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TJÄNSTESKRIVELSE 

Internremiss - Energi och klimatplan för Lomma kommun 

Inledning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2020-06-10 (KSAU § 111/20), behandlat 
förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025". Utskottet beslutade att planen 
med tillhörande bilagor ska skickas på internremiss till nämnderna i Lomma kommun samt på extern 
remiss till berörda parter och intressenter. 

Energi- och klimatplanen ska enligt planeringsavdelningen leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen effektiviseras 
och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en 
hållbar global utveckling ska planen, enligt planeringsavdelningen, även leda till en lokal långsiktig 
hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Planen ska styra kommunens arbete med tillförsel, distribution samt användning av energi och 
därmed uppfylla lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta är starkt kopplat till 
kommunens arbete med klimatpåverkan har även det inkorporerats i gällande energi- och 
klimatplan, och planen utgör kommunens viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan”. Planens mål och åtgärder ska inom avsedd tid genomföras och redovisas i 
kommunens digitala uppföljningssystem.  

Målen och åtgärderna har framförallt koppling till arbetet med att uppnå miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan. Flera av åtgärdsförslagen är även viktiga för andra miljömål såsom God bebyggd 
miljö. Målen och åtgärderna kan även kopplas till arbetet med att uppnå de av FN uppsatta globala 
målen för hållbar utveckling, detta gäller bland annat delmålen Hållbar energi för alla, Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och 
samhällen, Bekämpa klimatförändringar samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen för energi- och klimatplanen 2021-2025 har tagit fram 
ett förslag till remissförslag för internremiss till nämnderna samt externremiss till berörda parter och 
intressenter. 

Förvaltningen har gjort förslag till yttrande över förslaget enligt nedan. 

Yttrande 
Förvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 jämte bilagor. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2020-06-30 

Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: BUN/2020:179 
Er referens:

BUN Bilaga §64/ 20
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Förvaltningen har medverkat i ovannämnda tjänstemannastyrgrupp. Detta innebär bland annat att 
de mål i energi- och klimatplanen där nämnden är ansvarig är framtagna i samverkan med 
sakkunniga inom förvaltningen. 
 
Förvaltningen pekar på att planen innehåller mål som omfattar alla nämnder eller barn- och 
utbildningsnämnden indirekt. Planen innehåller även mål som rör nämnden direkt. De mål som är 
generella eller indirekta avser kommunövergripande frågor. Förvaltningen redovisar nedan de mål 
som berör nämnden direkt jämte aktuell åtgärdsbeskrivning och bedömer att förvaltningens arbete 
för att nå aktuella mål ryms inom ordinarie verksamhet. 
 
 
2.3.3. - Transporter inom kommunen ska samordnas 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärden syftar till att minska transportbaserade utsläpp. Inom kostenheten ska matleveranser från 
köken samordnas och beställningar av livsmedel organiseras, för att minimera och samordna 
transporterna. Minimering av transporter genom fordonssamordning ska även ske inom andra 
områden såsom förvaltning, exploatering och anläggning. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
 
 
3.2.2. – Åtgärder ska leda till att plastprodukter som är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska användningen av plastprodukter som är tillverkade 
av fossila råvaror. Delar av åtgärden utförs lämpligtvis i samarbete med SYSAV inom ramen för 
kretsloppsplanen. Samtliga av kommunens grundskolor ska använda tallrikar och dricksglas som ej är 
tillverkade av plast (vilket även höjer kvaliteten), flera skolor har redan gått över till glasprodukter. 
Åtgärden bör hanteras med hjälp av upphandlingsdirektiv (3.2.3) samt styrning av produkter i 
kommunorganisationens E-handel, den kan även innefatta beteendepåverkanskampanjer. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Kostenheten noterar dock en målkonflikt mellan 
det aktuella energi- och klimatmålet och arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 
Verksamheten konstaterar att bullernivåerna i matsalarna ökar, framförallt vid de större skolorna, 
när glasmaterial används istället för plastmaterial. Glasmaterial är också tyngre än plastmaterial, 
vilken inverkar på den ergonomiska arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 
 
 
3.2.4. - Klimatpåverkan från mat i skola och omsorg ska minska 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärden syftar till att minska de utsläpp som livsmedel i skolmåltiderna genererar sett över hela 
livscykeln. Konsumtion av kött har ökat under de sista årtiondena och är idag cirka 82 kg per år och 
person. Köttindustrin och djuruppfödning har visats stå för upp emot en femtedel av de globala 
utsläppen av växthusgaser. Det är nästan lika mycket som de samlade växthusgasutsläppen från 
världens transporter. Ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen är helt enkelt att äta mer 
vegetarisk mat. Kommunen vill därför succesivt öka andelen vegetarisk mat som serveras i 
skolor/förskolor och på boenden som drivs i Kommunens regi och på entreprenad. I nästan alla 
skolor serveras redan vegetariskt alternativ dagligen och köttmängderna är minskade. För att fortsatt 
minska klimatpåverkan från skolmaten är en viktig del att sammanställa och årligen följa upp de CO2- 
utsläpp som maten genererar. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
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3.2.5 - Kampanj ska leda till minskat matsvinn 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärden syftar till att minska livsmedelskonsumtionen samt mängden avfall. Inom förskolor, 
grundskolor och omsorg ska åtgärder genomföras för att minska matavfallet. Detta innefattar 
exempelvis beteendepåverkanskampanjer och nudging-åtgärder. Matsvinn ska mätas och redovisas 
årligen.  
 
Detta mål ligger i linje med det mål barn- och utbildningsnämndens mål för kostverksamheten, där 
mätning bland annat sker av andelen svinn i för- och grundskolan. I detta arbete genomförs olika 
kampanjer där barn och elever får delta i mätning av matsvinn i den egna för- eller grundskolan. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
 
 
4.3.1 – Fastighetsbeståndets energianvändning ska minska genom energieffektivisering och 
beteendepåverkan 
 
Åtgärdsbeskrivning 
Syftet med åtgärden är att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd. Effektivisering 
genomförs genom exempelvis byte eller ombyggnad av ventilations-, belysnings- och 
uppvärmningsanläggningar. Åtgärdsprioritering utförs efter särskilda energikartläggningar, 
besiktningar och analyser. Åtgärdernas lönsamhet skall utvärderas genom livscykelkostnader (LCC-
kalkyler). I utvärderingen ska även ingå en miljövärdering. Åtgärderna ska vara av pilotkaraktär eller 
baseras på beprövade erfarenheter från användande av innovativa tekniker. Utförda åtgärder ska 
utvärderas för att om möjligt användas vid andra objekt. 
 
När det gäller beteendepåverkan bedöms målet rymmas inom ordinarie verksamhet. I både 
förskolans och skolan undervisningens är miljöperspektivet en utgångspunkt. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö 18) anges att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. I Grundskolans läroplan (Lgr 11) anges att 
genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling. 
 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 


