MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-10-04
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström
(S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Thom Ericsson (M), Johan Edenholm
(KV), Jerzy Golowkin (-), Karin Åkesson (C) (tjg. ersättare), Alexander Engman
(L) (tjg. ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson
(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson, Ulrika Hjort (Ekonomichef)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§129

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Anna Roos (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-10-04
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-10-04
Kommunstyrelsen

§129
Motionsvar Utbyggnad av solenergi
2015 KS0328
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Henrik Erlingson (C) och Karin Åkesson (C) har lämnat in en motion om utbyggnad av
solenergi. I motionen föreslås att det görs en inventering av kommunala fastigheter och
byggnader där solenergi kan byggas, samt tar fram en prioriteringslista utefter lämplighet och
investeringsutbyte. Det föreslås också att vid alla omfattande renoveringar och
nybyggnationer av kommunala byggnader och flerfamiljshus ska alternativet solenergi
beaktas på ytor där så är lämpligt.
Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag på svar på motionen. Kommunfastigheter har
i de flesta fall en hög fastighetetsel. Hyltebostäder föreslog i mål- och resursplan (MRP) 2016
att det skulle handlas upp 10st 10kw solcellspaket(ca 70kvm) för avrop. Denna investering
ströks ur investeringsbudgeten. Solcellslösningar har funnits med i alla projekt kommunen
drivit de senaste åren men det har funnits bättre lönsamhet i andra energilösningar. Förskolan
Sörgården kommer att få en solcellsanläggning och för Örnaskolans låg och mellan kommer
det att finnas med som en option i upphandlingen.
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat ett svar på motionen.
Handlingar i ärendet
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