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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Information om nulägesanslys i projektet
Fossilbränslefria uppstartskommuner
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta:
-

Informationen är godkänd

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har sedan 2018-11-01 varit delaktig i projektet

Fossilbränslefira uppstartskommuner. Utöver Hörby är medverkande
kommuner Osby, Åstorp och Svalöv under ledning av
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.
Projektet har till syfte att hjälpa kommuner som är i början av eller
inte tidigare har kartlagt sin användning av fossila bränslen.
Projektet består av fem arbetspaket:
1. kommunutmaningen (nulägesanalys)

2. tjänsteresorna inkl. resvaneundersökning
3. fordonsflottan
4. kapacitetsbyggande
5. projektledning
Under våren har kommunen genomfört de tre första arbetspaketen
där kommunens nuläge har kartlagts.
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Hörby kommun har sedan 2018-11-01 varit delaktiga i projektet

Fossilbränslefira uppstartskommuner.
Utöver Hörby är medverkande kommuner Osby, Åstorp och Svalöv
under ledning av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i
Skåne. Projektet avser 25 % av en heltidstjänst som bekostas av
Energimyndigheten. Projekttiden är till och med 2020-10-31.
Projektet har till syfte att hjälpa kommuner som är i början av eller
inte tidigare har kartlagt sin användning av fossila bränslen.
Projektet kommer att fokusera på transporter, både drivmedel och
tjänsteresor, med ambitionen att kommunerna ska kartlägga hur
fossila bränslen används i kommunorganisationen. Vid projektets
slut ska kommunerna ha initierat och påbörjat de processer som
krävs för en långsiktig omställning till icke fossila bränslen.
Projektet består av fem arbetspaket:
1. kommunutmaningen (nulägesanalys)

2. tjänsteresorna inkl. resvaneundersökning
3. fordonsflottan
4. kapacitetsbyggande
5. projektledning
Under våren har kommunen genomfört de tre första arbetspaketen
där kommunens nuläge har kartlagts.
1. Kommunutmaningen – Nulägesanalys
I kommunutmaningen har bränsleanvändningen kartlagts för år
2018. Hörby kommuns bränsleanvändning var till 91,5 %
fossilbränslefri under 2018. Följande användningsområden har
studerats:
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Uppvärmning
-



Drivmedel
-



Hörby kommun har 35 % fossilbränslefria drivmedel

El
-



Hörby kommun har 95 % fossilbränslefri uppvärmning

Hörby kommun har 100 % fossilbränslefri el

Tjänsteresor
-

Privat bil i tjänsten: 189 km per anställd (motsvarar 6 varv
runt jorden)

-

Flygresor Skåne – Stockholm: 57 km per anställd
(motsvarar 2 varv runt jorden)

2. Tjänsteresorna inkl. resvaneundersökning
Under våren genomfördes en resvaneundersökning som gick ut till
samtliga anställda inom Hörby kommun (ej förtroendevalda). Av
1175 anställda var 316 delaktiga i undersökningen. Undersökningen
kartlade exempelvis hur kommunens anställda transporterar sig till
arbetet, vad som krävs för att åka kollektivt, hur långt våra anställda
har till sin arbetsplats, hur ofta våra anställda göra tjänsteresor samt
vilket färdmedel som väljs och vad som krävs för att välja ett mer
fossilbränslefritt alternativ?

3. Fordonsflottan
I detta arbetspaket har kommunens fordonsflotta kartlagts. Frågor
som klargjorts är exempelvis vilka fordon ingår i kommunens
fordonsflotta, vilka kravspecifikationer ställer kommunen vid
upphandlingar och har kommunen några regleringar för när andra
fordon än bil kan användas?
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Fortsatt arbete
Nu när kartläggningen av nuläget är gjord finns det möjlighet att
göra förändringar för att ställa om från fossila bränslen.
Under hösten kommer en arbetsgrupp att sättas samman för att
diskutera hur kommunens fordonsflotta kan utvecklas. I samband
med detta kommer en omställningsplan att tas fram som kan tjäna
som diskussionsunderlag för framtida förändringar.
Tidig vår 2020 kommer rekommenderade insatser att tas fram med
förslag på hur kommunen kan arbeta vidare med frågan om
förändrade resvanor. En workshop kommer att genomföras i
samband med denna aktivitet där både förtroendevalda och
tjänstemän kommer att delta.

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta:
-

Informationen är godkänd

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2019-10-01, Information om nulägesanalys i
Fossilbränslefria uppstartskommuner

Beslutet skickas till
-

Tf. Planering- och utvecklingschef, SBF

-

Strategisk planarkitekt, SBF

-

Miljöstrateg, SBF

Magnus Archenholtz
Tf.
samhällsbyggnadschef

Caroline Kroeker
Strategisk planarkitekt
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Carin Holst
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