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Dnr KS 2020/76

§ 39

Återrapportering av klimatmiljonen 2019

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 274, att tilldela medel
från klimatmiljonen 2019 för att genomföra åtgärder som bidrar till
att uppfylla Haninge kommuns klimat- och energistrategi till
följande förvaltningar och projekt.
- Tornberget tilldelades 400 tkr för att utreda utformningen av en
luftsluss som är anpassad till förskoleverksamheters behov och
förutsättningar.
- Utbildningsförvaltningen, kommunala förskolor, tilldelades 240
tkr för att genomföra ett projekt (Elagenterna) för att öka
kunskapen och väcka lusten hos barn och pedagoger att spara på
energi.
- Tornberget tilldelades 150 tkr för att genomföra ett projekt som
syftar till att minska elanvändningen från verksamheterna i
Tornbergets fastigheter.
- Tornberget tilldelades 150 tkr för att genomföra ett projekt för att
öka kunskapen om hur stor energiförbrukningen är i
tillagningsköken i förskolor och skolor och hur den kan minskas
genom olika insatser.
- Kultur- och fritidsförvaltningen, område central, tilldelades 60 tkr
för att möjliggöra cykelkurser vid Torvalla för att få fler unga och
vuxna att lära sig cykla i Haninge
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 303, att tilldela medel
från klimatmiljonen 2018. Följande projekt använde inte hela den
tilldelade summan under 2018 och återrapporteras därför
tillsammans med klimatmiljonen 2019.
-Stadsbyggandsförvaltningen, trafikenheten, tilldelades 700 tkr för
att anställa en projektledare för hållbart resande/MM.
- Utbildningsförvaltningen, restaurangskolan Riksäpplet, tilldelades
60 tkr för att skapa en tydlig klimatprofil på restaurangskolan, och
äldreförvaltningen.
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- Äldreförvaltningen, Brandbergens hemtjänst, tilldelades 100 tkr
för inköp av en långsamtgående elbil.
Förvaltningarna har redovisat hur de tilldelade medlen har använts
under 2019. En sammanfattning av redovisningarna ges i bifogad
tjänsteskrivelse.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att förvaltningarna använt de
tilldelade medlen i enlighet med de avsedda ändamålen.
Tornbergets projekt om att utreda utformningen av en luftsluss som
är anpassad till förskoleverksamheters behov och
stadsbyggandsförvaltningens projekt om hållbart resande kommer
att slutredovisas första halvåret 2020. Tornbergets projekt om att
minska elanvändningen från verksamheterna i Tornbergets
fastigheter är försenat och projektet beräknas vara klart under slutet
av 2021. Även utbildningsförvaltningens projekt om att öka
kunskapen och väcka lusten hos barn och pedagoger att spara på
energi är försenat och en slutrapport bedöms kunna levereras i
december 2020. Dessa förvaltningar bör komplettera sin
redovisning till kommunstyrelseförvaltningen under 2020 samt för
Tornbergets del även vid slutet av 2021.
Tornbergets projekt om att öka kunskapen om hur stor
energiförbrukningen är i tillagningsköken i förskolor och skolor
och hur den kan minskas genom olika insatser har inte genomförts.
Medel från klimatmiljonen har inte betalats ut.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag KS 2018-12-12, § 274,
- Tjänsteskrivelse 2020-01-28 – Återrapportering av
klimatmiljonen 2019
- Styrdokument, Regler för hantering av klimatmiljonen
- Protokollsutdrag KS 2019-04-29, § 86, Återrapportering av
klimatmiljonen 2018
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
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1. Återrapporteringen av klimatmiljonen 2019 godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Återrapporteringen av klimatmiljonen 2019 godkänns.
2. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, och Tornberget
fastighetsförvaltnings AB

Utdragsbestyrkande

