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Delredovisning av Revidering av klimat- och
energistrategin
§ 14

Diarienummer 2019/SBF 0022

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö
kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av
en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från
kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimatoch miljöarbete.
4. Då FN:s barnkonvention nu är svensk lag innebär det att barnets bästa
ska prövas och analyseras i varje skede under framtaget av strategin
samt att prövningar, analyser och beslut ska dokumenteras.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).
Anki Svensson (M) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
På Hållbarhetsutskottet den 20 februari 2019 beslutades att;
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att
revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för
hållbarhetsutskottet snarast.
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen svarade i juni 2019 att en ny klimatoch energistrategi skulle tas fram som en handlingsplan under en ny
hållbarhetsstrategi, samt att en hållbarhetsstrateg rekryterats för att påbörja
arbetet 2020.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och förslår att kommunstyrelsen
beslutar:
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1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö
kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av
en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från
kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimatoch miljöarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö
kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av
en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från
kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimatoch miljöarbete.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar att följande tillägg läggs till kommunstyrelsens
beslut:
Då FN:s barnkonvention nu är svensk lag innebär det att barnets bästa ska
prövas och analyseras i varje skede under framtaget av strategin samt att
prövningar, analyser och beslut ska dokumenteras.
Anita Mattson (S) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.
Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Per
Carlberg (SD) yrkar avslag på Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordförande ställer frågan om
kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
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Vänsterpartiet Särskilt yttrande hållbarhetsutskottet 2020-12-16.pdf
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_ej signerad.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-01-12

Tid

18:30–20:50

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

2021-01-18, kommunkansliet

Paragrafer

1–27

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson §§ 1-5, 8-27

Mats Lindblom §§ 6-7

Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-12

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-19

Datum då anslaget tas ned

2021-02-10

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (6)

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Handlingstyp

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2021-01-12

Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S), ej §§ 6-7 på grund av jäv.
Mats Lindblom (L), ej § 11 på grund av jäv.
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S) §§ 67.
Christina Melzén (L)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L) § 11.
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), till och med § 19, kl. 20.00.
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg §§ 20-27.

Ersättare
Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)

Övriga
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
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Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyresleförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Mattias Eriksson tjm, politisk sekreterare , KD
Mikael Onegård tjm, politisk sekreterare, M
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Philip Stewén, politisk sekreterare, S
Linda Darforth, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Isa Strabdberg, Brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Lisa Månsson (MP)
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