
Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott

2022-094 3

PLAU § 7:6 Dnr. KS 2022/0I7l

Svar på remiss- energiplan för Täby kommun

Planarbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 som
svar på granskning av Täby kommuns förslag på energiplan, vilket innebär att
Österåkers kommun ställer sig positiv till planen och dess innehåll, samt
framhåller vikten av fortsatt god dialog och samverkan när Täby kommun
beslutar att vidta åtgärder som kan påverka Österåkers kommun.

Sammanfattning

Ett förslag till energiplan för "I'äby kommun har tagits fram och ska beslutas av
kommunfullmäktige. Den föreslagna energiplanen innehåller en genomgång av
nuläget inom energiområdet för Täby kommun och beskriver hur en säker och
tillförlitlig energiförsörjning uppnås och hur miljön påverkas inom Täby
kommuns geografiska område. Förslaget på cncrgiplnn för '['äby kommun
skicka still ett flertal kommuners nämnder Och bølag (däribland Österåkers
kommun) samt externa instanser för eventuella synpunkter.

Bes|utsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till bcslutsförslnget innebärande att anta
samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 som svar
på granskning av 'I'äby kommuns förslag på cnergiplan, vilket innebär att
Österåkers kommun ställer sig positiv till planen och dess innehåll, samt
framhåller vikten av fortsatt god dialog och samverkan när "Täby kommun
beslutar att vidta åtgärder som kan påverka Österåkers kommun.

Sigrid Walve (MP) avstår att rösta med följande motivering: 1:".n encrgiplan
borde innehålla mer av planer, än att ñätrvärmenät och elnät ska byggas ut. En
kommun kan driva på energieffektivisering i byggnader, driva på utfasning av
fossila bränslen, mm. Nu är "planen" till stora delar en passiv beskrivning av
hur teknikutvecklingen antas se ut utan att kommunen driver på utvecklingen
med specifika åtgärder.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om plalmrbctsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs
(M) yrkande och Finner att så är fallet.
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