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Datum     Vår beteckning
2017-09-13     KS/2017/0319/403-2

Tjänsteställe/handläggare 

Strategisk utveckling Beslutsinstans
Erik Johansson Kommunstyrelsen 
E-post: erik.johansson@nynashamn.se
Tel:

Remiss - Klimatfärdplan för Stockholmsregionen

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till remissversion som sitt eget. 

Sammanfattning 
I samband med framtagandet av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS), 
har Tillväxt-och regionplanenämnden parallellt även skickat ut Förslag till Klimatfärdplan 2050 
för remissutlåtande. 
Nynäshamns kommun är generellt positiv till Klimatfärdplanen, som är ett viktigt första steg för 
att påbörja den stora förändring en klimatneutral Stockholmsregion kräver. Texten tar upp och 
sammanfattar många viktiga möjligheter och verktyg, men kommunen efterlyser tydligare fokus 
på kollektivtrafikens roll i ytterområdena, olika kommunala förutsättningar samt diversifiering 
av fossilfria och hållbara bränslealternativ. 

Beslutsunderlag 

Trafik och regionplanenämndens Förslag till Klimatfördplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN 
2016-0082). 

Bakgrund 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 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 tid), vägval 
och verktyg för genomförande. Färdplanen belyser även behovet av att minska regionens globala 
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klimatavtryck. Stockholms läns landsting önskar i remissvaren får svar på om de föreslagna 
utsläppsbanorna, vägvalen och verktygen är rimliga och genomförbara, samt hur 
remissinstanserna (i detta fall Nynäshamns kommun) kan bidra till att uppnå de regionala målen. 
 

Förvaltningens bedömning 
Nynäshamns kommun instämmer i vikten av att hitta ett gemensamt system för uppföljning och 
utvärdering samt metodval av statistiska nyckeltal. Uppskattade utsläppsminskningar av olika 
planerade och redan genomförda åtgärder måste också standardiseras och genomföras på både 
regional och kommunnivå, exempelvis på ett liknande sätt som Naturvårdsverkets Klimatklivet-
finansierade åtgärder idag kvantifieras i utsläppsminskningar per investerad krona.  
    
Även utsläppsmönster och förändringar av dessa bör kartläggas och analyseras kommuner 
emellan, t.ex. vid flytt av utsläppsintensiva verksamheter till andra kommuner. Exempelvis 
anläggandet av och flytten av verksamheter till Norviks hamn kommer kraftigt försvåra för 
Nynäshamn att nå sina uppsatta klimatmål, samtidigt som utsläppen i hela regionen tack vare 
flytten uppskattas minska. Nynäshamn ser därför gärna att olika kommunala förutsättningar 
betonas tydligare. 
   
Kommunen anser generellt, eftersom detaljerade utsläppsminskningar per vägval och åtgärd inte 
anges, att utsläppsbanorna är rimliga. I texten om energiförsörjning och bebyggelse ser 
kommunen gärna ett längre resonemang kring solenergi; på två timmar tar jorden emot lika 
mycket energi från solen som hela världens årsförbrukning. Hur denna enorma potential bäst 
optimeras i regionen förtjänar ett längre utlägg i texten. 
  
Eftersom transportsektorn är en nyckelsektor anser kommunen att detta avsnitt behöver 
förtydligas ytterligare. Kommunen vill också att biogasen får en tydligare roll i klimatfärdplanen, 
främst i relation till elektrifieringen av vägtransporter. Biogas är i regel både lokalproducerad 
och mindre resurskrävande än t.ex. batteritillverkning utomlands. Klimatfärdplanen bör också 
tydligare betona diversifieringen av olika förnybara bränsletyper. Inom den viktiga 
transportsektorn konkurrerar i dagsläget gas, el och etanol sinsemellan istället för att komplettera 
varandra som alternativ till fossilt. 
    
Nynäshamns kommun ser gärna en tydligare uppdelning efter ansvar och påverkansgrad vad 
gäller statliga, regionala respektive kommunala åtgärder och aktörer. Exempelvis 
miljöbilspremier och bränsleskatter bör tydligare sättas i relation till regionala och lokala ansvar 
som kollektivtrafik och gång och cykelinfrastruktur. 
 
Kommunen anser också att PBL är ett mycket viktigt verktyg för ett helhetsgrepp på klimatsmart 
byggande. Kommande Nära Noll-kraven berör i huvudsak energiförbrukning och inte övriga 
möjligheter att forma bostäder och områden för mindre klimatpåverkan. Avskaffningen av 
möjligheten till kommunala särkrav har kraftigt påverkat PBL som viktigt verktyg. 
 
