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Sammanfattning

Miljönämnden anser det vara positivt att Skurups kommun tagit fram ett förslag till klimatstrategi och energiplan 2020-2030. Åtgärderna i förslaget kan dock sägas vara för vaga för att nå
såväl Skurups lokala miljömål som de regionala och nationella målen. Miljönämnden lämnar
därför, i sitt yttrande, några förslag på hur planen skulle kunna kompletteras och åtgärderna
konkretiseras.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på remissen Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2020-

2030 enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-12-06
Bilaga 1 Klimatstrategi och energiplan för Skurups

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-12-10
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Stadskontoret har översänt remiss om Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 20202030 till bland annat miljönämnden för samråd. Svar önskas senast 2019-12-11. Ärendet ska
behandlas i Malmö stads kommunstyrelses arbetsutskott 2020-01-20.
Bakgrund

Kommunstyrelsen i Skurups kommun beslutade 2018-12-19 att ta fram ett nytt förslag till
klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2020-2030. Förslaget består av fyra
målområden och förslag på 13 åtgärder vilka ska bidra till att uppnå de regionala klimat- och
energimålen utifrån de förutsättningar som råder i Skurups kommun.
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Syftet med klimatstrategi och energiplanen är även att bidra till ett hållbart Skurup där fokus
ligger på ett energieffektivt och säkert energisystem samt att minska kommunens klimat- och
miljöpåverkan på jorden och vara förberedande för framtida förändringar i klimatet.
Dokumentet är också tänkt att fungera som underlag vid verksamhets- och budgetplanering
inom samtliga förvaltningar och bolag samt att vara ett stöd för näringsliv, föreningar och
invånare i kommunen.
Skurups kommuns mål

Skurups kommuns långsiktiga klimatmål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst
85 procent till år 2045 jämfört med 1990 års nivåer.
Fyra övergripande mål för Skurups kommun ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala
klimatmålen:
Ö1. Fossilbränslefri kommunorganisation
Ö2. Säker, trygg och förnybar energiförsörjning
Ö3. Energieffektiviseringen ska öka både inom organisationen och även inom kommunen som
geografiskt område, vilket leder till minskad energianvändning
Ö4. Utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området Skurups kommun ska minska
I kommunens långsiktiga vision ”Skurup 2030 och visionen och vägen dit” står det:
Strävan efter ett miljömässigt hållbart samhälle präglar vår miljöpolitik. Det innebär att
de lösningar vi väljer idag ska vara miljömässigt hållbara även i framtiden. I dessa
avseenden ligger Skurup i framkant vid nationella jämförelser. Energiförsörjningen ska,
så långt möjligt, präglas av miljövänlig och förnyelsebar energi. All energianvändning i
kommunen baseras på fossilfria och förnyelsebara energikällor. Transporterna till och
inom kommunen ska ske så miljövänligt som möjligt och det ska finnas utbyggt
cykelbanenät mellan byarna. I Skurup ska det finnas gång- och cykelvägar som är väl
upplysta för säkra promenader och cykelturer, och väl underhållna trottoarer för
fotgängarna.
Handlingsplanen

I handlingsplanen anges 13 åtgärder varav 1 åtgärd handlar om att ta fram statistik, 1 handlar om
att göra en resvaneundersökning och 4 stycken handlar om informations- och
utbildningsinsatser till beslutsfattare, kommunalanställda, kommuninvånare, företag och
föreningar.
Av de resterande 7 åtgärderna handlar 1 om att kommunen ska se över möjliga
energieffektiviseringsåtgärder vid pumpstationer för dricksvatten, 1 handlar om att ersätta äldre
gatubelysning med nyare och mer energieffektiva alternativ, ytterligare 1 handlar om att
kommunen ska införskaffa fordon som drivs av fossilbränslefritt drivmedel och 1 handlar om att
kommunen ska inrätta fler tankställen för el-bilar. Ytterligare 1 handlar om att kommunen ska
investera i solenergianläggningar.
1 av åtgärderna (åtgärd nr. 9) handlar om att Skurups kommun ska arbeta för att
regionalnätsoperatören E.ON och stamnätsoperatören Svenska kraftnät ska leverera tillräcklig
effektkapacitet. Slutligen handlar en av åtgärderna om att införskaffa digitala verktyg och system
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samt att se över kommunens befintliga digitala verktyg och system, i syfte att öka
resurseffektiviteten.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden anser det vara positivt att Skurups kommun tagit fram ett förslag till
klimatstrategi och energiplan 2020-2030. Åtgärderna kan dock sägas vara för vaga för att nå såväl
Skurups lokala miljömål som de regionala och nationella målen.
Miljönämnden ser också att åtgärderna i planen i övervägande del fokuserar energi-frågan. För
att planen ska få större genomslagskraft och för att nå målen kring att minska utsläppen av
växthusgaser inom det geografiska området Skurups kommun skulle den med fördel
kompletteras med fler konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen. Exempelvis genom
framtagande av riktlinjer för kommunens matkonsumtion, eftersom val av mat till de
kommunala verksamheterna kan göra stor skillnad för en kommuns klimatutsläpp. Åtgärden om
att ta fram statistik över konsumtionsbaserade utsläpp bör även kompletteras med konkreta
åtgärder för att sänka utsläppen kopplade till konsumtionen, i det fall dessa är höga.
I åtgärd 9 fastslås att Skurups kommun ska arbeta för att regionalnätsoperatören E.ON och
stamnätsoperatören Svenska kraftnät ska leverera tillräcklig effektkapacitet, dock specificeras det
inte på vilket sätt kommunen ska arbeta för detta. Det är viktigt att varje kommun bidrar till
helheten och ser till energiförsörjningen utifrån ett regionalt perspektiv. Ett sätt kan vara att se
över olika alternativa förnybara produktionsmöjligheter inom kommunen utöver solkraft.
Skurups kommun har till exempel stor vindkraftspotential.
I avsnittet Genomförande och uppföljning i förslaget till Klimatstrategi och energiplan beskrivs inom
vilka områden som kommunen har möjlighet att påverka för att nå miljömålen. I det avsnittet
nämns särskilt att kommuner, vilka är stora inköpare av varor och tjänster, genom Lagen om
offentlig upphandling (LOU) har möjligheter att påverka genom att stipulera specifika krav och
rutiner vid upphandling. I planen saknas dock åtgärder kring hur kommunen genom sin
upphandling ska arbeta med att minska sina utsläpp, vilket den med fördel skulle kunna
kompletteras med. Under samma avsnitt nämns även fysisk planering som ett område där
kommunen har möjlighet att påverka och målområde 1 i planen berör fysisk planering,
energieffektivisering och hållbart byggande. Miljönämnden ser dock att planen saknar åtgärder
riktade mot hållbart byggande. Även detta skulle med fördel kunna arbetas in i planen för att
Skurups kommun ska få större möjlighet att nå sina miljömål.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
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