PM Rotel IX (Dnr KS 2020/1416)

Sollentuna kommuns energiplan
Remiss från Sollentuna kommun
Remisstid den 28 februari 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Syftet med Sollentuna kommuns energiplan är att tydliggöra vad som kommer att
krävas för att uppnå de energi- och klimatmål som etablerats på nationell och
kommunal nivå. Arbetet med planen ska skapa samsyn i energifrågan, samt agera
vägledande för fortsatt utveckling och arbete med energifrågorna. Planen redogör för
mål och delmål, och innehåller ett antal åtgärder som formulerats för
kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område inom fyra
fokusområden:
 Hållbart Energisystem
 Fossilfri transportsektor
 Samverkan
 Försörjningstrygghet
Målet om nettonollutsläpp ska vara nått senast år 2030 för den kommunala
organisationen och senast år 2040 för kommunens geografiska område. Energiplanen
är Sollentuna kommuns handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett
långsiktigt hållbart samhälle inom energiområdet. Planen pekar ut lokala åtgärder för
att effektivisera energianvändningen samt minska utsläppen av fossila växthusgaser
inom olika samhällsområden. Planen bidrar även till att uppfylla kommunens vision
om att bli den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på
jordens resurser, som återfinns i kommunens miljöpolicy.
Sollentuna kommun har skickat energiplanen till staden för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och Stockholm Stadshus AB. Stockholm Stadshus AB har avstått från att svara.
Stadsledningskontoret ser positivt på att Sollentunas energiplan kan bidra till den
regionala samverkan på klimatområdet. Stadsledningskontoret lyfter att
transportområdet är bland det viktigaste och att detta hade kunnat lyftas fram
ytterligare.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att Sollentuna kommun
har utformat en energiplan som är tydlig i ansvarsutkrävande och uppföljning. Flera
av målen anses högt ställda och kan därmed vara svåra att nå. Planen tros inte ge
direkta påföljder för Stockholms klimatarbete, men ge indirekta synergieffekter för
klimat- och energiarbetet i regionen.
Mina synpunkter
Jag ser positivt på att Sollentuna har utformat en energiplan där kommunen har
ambitiösa mål och långsiktighet i sitt energiarbete. Stockholm och Sollentuna har
som grannkommuner båda ansvar för den regionala klimatpolitiken och det kan
därmed finnas synergier kommunerna emellan och tydligheten i planen ger ökade
möjligheter till samarbete över kommungränserna. Att målen följs av tydliga delmål
och åtgärder anser jag vara mycket positivt för uppföljning och möjlig
måluppfyllelse.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 10 februari 2021
KATARINA LUHR
Bilaga
Sollentuna kommuns energiplan, remissversion
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Syftet med Sollentuna kommuns energiplan är att tydliggöra vad som kommer att
krävas för att uppnå de energi- och klimatmål som etablerats på nationell och
kommunal nivå. Arbetet med planen ska skapa samsyn i energifrågan, samt agera
vägledande för fortsatt utveckling och arbete med energifrågorna. Planen redogör för
mål och delmål, och innehåller ett antal åtgärder som formulerats för
kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område inom fyra
fokusområden:
 Hållbart Energisystem
 Fossilfri transportsektor
 Samverkan
 Försörjningstrygghet
Målet om nettonollutsläpp ska vara nått senast år 2030 för den kommunala
organisationen och senast år 2040 för kommunens geografiska område. Energiplanen
är Sollentuna kommuns handlingsplan och strategiska inriktning för att utveckla ett
långsiktigt hållbart samhälle inom energiområdet. Planen pekar ut lokala åtgärder för
att effektivisera energianvändningen samt minska utsläppen av fossila växthusgaser
inom olika samhällsområden. Planen bidrar även till att uppfylla kommunens vision
om att bli den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på
jordens resurser, som återfinns i kommunens miljöpolicy.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och Stockholm Stadshus AB. Stockholm Stadshus AB har avstått från att svara.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Av kommunfullmäktiges budget 2021 framgår att Stockholm ska vara världsledande i det
globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden intar
rollen som en internationell förebild. I stadens Miljöprogram 2020-2023 beskrivs utvecklade
arbetssätt för att nå miljömålen, och samverkan är ett sådant.
Stadsledningskontorets konstaterar att Sollentuna kommuns energiplan är brett upplagd
med insatser inom hållbart energisystem, fossilfri transportsektor, samverkan och
försörjningstrygghet. Stadsledningskontoret menar att den regionala klimatsamverkan är
angelägen, i synnerhet inom transportområdet. Frågor som utbyggnad av laddinfrastruktur
och utveckling mot ett transporteffektivt samhälle är sådana där den regionala samverkan är
angelägen. Dessa aspekter skulle kunna utvecklas vidare i Sollentuna kommuns energiplan.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remissen Sollentuna
kommuns energiplan anses besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 december
2020 följande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Sollentuna kommuns energiplan bedöms inte ha en direkt påverkan på Stockholms stads
energi- och klimatarbete. 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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