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Energiplan för Lunds kommun 2019-2026
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde i oktober
förslaget till Energiplan för Lunds kommun 2019-2026. Planen syftar
till en långsiktigt hållbar energiförsörjning i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera energiplanen med
uppdraget att inarbeta att samma krav som ställs på upphandling av
transport- och byggentreprenader även ställs på andra
entreprenader.
Kommunkontoret har ändrat texten i delområde 3, som nu heter
energieffektiva fastigheter och entreprenader, så att kraven omfattar
alla typer av entreprenader.
Kommunfullmäktige föreslås anta Energiplan för Lunds kommun
med åtgärder 2019-2026.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019 dnr KS
2017/0322.
Energiplan för Lunds kommun 9 oktober 2019 dnr KS 2017/0322.
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2019, § 246 dnr KS
2017/0322
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2019 dnr KS
2017/0322.
Miljökonsekvensanalys den 1 augusti 2019

Barnets bästa
Förändringen av delområde 3 i energiplanen har försumbar
betydelse för barn.

Ärendet
Energiplanen ska uppfylla lagkravet om att varje kommun ska ha en
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Den
ska främja hushållningen med energi och bidra till att uppfylla målen
i miljöprogrammet LundaEko, särskilt klimatmålet. Den ska också
bidra till att energisystemet i Lund är robust inför pågående och

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Kyrkogatan 11

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-15

2 (2)
Diarienummer

KS 2017/0322
kommande klimatförändringar. Planen syftar till en långsiktigt
hållbar energiförsörjning i kommunen.
Vid sitt sammanträde i oktober beslutade kommunstyrelsen att
återremittera energiplanen med uppdraget att inarbeta att samma
krav som ställs på upphandling av transport- och byggentreprenader
även ställs på andra entreprenader.
Kommunkontoret har ändrat rubriken på delområde 3 till
Energieffektiva fastigheter och entreprenader. Åtgärd 3.9 har
uppdaterats så att den nu omfattar alla typer av entreprenader,
istället för att som tidigare bara gälla byggentreprenader.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att
att

anta Energiplan för Lunds kommun, med åtgärder 2019-2026
upphäva Handlingsplan för ett hållbart energisystem, och
Handlingsplan för fossilbränslefrihet
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