Tjänsteskrivelse

Anitha Ljung
Klimat- och hållbarhetssamordnare
anitha.ljung@trelleborg.se

1 (2)

Datum

Diarienummer

2019-12-16

KS 2019/794

Kommunstyrelsen

Strategi för energieffektivisering 2015-2020 slutrapport
”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.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att godkänna slutrapporten samt
att uppdra till tekniska serviceförvaltningen att återkomma till ksau med
information och presentation av upprättad projektorganisation.

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