Färdplanen bör tydligare betona gemensamma kravställningar, upphandlingar och samarbeten, 
både i offentlig och privat verksamhet och gärna dessa två sektorer emellan, t.ex. genom 
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gemensamma allianser, utmaningar och viljeförklaringar. På Södertörn har exempelvis projektet 
Samordnad Varudistribution Södertörn visat sig framgångsrikt. Motsvarande projekt drivs i 
andra delar av landet tillsammans med privat sektor, vad gäller t.ex. leveranser till butiker i 
stadskärnor. 
Målet om en ökad kollektivtrafikandel i länet med 5 procentenheter anser kommunen är för lågt. 
För en perifer kommun som Nynäshamn är det helt enkelt för långt för de allra flesta att cykla in 
till innerstaden, vilket gör en fungerande kollektivtrafik helt avgörande. Förslagsvis kan en större 
ökning ske genom viss övergång från kollektivt till cykel i innerstaden, som i sin tur kan frigöra 
mer kollektivtrafik till de avlägsna förorterna. Kollektivtrafikens attraktivitet måste öka och 
Nynäshamns kommun instämmer i att ett tydligare hela-resan-perspektiv måste in i planering 
och utformning. Exempelvis möjligheten till arbete under resan genom wifi-anslutning, plats för 
cyklar och toalettbesök. Kommunen bedömer att bussförbindelser, som t.ex. sträckan 
Nynäshamn – Gullmarsplan, kommer vara ett nödvändigt komplement till tåget även i framtiden. 
    
Kommunen önskar också ett mer ingående resonemang om hur direkta intressekonflikter med 
övriga regionala mål, främst angående flygtrafiken, ska lösas. 

Hur Nynäshamn kan bidra 
På infrastrukturområdet kan Nynäshamn bidra till uppfyllandet av planen genom flytten av delar 
av Stockholms hamnverksamhet till Norviks hamn, som bedöms effektivisera och minska de 
totala utsläppen i regionen. Det samarbete som i dagsläget finns mellan det lokala värmeverket 
och oljeraffinaderiet bör utvecklas och om möjligt utvecklas och stå modell för liknande 
miljövänliga lösningar.  
Kommunen bör också fortsatta satsa på information och rådgivning till lokala företag och 
kommuninvånare samt fortsätta utbyggnaden av publik laddinfrastruktur och cykelbanor. 
Kommunen bör också verka för etablering av biogasleverantörer. Den kommunala 
organisationen ska ”gå före” och visa övriga lokala invånare att exempelvis fossilfria fordon är 
en fungerande lösning. 
  
Mycket viktigt är också att, på grund av kommunens storlek, mycket av klimatarbetet även 
fortsättningsvis sker i samverkan med övriga Södertörnskommuner för största möjliga 
kostnadseffektivitet. Kommunen kan också fortsätta den kontinuerliga dialogen med Stockholms 
Länstrafik för effektivisering av kollektivtrafiken. Med sina 5 stationer har kommunen, förutsatt 
tätare och snabbare turer, potential att öka kollektivtrafikandelen betydligt. En utbyggnad av 
dubbelspår längs Nynäsbanan skulle ytterligare öka attraktiviteten för persontrafiken, men även 
leda till ökade möjligheter för överflyttning av betydande andel av gods från väg till spår. En 
eventuell utbyggnad, med tydlig hållbarhetsprofil, av området kring pendeltågsstation Segersäng 
bedöms också ge en betydlig ökning av andelen kollektivtrafikresenärer i området. 
 
 
 
 

_______________________ ______________________ 

Mikael Gustafsson Tommy Fabricius 

t.f. förvaltningschef kommunchef 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 2017-10-04 
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§ 197/17 	 Dnr KS/2017/0319/403-2 

Remiss - Klimatfardplan far Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar forslag till remissyttrande som sift eget. 
Paragrafen forklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Arendet redovisas i kommunstyrelseforvaltningens skrivelse 2017-09-12. 

