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§ 207 2019.212 KS

Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har den 27 februari
2019, § 43 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande.

Motionärerna föreslår att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt
miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för
att kontrollera att de efterföljs.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:

I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med
miljöskyddskontoret, AB Alingsåshem och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med tjänstemän på miljöskyddskontoret som
hänvisar till den redan befintliga handlingen med riktlinjer för miljöanpassat byggande
(Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som antogs av kommunfullmäktige den 23
februari 2011, § 13. Tjänstemännen på miljöskyddskontoret anser att det kan vara
nödvändigt med en uppdatering av riktlinjerna, med hänsyn till handlingarnas ålder.

Tjänstemän från Alingsåshem har lämnat yttrande kring motionen och ser positivt på
förslaget om en förstärkt miljöprofil. De ser en nytta med Alingsås kommuns befintliga
riktlinjer, för miljöanpassat byggande (Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 13, men ser även att riktlinjerna är i
behov av revidering eftersom kraven i boverkets byggregler har förändrats sedan riktlinjerna
antogs. Alingsåshem arbetar redan idag med miljö- och klimatfrågor i flera projekt, på
liknande sätt som efterfrågas av motionärerna. År 2019 anslöt sig Alingsåshem till
Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30 procent. Följaktligen kommer förfrågningsunderlag vid ny- och
ombyggnationer att påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det har anslutningen i
Allmännyttans klimatinitiativ resulterat i en utveckling av rutiner för uppföljning.
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Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra kring motionen utifrån
avdelningens uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna ansvara för att årligen följa upp
riktlinjernas efterlevnad och denna uppföljning kan ingå i kommunens årliga miljö- och
folkhälsoredovisning. Vid behov får också nämnden ta initiativ till revidering av riktlinjerna.

Kommunledningskontoret instämmer med miljöskyddskontoret och AB Alingsåshems
yttrande, att det anses nödvändigt att revidera de nuvarande riktlinjerna. Med hänvisning till
det som står i de nuvarande riktlinjerna bedömer kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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