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Förslag till klimat- och energistrategi för Täby kommun remissvar
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till klimat- och energistrategi för
Täby kommun. Förslaget är framtaget enligt kraven i lagen om kommunal
energiplanering (1977:439) och utskickat på remiss till bland annat barn- och
grundskolenämnden.
Strategin gäller för den kommunala organisationen och för kommunen som
geografisk helhet och består av vision, mål och en handlingsplan med
åtgärdsförslag. Fokus ligger på att minska utsläpp och klimatpåverkan.
Nämnder, verksamhetsområden och kommunala bolag har ansvar för
implementera strategins mål och principer.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden ställer sig positiv till klimat- och energistategin
som ingår som en del i verksamhetsplaneringen. Strategin fungerar ytterst som
ett stöd i arbetet för miljömässig hållbarhet inom en av kommunens största
verksamheter.

Ärendet
Ett förslag till klimat- och energistrategi har upprättats för Täby kommun och
utsänts på remiss av stadsbyggnadskontoret till bland annat barn- och
grundskolenämnden. Synpunkter på strategin ska vara stadsbyggnadskontoret
tillhanda i mars 2013.
Klimat- och energistrategin ska utgöra Täbys energiplan och uppfyller därför
kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439) där det bland annat
står: ”I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och
användning av energi i kommunen.”
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Täbys klimat- och energistrategi har som målsättning att ge en helhetsbild av
klimat- och energifrågan i kommunen. Strategin gäller för hela kommunen och
består av vision, mål och en handlingsplan med åtgärdsförslag, både för den
kommunala organisationen och för kommunen som geografisk helhet. Fokus
ligger på att minska utsläpp och klimatpåverkan och inte på en anpassning till ett
förändrat klimat.
Inom strategins handlingsplan finns tre åtgärdsområden för den kommunala
verksamheten; Energianvändning och energiproduktion, Transporter samt
Konsumtion och avfall. Dessa åtgärdsområden mynnar ut i följande mål för 2020:
• 100 procent förnybar energi i kommunens verksamhet.
• Elförbrukningen i kommunens byggnader ska minska med minst 10
procent jämfört med 2009.
• 100 procent av personbilarna ska vara miljöklassade.
• 60 procent av de lätta lastbilarna ska vara miljöklassade.
• 50 procent av kommunens fordonsflotta ska bestå av miljöbilar drivna på
förnybara bränslen eller el.
• Alla tjänsteresor ska vara klimatneutrala.
• Samtliga verksamheter källsorterar matavfall, förpacknings- och
tidningsmaterial.
Klimat- och energistrategin är tänkt att användas som utgångspunkt för ett årligt
energi-, klimat-, eller miljöbokslut. Strategin gäller från antagandet fram till år
2020 och revideras varje mandatperiod. Handlingsplanen ska uppdateras och
återrapporteras till kommunfullmäktige vartannat år. Kommunstyrelsen ansvarar
för att revidering sker. Övriga nämnder, verksamhetsområden och kommunala
bolag har ansvar för att implementera strategins mål och principer.

Överväganden
Täby kommun spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och det
är angeläget med samarbete och samsyn mellan kommunens olika
verksamheter. Verksamheten inom barn- och grundskolenämnden berörs av och
påverkar positivt utvecklingen av förslagen till åtgärdsområden som redovisas i
strategin, nämligen energianvändning och energiproduktion, transporter samt
konsumtion och avfall. Strategin är ett styrande dokument och ska utgöra
underlag för verksamhetsplanering och budget.
Täbys skolor arbetar målmedvetet för att lyfta fram de skrivningar i förskolans och
grundskolans läroplaner som behandlar miljöfrågor och hållbar utveckling. Detta
görs i såväl enskilda ämnen som i ämnesövergripande teman.
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I Täby har vi ett flertal skolor och förskolor som är certifierade för Grön Flagg
vilket bygger på ett handlingsinriktat arbete inom olika teman som konsumtion,
vattenresurser och klimat och energi. Genom att Grön Flagg innehåller nyckeltal
kan arbetet också mätas och följas upp.
Vid upphandlingar ställs krav på redovisning av anbudsgivarnas miljöarbete
däribland hållbarhetskrav på livsmedel, miljövänliga transporter, källsortering av
förpackningar samt sortering av matavfall med anslutning till Gröna linjen. Gröna
linjen är en insamlingstjänst som samlar in matavfall från till exempel skolor och
förskolor i Täby kommun. Matavfallet omvandlas sedan till biogas. Genom att
återvinna matavfallet får man en bättre kontroll på hur mycket matavfall som
slängs i onödan och utifrån detta kan rutiner förbättras för att reducera svinnet
och minska kostnaderna.
Vklass är en kommunikations- och lärplattform för skolans elever, lärare och
administrativ personal. Vklass innehåller en mängd funktioner som möjliggör en
omfattande kommunikation utan pappersutskrifter.
Barn- och grundskolenämnden ställer sig positiv till klimat- och energistrategin. Vi
ser att denna strategi ger en god utgångspunkt för arbetet med miljömässig
hållbarhet inom nämndens verksamheter. Nämndens strategiska arbete sker
främst genom upprättande, implementering och uppföljning av den årliga
verksamhetsplanen. Vi vill därför uppmana stadsbyggnadskontoret att utveckla
och förtydliga nämnders och styrelsers ansvar för strategins implementering och
uppföljning samt att lyfta fram verksamhetsplaneringsprocessens roll i detta
angelägna arbete.
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Tf. utbildningschef

