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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2023-03-27 

Energiplan för Täby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Energiplan för Täby 
kommun, daterad den 23 februari 2023, 

2. Kommunfullmäktige besluta att Klimat- och energistrategi, antagen den 
20 maj 2013, upphör att gälla i samband med att ny Energiplan för Täby 
kommun godkänns. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny Energiplan för Täby kommun har tagits fram av kommun-
ledningskontoret i samverkan med bland annat samhällsutvecklingskontoret och 
Täby Miljövärme AB.  

Kommunstyrelsen fattade den 30 maj 2022, § 109, beslut om att remittera förslag 
om ny energiplan till kommunens nämnder och bolag samt externa instanser för 
eventuella synpunkter. Inkomna remissynpunkter redovisas i bilaga 1, 
Remissredogörelse avseende Energiplan för Täby kommun). Efter inkomna 
synpunkter och uppdaterad energistatistik har remissförslaget nu reviderats till 
ett slutligt förslag enligt bilaga 2, Energiplan för Täby kommun. Revideringarna 
består i huvudsak av kompletteringar och korrigeringar i sak, samt redaktionella 
ändringar som syftar till att öka läsförståelsen. 
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Ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 20 maj 2013, § 73,  Klimat- och energistrategi 
som kommunens energiplan i enlighet med Lag (1977:439) om kommunal 
energiplanering. Klimat- och energistrategin har förlorat i aktualitet då flera av 
målen var satta till år 2020 och merparten av dessa har uppnåtts.  

I varje kommun ska det finnas en aktuell plan som beskriver tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen. Energiplanen ska även 
innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har 
på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 
Planen är ett övergripande styrdokument som beskriver tillförsel, distribution 
och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

En remissversion till energiplan för Täby har tagits fram av kommunlednings-
kontoret i samverkan med berörda delar av samhällsutvecklingskontoret och 
Täby Miljövärme AB. Förslaget bygger på tillgänglig statistik och information 
från primärt SCB, SMHI och Trafikanalys. Information har även inhämtats från 
berörda aktörer såsom Stockholm Exergi, E.ON, Ellevio, SÖRAB samt 
kommunens egna verksamheter. 

Förslaget remitterades av kommunstyrelsen den 30 maj 2022, § 109, till 
kommunens nämnder och bolag samt externa instanser. Inkomna synpunkter har 
redovisas i bilaga 1, Remissredogörelse avseende Energiplan för Täby kommun.  
Efter inkomna synpunkter och uppdaterad energistatistik har remissförslaget nu 
reviderats till ett slutligt förslag enligt bilaga 2, Energiplan för Täby kommun. 
Revideringarna består av kompletteringar och förtydliganden vad gäller bland 
annat energistatus i kommunen, kommunens prioriteringar och styrprinciper. 
Förslaget poängterar även vikten av bred samverkan inom energiområdet för att 
uppnå en robust och klimatsmart energiförsörjning. Redaktionella ändringar har 
också gjorts för att öka läsförståelsen. 

Förslaget innehåller en genomgång av nuläget inom energiområdet, en 
framåtblick samt en genomgång av relevant lagstiftning. Planen beskriver hur en 
säker och tillförlitlig energiförsörjning kan uppnås, och hur miljö, hälsa och 
resurshushållning påverkas. En redogörelse kring behovet av miljöbedömning ges 
även. Planen omfattar Täbys geografiska område och tar därmed inte hänsyn till 
klimatbelastning som sker utanför kommunens gränser.  



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2023-03-06 
Dnr KS 2021/352-09 

3(3) 

Planen tar inte heller hänsyn till specifika klimatpolitiska aspekter kring 
energiproduktion och energianvändning, utan avgränsas till att uppfylla kraven 
enligt lagen om kommunal energiplanering. 

Ekonomiska överväganden 

En säker och stabil energiproduktion är en grundläggande förutsättning såväl för 
den kommunala ekonomin som för samhällets funktion i stort. Energiplanen 
syftar till att i samverkan med berörda aktörer på energimarknaden bidra till en 
säker energiförsörjning med låg miljöpåverkan, och därmed verka för god 
ekonomisk hushållning i Täby kommun. Energiplanen har som vägledande 
styrdokument en övergripande funktion men har ingen omedelbar inverkan på 
den kommunala budgeten. 

 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilagor 

1. Remissredogörelse avseende Energiplan för Täby kommun daterad 6 
mars 2023 

2. Energiplan för Täby kommun daterad 6 mars 2023 

 

Expedieras 

Hållbarhetschef Gregor Hackman 
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