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Sammanfattning
krävs för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna
efterlevas. Kommunstyrelsen gav under 2020 plan- och byggförvaltningen i uppdrag att
ta fram ett nytt Energi- och klimatprogram i samråd med näringslivet och kommunens
förvaltnings- och bolagschefer. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439)
ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning
av energi inom det geografiska området. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av
kommunfullmäktige.
I Perstorps kommun har den lagstadgade energiplanen utgjorts av kommunens Energioch klimatstrategi, som antogs år 2010 och löpte ut år 2015. Det finns således ett behov
av att ta fram ett nytt styrdokument uppdaterat utifrån nu rådande förutsättningar. Energioch klimatprogrammet definieras som ett program enligt definitionerna i kommunens
riktlinjer för styrdokument. Kommunala program innehåller kommunens långsiktiga mål
och översiktliga anvisningar men ska inte ta slutlig ställning till metod, utförande eller
detaljerade tidsplaner. Konkreta mål som avser kommunens arbete i energi- och
klimatfrågor ska i stället formuleras i respektive förvaltnings verksamhetsmål, alternativt
i förvaltningsspecifika planer antagna av respektive nämnd.
Programmet föreslås gälla under perioden 2022-2030, med utrymme för revidering 2025.
Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet även
innehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella
och internationella klimatmål ska kunna uppnås. Kommunstyrelsen har i april 2020
beslutat att sända föreliggande Energi- och klimatprogram på samråd till berörda
myndigheter, föreningar m.fl. Synpunkterna skulle senast ha inkommit 29 juni. Under
samrådstiden har förslaget att funnits tillgängligt på kommunens hemsida
www.perstorp.se, kommunhuset samt biblioteket i Perstorp. Inkomna synpunkter finn
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Slutversionen av Klimat- och
energiprogrammet har även presenterats för kommunledningsgruppen.
Patrik Ströbeck (M), Håkan Abrahamsson (M), Bengt Jarring (KD), Bengt Marntell (C),
Kristina Hovander (MP) och Marie Gärdby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar,
att anta förslaget till klimat– och energiprogram
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
Plan- och byggchef
Teknik- och servicechef
Utdragsbestyrkande

