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Handlingsplan avseende beslutad Energistrategi (KS16/211)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan – Energistrategi, 2022-01-19
Reservationer
Hanna Svensson (S) och Fredrik Ohls (L) reserverar sig.
Ulrika Sandin (MP) inkommer med en skriftlig reservation som Desirée Björk (Ö) ansluter sig
till.
Yrkanden
Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) yrkar att ärendet ska
återremitteras.
Fredrik Ohls (L) yrkar bifall till eget förslag till beslut, som Jimmy Fors (SD) ansluter sig till.
Ordföranden (M) yrkar enligt liggande förslag.
Beslutsgång (tidigare Propositionsordning)
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner först att yrkandet om
återremiss avslås och att ärendet ska beslutas idag. Därefter ställer ordföranden
tilläggsyrkandet mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan med åtgärder
kopplade till den energistrategi som kommunfullmäktige antog 2020. Syftet med
handlingsplan är att fastställa konkreta och tidsatta åtgärder inom de utpekade strategiska
insatsområden som antogs genom energistrategin. Åtgärderna i handlingsplanen ska leda
mot uppfyllelse av de långsiktiga målen i energistrategin och i förlängningen till att visionen i
energistrategin kan uppnås.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande Handlingsplan Energistrategi
Handlingsplan - Energistrategi - Version 2022-01-19

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ekerö Bostäder
Planeringsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan avseende beslutad Energistrategi
Dnr KS16/211

Vi och de 67% av medborgarna (enligt SCB:s medborgarundersökning) som tycker Ekerö
kommun inte gör tillräckligt för att ta hand om sitt eget klimat och miljöpåverkan är jätteglada
att det äntligen tas fram en handlingsplan där klimat och miljö ingår. Även då våra
målsättningar är mycket högre så kommer att vi börjar mäta våra utsläpp hjälpa kommunen
och kommunens förvaltningar att göra sin del i klimatomställningen. Vi ser ett problem att
man redan nu frångår den av kommunfullmäktige beslutade målsättningen från
energistrategin att Ekerö kommun ska ha 100% förnybar energiförsörjning.
Vi tycker inte oss se de resursförstärkningar som vi tror behövs. Många delar ska ske inom
ram men det är ett arbete som inte gjort hittills och därför kommer behöva utökad ram. Ett
nytt område som det här blir för Ekerö kommun behöver tillräcklig personal, medel och
möjlighet för kontinuerlig uppföljning. Att ha revidering en gång per mandatperiod är för lite.
Handlingsplanen borde revideras varje år i alla fall till en början då det är ett så pass viktigt
område under snabb utveckling. Mål och indikatorer borde även presenteras lättöverskådligt
på kommunens hemsida så medborgarna lätt kan ta del av kommunens framsteg på området.
Många andra kommuners planer mäter och har målsättningar för energieffektivitet per
invånare, detta är något vi borde komplettera planens mått och målsättning med. Vi ser även
att vi borde ha ett mått för totala utsläpp per invånare i kommunen.
Det är av stor vikt att vi mäter eller tar fram målsättningar och indikatorer på våra
konsumtionsbaserade utsläpp både inom kommunen men främst utomterrtitiella utsläpp då det
är där vi har stora delar av utsläppen för medborgare i vår kommun. Att vi inte räknar med
dessa ger en helt felaktig bild av våra utsläpp i Ekerö kommun. Vi inser att det är svårt att
mäta men det finns indikatorer/målsättningar som vi kan använda och Ekerö bör bidra till att
ett sådant mått tas fram i samarbete med andra kommuner.
Indikatorerna som det är nu ger inga förutsättningar för att se om vi är på väg mot målet utan
varje indikator borde ha en egen målsättning och följas upp kontinuerligt. Där vi från början
inte har värden borde målsättningar sättas efter att en grundmätning är gjord.
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Vi vill:
1. Att målet ska vara 100% förnybart som Kommunfullmäktige beslutat i energistrategin
2. Att revidering ska ske varje år, inte varje mandatperiod
3. Ha ökad resurstilldelning och förstärkning för att kunna genomföra handlingsplanen
4. Ha målsättningar för varje indikator om vad som ska uppfyllas och hur det bidrar till
målet
5. Att måttet för energieffektivitet kompletteras med ett mått för energi/invånare och
följa upp dess minskning
6. Införa mål för totala utsläpp per invånare inklusive konsumtionsbaserade utsläpp
7. Utökad andel indikatorer och målsättningar
8. Mål och indikatorer borde presenteras på Ekerö kommuns hemsida
Vi ser även att vi ska ändra dessa detaljer:
9. Åtgärd: Skapa goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik vid fysisk
planering bör ha indikatorerna:
o Andel resor med gång och cykel samt kollektivtrafik från
resvaneundersökningen med målsättningar.
o Nöjd-medborgar-index för gång- och cykelvägar (index 0-100) med
målsättningar. Finns i Kolada.
10. Det bör finnas indikator och målsättning för konsumtion inom och utom vår kommun.
Dessa finns på förslag från Klimatkommunerna och borde kompletteras med ett
utomterritoriellt mål samt indikatorer:
o Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling (%). Finns i Kolada.
o Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (kg CO2-ekv/år från
inköpta livsmedel) eller (kg CO2-ekv/portion) för att jämföra mellan
kommuner. Många kommuner följer upp genom sitt kostsystem.
11. Jordbruket som står för 19% av utsläppen bör följas med en indikator t.ex.
koldioxidutsläpp från jordbruk i kommunen (ton CO2-ekv/år) samt ha en
målsättning.
12. Indikator: Andel av energiförsörjning som är fossilfri ska vara andel av
energiförsörjning som är förnybar enligt mål i energistrategin.
13. Åtgärd: Planera samhällsstrukturen så att förutsättningar för fossilfria och förnybara
energislag såsom närvärme möjliggörs bör följas upp med indikatorn andel av
energiförsörjning som är fossilfri respektive förnybar.
14. Åtgärd: Upprätta solceller när det är lämpligt vid större renoveringar och på
nyproducerade byggnader, borde inkludera även befintliga byggnader.
15. Ny åtgärd: Ökad självförsörjningsgrad av el med indikator och målsättning för
självförsörjningsgrad av förnybar el.
Ulrika Sandin (MP)
Björn Osberg (MP)
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Tilläggsyrkande från Liberalerna punkt 2 KS 220215
1) Att handlingsplanen delas upp i två delar – kommunens interna
energianvändning och befolkningens energianvändning
2) Att respektive del (kommunens interna och befolkningen) delas upp i tre delar:
a) elförbrukning, b) uppvärmning och c) transporter
3) Att nyckeltalet värde energianvändning per producerat ekonomiskt värde inom
kommunen tas bort och ersätts med mätbara mål såsom energianvändning per
kvadratmeter uppvärmd yta yta, fossilfri energianvändning per körd kilometer
och energianvändning per invånare. Miljon och miljard har förväxlats.

Fredrik Ohls
Alexander Lind af Hageby
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