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Förvaltningschef

Gustaf Landahl
Avdelningschef

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat Sollentuna kommuns energiplan.
Svar ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast 2021-01-15.
Ärendet
Sollentuna kommuns Energiplan ska bli kommunens handlingsplan
och strategiska inriktning för att utveckla ett långsiktigt hållbart
samhälle inom energiområdet. Planen pekar ut lokala åtgärder för
både kommunen som organisation och för dess geografiska område
för att effektivisera energianvändningen samt minska utsläppen av
fossila växthusgaser inom olika samhällsområden. Energiplanen
omfattar hela kommunen som geografiskt område samt
kommunorganisationen.
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Energiplanen presenterar en nulägesbild samt huvudmål, delmål och
åtgärder för fokusområdena: hållbart energisystem, fossilfri
transportsektor, samverkan samt försörjningstrygghet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
• Sollentuna kommuns energiplan bedöms inte ha en direkt
påverkan på Stockholms stads energi- och klimatarbete.
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Däremot så anser förvaltningen att det är bra att det pågår
arbete med att ställa om till en hållbar energianvändning i
regionen. Detta kan även ha en indirekt positiv inverkan på
Stockholms stads energi- och klimatarbete, exempelvis
genom ökade möjligheter till samverkan över
kommungränser. Det skulle även kunna leda till effekter där
till exempel ökad laddinfrastruktur i Sollentuna kommun
kan bidra till en ökad användning av elfordon inom hela
regionen.
Energiplanen beskriver tydligt Sollentuna kommuns mål och
ger samtidigt en tydlig bild av nuläget.
Förvaltningen är positiv till energiplanens ambitiösa mål
men konstaterar samtidigt att det är en utmaning att nå
dessa, i synnerhet målen gällande energieffektivisering av
byggnader och solelproduktion.
Förvaltningen anser att det är bra att åtgärder samt utpekade
ansvariga för genomförande presenteras i anslutning till
målen vilket gör handlingsplanen mer konkret.
Förvaltningen är även positiv till att indikator, ansvariga för
uppföljning, samt beskrivning av hur uppföljning ska göras
presenteras för mål och åtgärder.
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