer ändamålsenlig för att uppfylla de
krav som lagen ställer på en energiplan. Som den är skriven nu är
den mer en plan för reduktion av koldioxidutsläpp, än det lagen
avser med en energiplan: att främja hushållningen med energi och
verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen bör också
tydligare analysera målkonflikter och prioriteringar mellan dessa två
mål
i andra hand avslag.
Ajournering kl. 17.04 - 17.08.
Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), IngaKerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Fabian
Zäll (L), Karin Svensson Smith (MP), Björn Abelson (S) och Mats
Olsson (V) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att
inarbeta att samma krav som ställs på upphandling av transport- och
byggentreprenad även ställs på andra entreprenader i Energiplanen.
I andra hand yrkar Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Fabian Zäll (L) att föreslå kommunfullmäktige att
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
I andra hand yrkar Karin Svensson Smith (MP), Björn Abelson (S)
och Mats Olsson (V) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget
att samma krav som ställs på upphandling av transport- och
byggentreprenad även ställs på andra entreprenader i Energiplanen.

Beslutsgång
Först frågar vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) nämnden om
ärendet ska återremitteras och finner frågan med Ja besvarad.
Därefter ställer Fredrik Ljunghill (M) uppdragen i
återremissyrkandena mot varandra och finner att Camilla Neptunes
(L) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras med uppdraget att inarbeta att samma
krav som ställs på upphandling av transport- och
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byggentreprenad även ställs på andra entreprenader i
Energiplanen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 246/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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KS 2019/0398

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-10-02 klockan 14.00–17.16,
ajournering kl. 15.16 - 15.29 och kl. 17.04 - 17.08

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 220 - 242
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 220 - 243
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 234 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 243 - 249
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 234
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 244 - 249
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), §§ 229 (del av) - 249
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 220 - 232
Jesper Jakobsson, administrativ chef, §§ 220 - 245
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Gunilla Welander, lokalstrateg, §§ 220 - 230
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Justerare

Hans-Olof Andersson (SD) med Anders Almtren (S) som
ersättare

Paragrafer

§ 220–249

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 10 oktober 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 220 – 242

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 243 - 249

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 220–249

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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Utdragsbestyrkande

2019-11-04

