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Antagande av kommunfullmäktiges plan för energi och klimat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat, reviderad efter KTHU
2021-05-18.
Ärendet
Halmstads nuvarande energiplan – handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020
som beslutades i kommunfullmäktige 2015-11-30 § 143, behöver revideras, då
kommunerna ska ha en aktuell energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering.
Det är extra aktuellt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna
världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare
takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.
Energi- och klimatplanen ska förtydliga kommunens strategival för att bidra till att
minska den globala temperaturökningen i linje med parisavtalet. Den ska även
synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet och
visa kommunens position när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med
omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer eller ansökan om anslag för
klimatinvesteringar och hållbar samhällsutveckling. Planen pekar ut fyra fokusområden
som behöver som kommunen har direkt inflytande över och som ses som särskilt
viktiga för att lyckas begränsa påverkan på klimatet.
Många bra enskilda insatser görs redan av olika aktörer i samhället och i näringslivet,
och med ökad dialog och samverkan kan det bli ett mer kraftfullt utfall.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 181
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2021-05-18, KTHU § 53
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och avdelningen för
ekonomi och styrning
Kommunens energigrupp
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, löpande information
Byggnadsnämnden, 2021-02-24, BN § 22
Halmstads Fastighets AB, 2021-02-19
Laholmsbuktens VA AB, 2021-02-15, LBVA AB § 15
Kulturnämnden, 2021-01-28, KN § 8
Räddningsnämnden, 2021-01-28, RN § 6
Fastighetsnämnden, 2021-01-27, FN § 2
Hemvårdsnämnden, 2021-01-27, HN § 4
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Miljönämnden, 2021-01-25, MN § 4
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-01-25, TFN § 7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-01-25, UAN § 4
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-01-20, BUN § 11
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-01-15
Överförmyndare i samverkan, 2020-12-18, ÖIS § 105
Halmstads Stadsnät AB, 2020-12-16, HSAB § 77
Destination Halmstad AB, 2020-12-15
Servicenämnden, 2020-12-14, SE § 63
Samrådsförslaget för kommunens energi- och klimatplan har även skickats på samråd till
externa parter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat.
Yrkanden
Staffan Svensson (C) och Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Svein Henriksen (MP) yrkar att följande ändringar görs i Plan för energi och klimat:
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 16 punkten 1.1, ändra ”2025” till ”2023”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 1, ändra ”3 procent” till ”fyra
procent”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 2, ändra ”2030” till ”2025”.
- Under Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 19 punkten 4, lägga till ”senast 2022” efter
”energikällor” så att meningen lyder: ”All el som kommunen köper kommer från
förnybara energikällor senast 2022”.
- Under 2. Öka lokal- och regionalproducerad energi, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 24
punkten 3, får följande lydelse: ”Fördubbla energiproduktion från kommunens solceller
till 2025 jämfört 2020”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 27 punkten 1, lägga till: ”med 50 % till 2024
jämfört 2020” efter ”livsmedel” så att rubriken lyder: ”Minskad klimatpåverkan från
konsumtion av livsmedel med 50 % till 2024 jämfört 2020”.
- Under 3. Öka återbruket från byggsektorn, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 27 punkten 1,
får följande lydelse: ”Vid bygg- och renoveringsprojekt ska återbrukat material och
produkter väljas i första hand”.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.
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Tania Bengtsson (V) yrkar att under Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem, sida 22,
lägga till följande text: ”Vindkraftens utbyggnad i Halmstad till lands och till havs är
dock angelägen ur klimatsynpunkt. Dialog med försvaret bör förstärkas för att
underlätta utbyggnad på i övrigt lämpliga lägen.”
Svein Henriksen (MP) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Tania Bengtssons (V) yrkande.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 1, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) yrkande.
Ordföranden (M) prövar Svein Henriksens (MP) yrkanden och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Nej-röst för bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 2, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
_______
Justeringsdag

2021-06-23

Sekreterare

................................................
Eda Kalatch

Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Staffan Svensson
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