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§ 219

Energipolicy för Sunne kommun
Dnr KS/2019:518
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Energipolicyn för Sunne kommun antas med redaktionella ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I
den ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.
Yrkande
Freddy Kjellström (C) med bifall av Tobias Eriksson (S) och Björn
Gillberg (HS): Punkt 4 i Energipolicyn utgår.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-18, § 169
Energi– och miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018 - 2030
Energipolicy
_____
Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Au § 169

Energipolicy för Sunne kommun
Dnr KS2019/518/06
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Energipolicyn för Sunne kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I den
ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.
Beslutsunderlag
Energi– och miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018 - 2030
Energipolicy
_____
Beslutet skickas till:
Plan och Projekt
Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Energipolicy för Sunne kommun
KS2019/518/06
Förslag till beslut
Energipolicyn antas.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I
den ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.
Utredning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. En
policy är kortfattad och anger kommunens värderingar och grunder i en
viss fråga inom ett visst område i enlighet med kommunens antagna
riktlinjer för styrdokument KS2018/381/01. Miljöstrategi för Sunne
kommun 2018 - 2030 innehåller en miljöpolicy enligt nedan.
Sunne kommuns miljöpolicy i miljöstrategin
Grundprinciperna för miljö- och hållbarhetsarbetet i Sunne kommun är:
- att miljö och hållbarhet kommer in tidigt i planering, utvärdering
och beslutsfattande
- att alla ska uppfylla gällande lagkrav
- att vi ska arbeta systematiskt och med ständiga förbättringar inom
miljö och hållbarhet
- att vi aktivt undviker skadliga kemiska ämnen och förebygger
föroreningar, framför allt de som är svåra för naturen att bryta ner
- att vi strävar efter att välja förnybara alternativ
- att i dialog med våra leverantörer vara tydliga med att miljö- och
sociala krav kommer att ställas och följas upp
- att genom upphandling bidra till att utveckla företagens produktoch tjänsteutbud i riktning mot cirkulära system
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-

att hela tiden arbeta med miljökommunikation och
kompetensutveckling till intressenter

Energipolicyn kompletterar ovanstående miljöpolicy.
Beslutsunderlag
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018 - 2030 Kf2018-05-07 §59
Energipolicy 2019-12-03
Energi– och miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2019-12-03

Johanna Bergsman
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Plan och Projekt
Sunne Fastighets AB
Rottneros Park Trädgård AB

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
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Energipolicy för Sunne Kommun
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I den ingår det att upprätta en
energipolicy för Sunne kommun som då kompletterar miljöstrategin.
Det moderna samhällets behov av energi har ett starkt samband med utsläpp av växthusgaser. Att hitta
hållbara sätt att tillgodose behovet av energi och att hushålla med energi är därför viktigt.
Den energi som inte används behöver heller inte produceras och blir därmed den mest hållbara både
miljömässigt och ekonomiskt.
Sunne kommun ska:
 bli mer energieffektiv
 minska användningen av energi i kommunens fastigheter och verksamheter
 arbeta för lokalt förnybar energiproduktion
 öka sin egna elproduktion
 skapa förutsättningar för kretsloppslösningar och återvinning
 samarbeta med externa parter för att nå en hållbar energiförsörjning
 hålla sig uppdaterad på förändringar inom energisektorn gällande nyheter och förändrade lagar
Ovanstående energipolicy är ett komplement till kommunens miljöpolicy som återfinns i Miljöstrategi
för Sunne Kommun 2018 – 2030, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-07, § 59.

