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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Plats och tid

2016-01-20

Lagnö, den 20 januari 2016 kl.15:00-16.45.

Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Sara Ridderstedt (MP), ordförande

Conny Timan (S)

Mattias Peterson (C), 1:a vice
ordförande

Fredrik Kjos (M)
Jan-Erik Björk (KD)

Göran Malmestedt (M), 2:e vice
ordförande
Annika Falk (S)
Anders Åkerlind (M)
Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, sekreterare
Stefan Ejderfjäll, Upphandlingsansvarig § 3
Glenn Hansson, Upphandlare § 3
Malvina Hagbjörk, Miljösamordnare
Johan Sundqvist, Miljöstrateg
Mathias Rantanen, Tillväxtchef

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-01-25
kl.10.00

Paragrafer

§§ 1 - 4

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Anna-Lena Örvander

Ordförande

Sara Ridderstedt

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

..................................................................
Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Datum för anslags uppsättande:

2016-01-25

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-02-15
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

§1

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Uppdrag att utreda kostnaderna för att
köpa in vindkraftverk

Beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Avstå från vidare utredningar av egenproducerad vindkraftsel i detta
skede.
2. Kommundirektören får i uppdrag att inarbeta frågan om
energieffektiviseringsåtgärder i det pågående miljöledningsarbetet.
3. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport
avseende energieffektiviseringsåtgärder inför 2017 års budgetarbete.
___________

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträden den 6 november 2013 togs frågan
rörande ”Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk” upp för
beslut (KS § 139). Beslutet blev att ”ärendet återremitteras med att utreda föroch nackdelarna med att investera i del av vindkraftsanläggning samt eventuell
samverkan med grannkommuner.”
I Regeringens budgetproposition (2015/16:1) för 2016 så ändras reglerna för
undantag från skatteplikt för elektrisk kraft.
Detta innebär sålunda att de ekonomiska förutsättningarna för Upplands-Bro
kommun att investera i el som produceras via vindkraft inte längre existerar.
Detta oaktat eventuell samverkan med grannkommuner.
Då Upplands-Bro kommun redan idag köper in el som produceras enligt Bra
Miljöval så finns det heller ingen påtaglig miljönytta i att kommunen skulle
investera i vindkraft utifrån ett kommunalt perspektiv.
I detta sammanhang torde det emellertid vara av vikt att ta upp en än mer
central aspekt avseende energiförbrukning - och ett mer kostnadseffektivt
alternativ till att överväga investering i vinkraftsproducerad el –
energieffektivisering.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2015

•

Beslutsunderlag för investering i vindkraft, Upplands-Bro kommun,
den 30 januari 2013, SWECO

•

Regeringens budgetproposition (2015/16:1)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Fortsättning § 1
Beslutet skickas till:
• Kommunledningsgruppen
• Tillväxtkontoret
• Socialkontoret
• Utbildningskontoret
• Kultur- och fritidskontoret
• AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

§2

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Inrättande av miljöstipendium för
Upplands-Bro kommuns interna
miljöarbete

Beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Inrätta ett internt Miljöstipendium från och med år 2017 med en total
stipendiesumma om ca.10.000 kr
2. Förslag till stadgar för stipendiet godkänns
3. Finansiering av stipendiet tas från den av Kommunstyrelsen
klimatkompensationen.
4. Den löpande hanteringen av det interna miljöstipendiet delegeras till
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
______________

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun tas en klimatkompensation ut för flygresor, vilken
innebär att verksamheten ska ”betala” ytterligare 10 % som kompensation vid
flygresa.
Upplands-Bro kommun påverkar miljön genom alla verksamheter som t.ex.
energianvändning, transporter, avfall, vattenanvändning, upphandling,
utbildning, planering och exploatering, kemikalieanvändning. Det är sålunda
viktigt att stimulera enskilda medarbetares engagemang för att Upplands-Bro
kommun skall kunna minska sin miljöpåverkan. Att inrätta ett internt
miljöstipendium är ett sätt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2015

•

Kommunstyrelsen beslut från den 24 april 2013, § 50, rörande en
klimatkompensation avseende flygresor.

Beslutet skickas till:
• Kommunledningsgruppen
• Tillväxtkontoret
• Socialkontoret
• Utbildningskontoret
• Kultur- och fritidskontoret
• AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

§3

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Upphandlingspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 15/0692

Beslut
Hållbarhetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Förslaget till ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar för
Upplands-Bro kommun antas i sin helhet.
____________

Sammanfattning
Med anledning av samhällsutvecklingen gällande hållbar upphandling och
behovet att förtydliga upphandlingspolicyn har kommunledningskontoret
upprättat ett nytt förslag till upphandlingspolicy.
Hållbar upphandling omfattar att ställa miljökrav, etiska krav och sociala krav i
enlighet med rådande lagstiftning och EU direktiv.
Upphandlingspolicyn är en del i arbetet med en hållbar samhällsutveckling.
Rutiner för hållbar upphandling och Tillämpningsanvisningar för
upphandlingspolicyn har tagits fram. Rutinerna för hållbar upphandling och
Tillämpningsanvisningarna är tänkta som levande dokument och kan komma
att ändras om interna rutiner, lagar eller EU-rätt förändras.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2016
Upphandlingspolicy daterad den 6 oktober 2015
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn daterad den 6
oktober
Rutiner för hållbar upphandling daterad den 7 oktober 2015

Beslutet skickas till:
• Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

§4
•

Sammanträdesdatum:

2016-01-20

Rapporter
Johan Sundqvist, Miljöstrateg och Malvina Hagbjörk, miljösamordnare
redogör för arbetet med Miljöutredning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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