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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-04

KS 2018/25

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande, anmäler jäv § 106
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S) ersätter Emil Samnegård (MP)
Britta Brinck-Nehlin (-) ersätter Lennart Höckert (S)
Johnny Nilsson (S) ersätter Bertil Larsson (SÖS) under § 106

Ersättare

Mathias Andersson (SD)
Inger Persson (L)
Lars Mikkelä (M)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Magnus Dahlberg, Personalchef, Klg, § 88 och § 89
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef, Klg, § 91- § 94
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Charlotte Rosenlund-Sjövall, Stabschef, Klg, § 90
Ann-Sofie Gangesson, Redovisningschef, Klg, § 91- § 94
Mattias Wikner, Kvalitetschef, Klg, § 91- § 94
Hannu Sirviö, Chef kundtjänst, § 88
Gordana Vojnikovic, Ekonom, § 91-§ 94

Justeringens plats och tid

Rådhuset, kommunledningsförvaltningen den 11 april 2018.

Paragrafer

86-130

Sekreterare
Mia Ideström
Ordförande
Torbjörn Karlsson (S)

Justerare

Bertil Larsson (SÖS)

Mikael Rubin (M)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Rådhuset, kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, Trelleborg.

Underskrift
Mia Ideström

Justerares signaturer
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§ 101 Energiplan för Trelleborgs kommun 20182022. Svar senast 2018-03-30
Dnr KS 2018/132

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat att låta samråda förslag till energiplan för
Trelleborgs kommun; Energiplan Trelleborg 2018. Föreligger förslag till
remissyttrande från kommunstyrelsen.
Energiplanen är ett underlag och en vägledning för kommunens långsiktiga arbete
med omställningen till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. Planens
mål sträcker sig till 2030, den konkreta handlingsplanen till 2022.
Planen delar in energiarbetet i fyra strategiska inriktningar; hållbara transporter,
energiaspekter i fysisk planering, förnybar energitillförsel samt
försörjningstrygghet och smarta elnät.
Planen är framtagen i samarbete med SWECO Energiguide som genomfört
expertdialoger i en tvärsektoriell process och hållit ett antal workshops.
Representanter för kommunledningsförvaltningen (tjänstepersoner vid
Avdelningen för hållbar utveckling) har deltagit i dialogen och bidragit med
synpunkter på innehållet vid flera tillfällen under framtagandeprocessen.

Beredning
Kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens roll i arbetet med
kommunens energifrågor är främst att i samverkan med tekniska nämnden
säkerställa planens användbarhet och genomförande i energiarbetet framåt mot
2030. Planförslaget tillgodoser gott och väl de behov av en modern energiplan som
Trelleborgs kommun har.
Kommunstyrelsen har beviljats uppskov med svar till den 4 april 2018. Ärendet
måste därför justeras omedelbart på kommunstyrelsens sammanträde.
Kvartetten lägger på kommunstyrelsens möte ett yrkande om en kompletterande
att-sats i ärendet. Moderaterna instämmer i yrkandet.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Karlsson (S) och vice ordförande Bertil Larsson (SÖS) yrkar
på kvartettens vägnar en kompletterande andra att-sats som lyder:
att planen kompletteras med beskrivning av åtgärder som inte begränsar
möjligheterna till användning av bilen för inköpsresor mm till centrum samt
incitament som stimulerar för övergång från fossilt till elbilar.
Mikael Rubin (M) yrkar bifall till den kompletterande att-satsen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

4 (4)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-04

KS 2018/25

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen enligt föreslaget yttrande,
att ärendet förklaras omedelbart justerat, samt
att planen kompletteras med beskrivning av åtgärder som inte begränsar
möjligheterna till användning av bilen för inköpsresor mm till centrum samt
incitament som stimulerar för övergång från fossilt till elbilar.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

