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Dnr KS 2017/346

§ 244	Remiss: Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Sammanfattning

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 2017-06-08 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ställa ut planförslaget. Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden skickat ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-02.

Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.

Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor (växthusgasutsläpp över tiden), vägval och verktyg för genomförande. De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för markanvändning och energiproduktion. Färdplanen belyser även behovet av att minska regionens globala klimatavtryck. Stockholms läns landsting önskar i remissvaren får svar på följande frågor:

Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara?

Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?

Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, uppföljning och utvärdering.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till att landstinget har tagit fram ett förslag till färdplan för länets energi- och klimatarbete i syfte att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län står inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och samtidigt minska länets totala klimatpåverkan. Landstingets målsättning om noll-nettoutsläpp till år 2045 är densamma som presenteras i förslaget till nytt klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun.

Klimatfärdplanens föreslagna utsläppsbanor är ambitiösa men också nödvändiga om klimatmålen ska nås. För att nå dit krävs alla aktörers bidrag till klimatomställningen. I färdplanen presenteras ett stort antal vägval, men för att fungera som ett vägledande dokument behöver färdplanen tydligt ange vilka vägval som är avgörande för att nå målen. Förvaltningen anser att en regional utveckling som förstärker en sammanhållen bebyggelse i närhet till viktiga funktioner är ett av de avgörande vägvalen. En vidare utveckling av kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt resealternativ är också nödvändig för att klimatmålet ska nås.

Avsnitten markanvändning och energiproduktion behöver få en tydligare koppling till utsläppsbanorna så det framgår hur de påverkar utsläppen.

De utpekade omställningsinsatserna är lämpliga, men bör kompletteras så att det tydligt framgår att en tät bebyggelse i de utpekade stadskärnorna är avgörande för att minska transporternas klimatpåverkan. Färdplanen bör vidare tydliggöra hur de utpekade omställningsinsatserna hör ihop med de föreslagna vägvalen och om de ska tolkas som prioriterade vägval för att nå klimatmålen.

Haninge kommun bidrar till genomförandet av klimatfärdplanen bland annat genom utveckling av den regionala stadskärnan, ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, satsningar på cykel, samordnad varudistribution, infartsparkeringar, IT-satsningar på landsbygd och i skärgård, energieffektivt byggande och energieffektivisering, egenproduktion av förnybar energi och energi- och klimatkrav i upphandlingar.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande Remiss: Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 2017-08-29

- Följebrev Vi behöver era inspel om Stockholmsregionens utveckling

- Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 2017-06-08

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. 	Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

2. 	Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens beslut

1. 	Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

2. 	Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: registrator.trf@sll.se, Berit Pettersson
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Dnr KS 2017/346 


§ 244 Remiss: Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 


Sammanfattning 


Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 2017-06-08 
beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ställa ut planförslaget. 
Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden 
skickat ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
(diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för inhämtande av 
synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-
02. 


Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets 
energi- och klimatarbete. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda 
och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-
noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger 
på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. 
Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga 
myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering. 


Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor 
(växthusgasutsläpp över tiden), vägval och verktyg för genomförande. 
De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, 
industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för 
markanvändning och energiproduktion. Färdplanen belyser även 
behovet av att minska regionens globala klimatavtryck. Stockholms 
läns landsting önskar i remissvaren får svar på följande frågor: 


Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval 
rimliga och genomförbara? 


Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 


Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör 
andra åtgärder föredras? 


Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
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Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, 
uppföljning och utvärdering. 


Förvaltningens synpunkter 


Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till att landstinget har tagit 
fram ett förslag till färdplan för länets energi- och klimatarbete i syfte 
att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län 
står inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och 
samtidigt minska länets totala klimatpåverkan. Landstingets 
målsättning om noll-nettoutsläpp till år 2045 är densamma som 
presenteras i förslaget till nytt klimat- och miljöpolitiskt program för 
Haninge kommun. 


Klimatfärdplanens föreslagna utsläppsbanor är ambitiösa men också 
nödvändiga om klimatmålen ska nås. För att nå dit krävs alla aktörers 
bidrag till klimatomställningen. I färdplanen presenteras ett stort antal 
vägval, men för att fungera som ett vägledande dokument behöver 
färdplanen tydligt ange vilka vägval som är avgörande för att nå 
målen. Förvaltningen anser att en regional utveckling som förstärker 
en sammanhållen bebyggelse i närhet till viktiga funktioner är ett av 
de avgörande vägvalen. En vidare utveckling av 
kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och 
pålitligt resealternativ är också nödvändig för att klimatmålet ska nås. 