I samband med framtagandet av fly regional utvecklingsplan for Stockholmsregionen (RUFS), 
har Tillvaxt-och regionplanendmnden parallellt dven skickat ut Forslag till Klimatfiirdplan 2050 
fOr remissutlatande. 
Nyndshamns kommun är generellt positiv till Klimatfardplanen, som är ett viktigt forsta steg for 
att paborja den stora fOrandring en klimatneutral Stockholmsregion Icrdver. Texten tar upp och 
sammanfattar manga viktiga mojligheter och verktyg, men kommunen efterlyser tydligare fokus 
pa kollektivtrafikens roll i ytteromradena, olika kommunala forutsattningar samt diversifiering 
av fossilfria och hallbara brdnslealternativ. 

Beslutsunderlag 

Trafik och regionplanendmndens F5rslag till Klimatfordplan 2050 for Stockholmsregionen (TRN 
2016-0082). 

Bakgrund 
Stockholms lans landsting har tagit fram ett fOrslag till ny regional utvecklingsplan for 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Parallellt med utstaIlningen har 	och 
regionplanenamnden skickat ut Klimatfardplan 2050 for Stockholmsregionen (diarienummer 
TRN 2016-0082) pa remiss for inhamtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till 
handa senast 2017-10-02. 

Klimatfardplanen är en vdgledande, strategisk handlingsplan for ldnets energi- och klimatarbete. 
Syftet med klimatfardplanen är att vdgleda och stdrka genomforandet av ldnets samlade 
klimatarbete mot netto-noll-utslapp ar 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmal bygger pa 
de globala, europeiska och nationella riktlinjema och malen. Fdrdplanen har status som ett 
planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebar att kommunema och 
statliga myndigheter ska anvanda sig av underlaget i sin planering. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Centrala delar av fardplanen är sektorsvisa utslappsbanor (vaxthusgasutslapp over tid), vagval 
och verktyg for genomforande. Fardplanen belyser dven behovet av att minska regionens globala 
klimatavtryck. Stockholms ldns landsting onskar i remissvaren far svar pa om de foreslagna 
utsldppsbanorna, vdgvalen och verktygen är rimliga och genomforbara, samt hur 
remissinstanserna (i detta fall Nyndshamns kommun) kan bidra till att uppna de regionala malen. 

Forslag till bestut 
Kommunstyrelsen antar nedan forslag till remissversion som sitt eget. 

Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar nedan forslag till remissversion som sitt eget. 

Kopia: Akten 

Exp: Stockholms ldns landsting 

Justerarsignaturer 	 Utdragsbestyrkande 



Paragrafer 
§§ 197-199, 212 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sammantrade 2017-10-04 

rIlicle17)shrifter ( 

(S) 
ordfOrande 

' 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 2017-10-04 

Sida 2 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynashamn, lokal: Landsort 2017-10-04 kl. 08:30-12.30, 13.30-15.00 

Beslutande 
Patrik Isestad (S), ordfOrande 
Daniel Adbom, (L) 
Inger Andersson (S) 
Thomas Johansson, (S) 
Lars-Ake Lundin (S) 
Bernt Mansson (MP), tjanstgor fOr Kristian Ek (MP) 
Harry Bouveng (M) 
Bodil Toll (M) 
Agneta Tjarnhammar (M) 
Maria Gard Gunster (C) 
Tony Bjorklund (SD) 

Icke tjanstgorande ersattare 
Maria Schneider (S), Elenore Osterberg (V), Linda Walkeby (S), Rolf Hofsten (PP), Sophia Sturesson (L), 
Marcus Svinhufvud (M), Georgios Tsiouras (M), Tommy Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD), Jan-Ove 
Andersson (SD) 

Ovriga deltagare 
Tommy Fabricius kommunchef, Johan Augustsson (S) ordfOrande barn- och utbildningsnamnden, Mikael 
Gustafsson t f planeringschef, Erik Johansson klimatstrateg, Deniz Ttitancti samhallsplanerare, Sandra 
Zachrisson projektledare, Ellinor Magnusson fastighetschef, Jesper Skoglund stadsmiljochef, Linn Marstent tf 
personalchef, Kicki Lundgren samordnare feriearbete, Eva Ryman sekreterare 

Daniel Mb (L) 	 fry-B-66eag_PIVI) 
justeTird 	 justerare 
- 
Eva Ryman / 
sekreterare 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggors genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 2017-10-04 §§ 197-199, 212 
Anslaget sans upp: 2017-10-04 	 Anslaget tas ned: 2017-10-26 
Forvaringsplats for prpto15ollet: mmunstyrelsefarvaltningen, Kansliavdelningen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
Eva Ryman 

Justerarsignaturer 

 

Utdragsboctyrkando 
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