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Om behovet av en kommunal energi- och klimatrådgivare i Täby 
 

I Socialdemokraternas alternativa budget för år 2018 föreslår vi att det inrättas en kommunal energi- 

och klimatrådgivare i Täby kommun. Vi avsätter 900 000 kr till tjänsten och instämmer i skrivningen i 

majoritetens verksamhetsplan: 

”Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön, behöver ytterligare förstärkas, genom 

miljö- och hållbarhetsarbete och genom målinriktad kommunikation.” 

 

I den budgetdebatt som hölls i november 2017 avvisades förslaget med motiveringen att en sådan 

rådgivare/rådgivning redan finns. Vi menar dock att det är stor skillnad på den opersonliga hemsida – 

en gemensam sida för 27 kommuner i Storstockholm som Täbyborna hänvisas till – och en energi- och 

klimatrådgivare på plats, med kännedom om Täbybors specifika frågor. Och även om kommunen 

genomför informationsaktiviteter och rådgivningsbesök vid olika tillfällen, kan det inte jämföras med 

den konsumentvägledning som en kommunal energi/klimatrådgivare står för. 

 

Ty vi vet att Täbyborna har ett stort engagemang för klimat och miljö och att de gärna vill veta mer. Låt 

oss då hjälpa dem! Alldeles särskilt som ”Täby ska bli ledande i miljöarbetet!” – återigen ett citat från 

majoriteten. 

 

En energi- och klimatrådgivare kan ge råd och stöd till alla kommuninvånare, men också till 

bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. En rådgivare ska svara på stort och smått; hur 

Täbybon agerar för att nyttja solenergi eller hur hon eller han väljer bästa läslampan. Rådgivningen ska 

vara kostnadsfri och kommersiellt oberoende och den kan – precis som nuvarande, inte särskilt 

inspirerande gemensamma hemsida – finansieras från Energimyndigheten. 

 

Poängen med den kommunala energi- och klimatrådgivaren är just att hon eller han finns i kommunen; 

på kommunens egen hemsida, med namn och bild. En reell resurs, som vägleder Täbyborna i 

klimatomställningen. 

 

Vi Socialdemokrater yrkar  

 

- att kommunfullmäktige snarast beslutar att inrätta en tjänst som energi- och klimatrådgivare i 

Täby kommun. 
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