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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 

Utredningsenheten 

Anton Mälberg 

BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 

2022-09-21 

Svar på remiss: Energiplan för Täby kommun 

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat 

den 9 augusti 2022 till kommunstyrelsen som sitt svar på remiss Energiplan för 

Täby kommun. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Energiplan för Täby kommun till 

kommunens nämnder och bolagsstyrelser för yttrande. Förslaget innehåller en 

genomgång av nuläget inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång 

av relevant lagstiftning. Planen beskriver hur en säker och tillförlitlig 

energiförsörjning uppnås och hur miljö, hälsa och resurshållning påverkas inom 

Täbys geografiska område.  

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har nu möjlighet att yttra sig över 

Energiplan för Täby kommun. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2022, § 109, att 

översända remissutgåva av Energiplan för Täby kommun till samtliga nämnder 

och bolagsstyrelser för synpunkter. Förslaget innehåller en genomgång av nuläget 

inom energiområdet, en framåtblick samt en genomgång av relevant lagstiftning. 

Planen beskriver också hur en säker och tillförlitlig energiförsörjning uppnås och 

hur miljö, hälsa och resurshushållning påverkas inom Täbys geografiska område.  

I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och 

användning av energi i kommunen. Planen är ett övergripande styrdokument 
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som beskriver tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska 

beslutas av kommunfullmäktige. 

Bilagt förslag till Energiplan för Täby kommun har tagits fram av 

kommunledningskontoret i samverkan med berörda delar av 

samhällsutvecklingskontoret och Täby Miljövärme AB.  

Målgrupper för planen är kommunorganisationen samt invånare, företag och 

föreningar verksamma i Täby. 

Barn- och grundskolenämndens överväganden 

Barn- och grundskolenämnden har inget att erinra mot förslag till Energiplan för 

Täby kommun. 

Ekonomiska överväganden 

Remissutgåvan medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Bilagor 

- Energiplan för Täby kommun, samrådshandling, daterad den 11 april 2022 

Expedieras 

Kommunstyrelsen  
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