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§5
Miljöprogrammet - Hållbar energianvändning.
FSK 2017/442
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och överlämna
fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Handlingar i ärendet
2. FSK 2017/442-4 (Godkänd - R 1) Miljöprogrammet Hållbar energianvändning. Remissvar
3. FSK 2017/442-1 Bilaga 1 Remissbrev
4. FSK 2017/442-2 Bilaga 2 Miljöprogrammet - Hållbar
energianvändning
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Stefan Hansson (S) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Richard
Bengtsson m.fl. (L) och Mikael Eskman m.fl. (M) enligt följande:
Att säkerställa god uppföljning och rapportering är centralt
för att miljömålen ska kunna uppnås. Upplägget med att
uppföljningsansvaret för delmålen kopplas till den
verksamhet som har genomförandeansvar torde vara klokt
och effektivt. Därutöver kan ansvarsfördelningen för
indikatorerna, där bara nämnder och bolag som har störst
påverkan åläggs att rapportera, bli kostnadseffektiv då staden
kan jobba med fler indikatorer samtidigt som
administrationen hålls nere. Under remissrundan för stadens
centrala miljöprogram 2016 - 2019 uppmärksammade vi
tveksamheter kring vilka nämnder och bolag som ska ha
ansvaret för den samordnade uppföljningen. Denna otydlighet
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ansåg vi vara olycklig, och föreliggande revisionsrapport
pekar nu också på resultatet av detta.
När det gäller delmålen inom Hållbar energianvändning är
uppföljningen beroende av statistik från SCB som endast
kommer en gång per år, varför det varken är praktiskt möjligt
eller påkallat att följa upp indikatorer flera gånger per år.
Förutom det praktiskt omöjliga skapar det dessutom ett
onödigt administrativt arbete. Precis som vi skrev i vår
reservation för miljöprogrammet så måste det åligga
kommunstyrelsen att arbeta fram anvisningar för när och hur
uppföljningsrapportering ska ske. Att så inte skett har
uppenbarligen lett till ökad otydlighet i nämndens arbete.
Ersättaryttrande
Lisa Fuglesang (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordföranden Richard Bengtsson m.fl. (L) och Mikael Eskman m.fl.
(M).
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