Avsnitten markanvändning och energiproduktion behöver få en 
tydligare koppling till utsläppsbanorna så det framgår hur de påverkar 
utsläppen. 


De utpekade omställningsinsatserna är lämpliga, men bör 
kompletteras så att det tydligt framgår att en tät bebyggelse i de 
utpekade stadskärnorna är avgörande för att minska transporternas 
klimatpåverkan. Färdplanen bör vidare tydliggöra hur de utpekade 
omställningsinsatserna hör ihop med de föreslagna vägvalen och om 
de ska tolkas som prioriterade vägval för att nå klimatmålen. 


Haninge kommun bidrar till genomförandet av klimatfärdplanen 
bland annat genom utveckling av den regionala stadskärnan, ny 
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, satsningar på cykel, samordnad 
varudistribution, infartsparkeringar, IT-satsningar på landsbygd och i 
skärgård, energieffektivt byggande och energieffektivisering, 
egenproduktion av förnybar energi och energi- och klimatkrav i 
upphandlingar. 
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Underlag för beslut 


- Tjänsteutlåtande Remiss: Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 2017-08-29 


- Följebrev Vi behöver era inspel om Stockholmsregionens utveckling 


- Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 2017-06-08 


Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen beslutar 


1.  Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 


2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


Kommunstyrelsens beslut 


1.  Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 


2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


__________ 


Expedieras: Akt 


För verkställighet: 


För kännedom: registrator.trf@sll.se, Berit Pettersson 
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Dnr KS 2017/346 

§ 244 Remiss: Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 2017-06-08 
beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ställa ut planförslaget. 
Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden 
skickat ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
(diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för inhämtande av 
synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-
02. 

Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets 
energi- och klimatarbete. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda 
och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-
noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger 
på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. 
Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga 
myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering. 

Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor 
(växthusgasutsläpp över tiden), vägval och verktyg för genomförande. 
De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, 
industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för 
markanvändning och energiproduktion. Färdplanen belyser även 
behovet av att minska regionens globala klimatavtryck. Stockholms 
läns landsting önskar i remissvaren får svar på följande frågor: 

Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval 
rimliga och genomförbara? 

Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 

Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör 
andra åtgärder föredras? 

Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
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Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, 
uppföljning och utvärdering. 

Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till att landstinget har tagit 
fram ett förslag till färdplan för länets energi- och klimatarbete i syfte 
att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län 
står inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och 
samtidigt minska länets totala klimatpåverkan. Landstingets 
målsättning om noll-nettoutsläpp till år 2045 är densamma som 
presenteras i förslaget till nytt klimat- och miljöpolitiskt program för 
Haninge kommun. 

Klimatfärdplanens föreslagna utsläppsbanor är ambitiösa men också 
nödvändiga om klimatmålen ska nås. För att nå dit krävs alla aktörers 
bidrag till klimatomställningen. I färdplanen presenteras ett stort antal 
vägval, men för att fungera som ett vägledande dokument behöver 
färdplanen tydligt ange vilka vägval som är avgörande för att nå 
målen. Förvaltningen anser att en regional utveckling som förstärker 
en sammanhållen bebyggelse i närhet till viktiga funktioner är ett av 
de avgörande vägvalen. En vidare utveckling av 
kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och 
pålitligt resealternativ är också nödvändig för att klimatmålet ska nås. 

Avsnitten markanvändning och energiproduktion behöver få en 
tydligare koppling till utsläppsbanorna så det framgår hur de påverkar 
utsläppen. 

De utpekade omställningsinsatserna är lämpliga, men bör 
kompletteras så att det tydligt framgår att en tät bebyggelse i de 
utpekade stadskärnorna är avgörande för att minska transporternas 
klimatpåverkan. Färdplanen bör vidare tydliggöra hur de utpekade 
omställningsinsatserna hör ihop med de föreslagna vägvalen och om 
de ska tolkas som prioriterade vägval för att nå klimatmålen. 

Haninge kommun bidrar till genomförandet av klimatfärdplanen 
bland annat genom utveckling av den regionala stadskärnan, ny 
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, satsningar på cykel, samordnad 
varudistribution, infartsparkeringar, IT-satsningar på landsbygd och i 
skärgård, energieffektivt byggande och energieffektivisering, 
egenproduktion av förnybar energi och energi- och klimatkrav i 
upphandlingar. 
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Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande Remiss: Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 2017-08-29 

- Följebrev Vi behöver era inspel om Stockholmsregionens utveckling 

- Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 2017-06-08 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

1.  Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: registrator.trf@sll.se, Berit Pettersson 
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