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Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-02-05

KS 2019/723

Plats och tid

Sessionssalen kl. 08.00–10.15

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Tjänstgörande för Göran Gärtner (M)
Jan Isaksson (M), Tjänstgörande för Catharina von Blixen Finecke (M)
Åke Svensson (KD), Tjänstgörande för Erik Lundström (KD)
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S)
Mariann Sjöström (C), Tjänstgörande för Patrik Holmberg (C)

Ersättare

Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Anders Ahvander (SÖS)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen
Fanny Nyberg, Kommunikatör, Kommunledningsförvaltningen
Dan Paxer, Politisk sekreterare (S), deltar ej § 11
Tom Magnusson, Politisk sekreterare (SÖS), deltar ej § 11
David Liljedal, Politisk sekreterare (C), deltar ej § 11
Christoffer Pettersson Hernestig, Hållbarhetsstrateg,
Kommunledningsförvaltningen, § 4
Mats Åstrand, Utredare, Kommunledningsförvaltningen, § 6
Kristian Silfverberg, Upphandlingschef, Kommunledningsförvaltningen, §
19
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-12

Paragrafer

1-41

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Åke Svensson (KD)

Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-13

Datum då anslaget tas ned

2020-03-08

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer
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§ 10 Strategi för energieffektivisering 2015-2020
– slutrapport
Dnr KS 2019/794

Ärendebeskrivning
”Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag 20152020” beslutades av KF 2016-04-25 (Dnr KS 2015/695). Dokumentet har fokus på
byggnader och transporter inom den kommunala sfären. Syftet är att nå mer
energieffektiva lokaler för en bättre miljö, effektivare fordon och mer miljövänliga
transporter samt minskad klimatpåverkan.
Föreligger en slutrapport med bilaga som redogör för hur långt kommunen och
dess bolag kommit med de åtgärder som beskrivs i strategin och föreslår hur det
utförda arbetet tas vidare i det framtida arbetet med energieffektivisering.

Beredning
Uppföljningen visar att flera av de utpekade åtgärderna i strategin har påbörjats och
i stor utsträckning genomförts.
Dessvärre har mätningar av energiförbrukning som gjorts inte varit konsekvent
genomförda över tid, varför det inte finns någon sammanhängande statistik som
visar om arbetet med energieffektivisering verkligen lett till minskad
energiförbrukning i fastighetsbeståndet under perioden.
Vad vi med säkerhet vet, är att hela fastighetsbeståndet lider av ett genomgående
eftersatt underhåll som medför onödigt energiläckage, något som Trelleborg har
gemensamt med de allra flesta svenska kommuner.
Genom att gå vidare och fullfölja ett energiinvesteringsprojekt, Värdeskapande
fastighetsförvaltning, kan kommunen genom investeringar renovera hela
fastighetsbeståndet omgående och så gott som omedelbart få avsevärt minskad
energiförbrukning och därmed minskade kostnader. Projektets idé är att angripa
problematiken med en ny ekonomisk modell som innebär att man genom
investeringar kommer tillrätta med eftersatt underhåll och därmed uppnår en
effektivare energianvändning för hela fastighetsbeståndet. Arbetet med upplägg för
projekt och genomförande pågår i dialog mellan kvalitets- och resursavdelningen
och teknisk serviceförvaltning.
Bilagor
Slutrapport
Uppföljning av handlingsplan för energieffektivisering 2015-2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2020-01-22 § 14 att uppmana tekniska
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serviceförvaltningen att återkomma till arbetsutskottet med information och
presentation av upprättad projektorganisation.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten.

Skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kvalitets- och resursavdelningen
Tillväxtavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

