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Sammanträdesdatum

2015-02-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen kl 08.30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall

Justeringens plats och tid

Stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Berat Meholli

Ordförande

Roger Fredriksson

Justerare

Malin Norfall
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2015-02-24

Datum då anslaget tas ner

2015-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Underskrift
Berat Meholli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M) Ordförande
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande
Tommy Andersson (S)
Peter Bowin (V)
Roger Gardell (FP)
Nicolas Westrup (SD)

Övriga närvarande
Insynsplats

Anna Carlbrant (RP)

Tjänstemän

Magnus Widén

Övriga

Hans Nilsson
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Dnr 2015-000051 107

Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig kraftvärme samt
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§ 77

Dnr 2015-000051 107

Ansökan om att få medverka i projektet Småskalig
kraftvärme samt göra investeringar med anledning av
projektet
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I de mål om klimatpåverkan och användning av förnybar energi som finns
både nationellt, i EU och inte minst regionalt så pekar mycket på att trots den
stora andel som bioenergi har, att den ytterligare behöver öka, och där
kunskap, motivation och metoder är nödvändigt för att stödja denna process.
Bedömning
Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och
ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och
i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats
framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och
massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier
typ sågverk och annan processindustri mellan 0.5 - 1 O MW inte används
denna möjlighet. Ett stort behov finns av olika typer av utveckling inom
området för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt
inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Ett
demonstrationsprojekt kan visa vägen för större framtida satsningar i
regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom
området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att
besluta att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet
-Småskalig
Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i projektet under 2015
och 2018 och att under projektperioden ta emot ett EU-bidrag på max 3,433
Mkr.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för vidare beredning.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) och Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att ge
Ronneby Miljöteknik AB i uppdrag att ta fram erforderligt beslutsförslag för
bildandet av el-handelsbolag för intern el-försäljning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition för framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
-

godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB´s medverkan i projektet Småskalig Kraftvärme, LIFE +; samt att få investera 11,9 Mkr i
projektet under 2015 och 2018 och att under projektperioden ta emot
ett EU-bidrag på max 3,433 Mkr.

-

uppdra Ronneby Miljö och Teknik AB att ta fram erforderligt
beslutsförslag för bildandet av el-handelsbolag för intern elförsäljning

Protokollet omedelbart justerat.
_______________
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