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Miljö- och energiutskottet kallar till sammanträde 

 
 
Tid: fredagen den 24 mars 2023, kl. 10:30 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson Ersoy (C) 

Sekreterare: Anna Gabrielsson 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 17 mars 2023 kl. 10:30 
 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Annika Falk (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 29 mars 2023, kl. 09:00 

 

Temaärende  
Mikael Toll, senior rådgivare och tidigare chef för trygg energiförsörjning på 
Energimyndigheten gästar utskottet och samtalar om ämnena nedan. 
 
- Dagens och framtidens energiförsörjning 
- Klimatomställning 
- Elförsörjning 
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Beslutsärenden 

1.  Fastställande av dagordning 

KS 23/0065 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns. 

2.  Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
med bolag 

KS 21/0664 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med 

helägda bolag 2023–2045 antas. 

2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram 

kommunövergripande indikatorer för uppföljning av de 

övergripande miljö-, klimat- och energimålen enligt beslutad 

klimat- och miljöstrategi. 

3. Nämnder och bolag i samverkan med 

kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram nämnd- 

och bolagsspecifika mål och indikatorer för uppföljning som 

ligger i linje med Miljö- och klimatstrategin.  

4. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att se över ramavtalet med 

Upplands-Brohus AB och Kommunfastigheter AB gällande 

energibesparande investeringar. 

5. Miljöplan för Upplands-Bro kommun med lokala miljömål 

2010–2030 upphävs. 

3.  Revidera resepolicyn för anställda i Upplands-Bro 
kommun 

KS 23/0096 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att revidera resepolicyn för 

anställda i Upplands-Bro kommun. 
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4.  Behov av fordonspolicy i Upplands-Bro kommun 

KS 23/0139 

Förslag till beslut 
Miljö- och energiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en fordonspolicy 

för Upplands-Bro kommun. 

5.  Energiomställning - underlätta för näringslivet 

KS 23/0159 

Förslag till beslut 

Miljö- och energiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag 

att ta fram en handlingsplan för att underlätta för det lokala 

näringslivets energiomställning. 

6.  Utredning laddinfrastruktur och dess finansiering 

KS 23/0160 

Förslag till beslut 

Miljö- och energiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag 

att  

1. Se över pågående uppdrag om laddplatser för elfordon. 

2. Ta fram en samlad strategi för utökad infrastruktur för 

laddningsmöjligheter för elfordon. Uppdraget omfattar 

utredning om finansiering vid genomförande. 

Rapporter 

- 

Delegationsbeslut 

- 

Anmälningar 

- 

Mattias Peterson Ersoy (C) 

Ordförande 


