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Motion angående energiplanen
Ärendebeskrivning
Annika Eriksson, för miljöpartiet de gröna, anför följande i motion.
Bakgrund
Med anledning av den klimatdebatt som anordnades av naturskyddsföreningen den 16 april och där alla partier sade sig var beredda att ta krafttag
mot koldioxidutsläppen i kommunen, föreslår miljöpartiet
att

en revidering av kommunens energiplan görs i syfte att skärpa målen
med beaktande av ny kunskap på energi och klimatområdet

att

en strategi utarbetas där kommunen redogör för hur man tänker gå
tillväga för att uppnå målen i energiplanen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Energiprogrammet
Energiprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2005-06-20. I programmet
finns långsiktigt mål, strategier och etappmål till år 2010.
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Text ur energiprogrammet:
Det långsiktiga målet är grunden för Luleå kommuns politik och vilja inom energiområdet för
framtiden.
Vision 2010 inriktning på en hållbar tillväxt, god livsmiljö och ökad samverkan ger stöd till
programmet. Ekokommunbeslutet från 1994 i Kommunfullmäktige har gett programmet sin
inriktning för en långsiktigt hållbar energiförsörjning.
Långsiktigt mål
I Luleå kommun skall vi i samverkan skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning med en
effektiv energianvändning som baseras på förnyelsebara energikällor.
Strategier
För att nå målet ska vi tillsammans arbeta med följande strategier:
1.
Minska den totala energianvändningen genom bättre hushållning (beteende)
2.
Minska den totala energianvändningen genom effektiviseringar (teknik)
3.
Effektivt nyttja den överskottsenergi som produceras
4.
Öka andelen förnybar energi
Etappmål år 2010
Etappmålen gäller Luleå Kommun som geografiskt område med alla invånare och alla
verksamheter.
•
Utsläppen av koldioxid (exklusive industrin) ska minska med 10 % jämfört med 2001,
då den var 14 222 kg/inv.1
•
Öka kunskapen om energifrågor genom kampanj eller aktivitet som informerar om
programmets mål och olika utbildningstillfällen om energifrågor.
•
Användningen av el ska minska med 10 % jämfört med 2001, då den var 1247 GWh.2
•
Användningen av eldningsolja ska minska med 20 % jämfört med 2001, då den var
150 GWh2.
•
Andelen förnyelsebara bränslen av den totala energianvändningen (exklusive kol som
processhjälpmedel) ska öka till 20 % jämfört med 2001, då den var 11 %.

SSAB dominerar industrisektorns energianvändning lokalt. Koldioxidutsläppen är en följd av att
kol används som processhjälpmedel och är inte ett direkt mått på energianvändningen i
anläggningen därför tas inte dessa koldioxidutsläpp med i målet. SSAB deltar i handeln med
utsläppsrättigheter för koldioxid.
2 Gäller alla sektorer i samhället.
1
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•
•

Andelen korta resor (<5 km) med bil i tätorten ska minska till 45 % jämfört med 2000,
då andelen var 50 %.
Andelen resor med buss i tätorten ska öka till 12 % jämfört med 2000, då andelen var
9 %.

Ansvar
Programmet antas av kommunfullmäktige och är därmed styrande för kommunal verksamhet.
Alla har därmed ett ansvar för att beakta strategier och mål i styrning och verksamhetsplanering.
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att följa utvecklingen.

Aktuellt
Uppföljningen av Energiprogrammet har visat att strategier och mål i
programmet fortfarande är aktuella och relevanta. De stämmer väl med
nationella och regionala mål. Uppföljningen visar dock att energibehovet
fortsätter att öka eller vara oförändrat och att vi fortfarande har en för stor
andel fossila bränslen. De förslag till åtgärder som följde med programmet har
inte varit tillräckliga för att nå en positiv utveckling.
Uppföljning av programmet sker kontinuerligt på www.lulea.se/hallbart
under hållbarometern. Hållbarometern är en databas som redovisar olika
nyckeltal.
Energiprogrammet har varit vårt underlag för ansökan om klimatinvesteringsprogrammet som pågår, 2006-2010.

Utlåtande med anledning av motionens två yrkanden
Stadsbyggnadskontoret föreslår att motionens första yrkande avstyrks,
Energiprogrammets mål är tillräckligt utmanande och stämmer väl med andra
mål.
Stadsbyggnadskontoret förslår att motionens andra yrkande tillstyrks,
uppföljningen av Energiprogrammet visar att vidtagna åtgärder inte har varit
tillräckliga för att nå programmets mål, en åtgärdsplan behövs.
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Plan- och tillväxtutskottets förslag
Plan- och tillväxtutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
_____

Yrkanden
Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till plan- och tillväxtutskottets förslag.
Nina Berggård (v) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och tillväxtutskottets förslag.
_____

Yrkanden
Börje Lööw (v), Annika Eriksson (mp), Bertil Bartholdsson (v) och Erika
Josbrandt (kd) yrkar bifall till motionen.
Karl Petersen (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionens första yrkande, Energiprogrammets mål är tillräckligt
utmanande och stämmer väl med andra mål

-

bifalla motionens andra yrkande, uppföljningen av Energiprogrammet visar att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckliga för att
nå programmets mål, en åtgärdsplan behövs.

_____
Beslutsexpediering: Stadsbyggnadskontoret
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