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§ 142/2017  Dnr 2017/0421 KS-2 
  Diariekod: 201 


Svar på remiss från SLL klimatfärdplan 2050 samt 
landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 


I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-08-15 från 


kommunledningskontoret. 


Sammanfattning 


Remissen från Stockholms läns landsting (SLL), tillväxt- och 


regionplaneförvaltningen omfattar två tillägg till förslaget till regional 


utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2050. Hela den regionala 


utvecklingsplanen är på remiss till kommunen, men med ett senare 


svarsdatum. Kommunen är endast i mycket liten utsträckning berörd av 


förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi och föreslås inte avge något 


yttrande i den delen. Bifogade förslag till yttrande avser därför 


klimatfärdplan 2050. Kommunen ser positivt på att Stockholms läns 


landsting har tagit fram en klimatfärdplan som pekar ut riktningen för 


regionens arbete för en omställning och vägval för att nå de regionala 


klimatmålen. 


Miljöutskottets förslag 


Kommunstyrelsens miljöutskott föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 


 Kommunstyrelsen avstår att yttra sig över förslaget till landsbygds- 


och skärgårdsstrategi. 


 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 


2017-08-15 som svar på remiss från Stockholms läns landsting vad 


gäller förslaget till klimatfärdplan 2050. 


Proposition 


Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 


kommunstyrelsens miljöutskotts förslag och finner att så är fallet. 


Kommunstyrelsens beslut 


 Kommunstyrelsen avstår att yttra sig över förslaget till landsbygds- 


och skärgårdsstrategi. 


 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till § 142 som svar på remiss 


från Stockholms läns landsting vad gäller förslaget till 


klimatfärdplan 2050. 
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Beslutsexpediering: 


Akt 


Miljö- och klimatstrateg Kristina Eriksson 


Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting 
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Svar på remiss från SLL klimatfärdplan 2050 samt landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Dispositionen av yttrandet

Yttrandet är indelat utifrån de frågor som SLL i missivet har framhållit som viktiga att få svar på.  

Utsläppsbanor och vägval

Utsläppsbanor presenteras i färdplanen för länets samlade direkta utsläpp, bebyggelsesektorn, transportsektorn, industrisektorn samt agrarsektorn. Vägvalen för att åstadkomma utsläppsminskningarna är inte främmande, utan speglar väl de åtgärder som diskuteras och det arbete som pågår i kommunen. Kommunen har kunskap om, och visst inflytande över, de direkta utsläppen från kommunens verksamhet, bebyggelsesektorn samt transportsektorn. Men det går inte att mot bakgrund av uppgifterna i klimatfärdplanen avgöra om de beräknade utsläppsminskningarna är realistiska. Många vägval kräver statliga eller regionala initiativ som kommunen har liten rådighet över. Det saknas hänvisning till hur utsläppsbanorna har tagits fram och vilka beräkningar som ligger till grund för dem. 

Vägval, verktyg och aktörer som saknas i färdplanen

Det saknas vägval eller omställningsinsatser för de indirekta utsläppen och konsumtionen av varor och resor både för kommunen som organisation men också för invånarna. 

Ett vägval som hanteras otydligt är om vi ska arbeta för och räkna med lokala kolsänkor och avskiljning av koldioxid. 

För att kommunen ska kunna driva ett framgångsrikt klimatarbete saknas verktyg och modeller för beräkning av klimatpåverkan och utsläpp samt uppföljning av åtgärder. Det är avgörande för att skapa motivation och för att se hur långt vi har kommit. Förslaget att skapa en kontinuerlig arena för ett samlat planerings och klimatarbete på regional nivå är mycket bra. En part som kan ansvara för en sådan arena, bör kunna föreslås i färdplanen.

Det finns flera regionala aktörer och färdplanen skulle tjäna på att mera tydligt peka ut vilken enhet eller myndighet som kan ta respektive roll. 

Regionala omställningsinsatser

De regionala omställningsinsatserna lyfts inte fram i färdplanen på ett tydligt sätt. 

Det är oklart vilken roll som kommunerna har för dessa insatser. Men kommunen är intresserad av att delta i utvecklingen av nya samarbeten och de regionala koncept som behövs för att hitta lösningar på de klimatfrågor som ligger mellan flera aktörer och ansvarsområden. 

Särskilt viktigt är det inom området masshantering, byggande av bostäder och infrastruktur. Att främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi är ett bra förslag även om lokalt producerade bränslen troligen inte har så stor betydelse för regionens klimatpåverkan.  

Kommunens bidrag till genomförande

Det pågår ett aktivt arbete i Sollentuna kommun med att minska klimatpåverkan. Vi har en antagen klimatpolicy med strategier för att styra mot de nationella och globala målen. 

En viktig fråga är hur vi ska identifiera åtgärder som ger störst nytta och hur vi ska kunna avgöra om vi närmar oss målen. Gör vi tillräckligt och hur räknar vi på direkta och indirekta utsläpp och vid uppföljning av åtgärder. 

Den regionala klimatfärdplanen 2050 bör kunna vara ett gemensamt kunskapsunderlag för avgränsning, beräkning och begrepp inom området. En utgångspunkt för kommunala samarbeten och lokala färdplaner. 

Färdplanen behöver kompletteras med hänvisningar till var uppgifter är hämtade från och vad beräkningar baseras på. För tydligheten behövs förklaring till begrepp som netto-noll, biokretsloppsanläggning, klimatsmart bebyggelsestruktur, bioekonomi, biokluster, hållbar markanvändning och värdeskapande nätverk. 

Skrivningarna i planen är motstridiga vad gäller hur vi ska se på det fossila innehållet i avfallsförbränningen samt kolsänkor som kompensation och avskiljning av koldioxid.

Det konstateras att Stockholmsregionen är Sveriges största konsumtionsmarknad och en stor godsomlastningsregion. Ändå finns endast ett fåtal vägval eller åtgärder beskrivna inom det området. I färdplanen konstateras att det finns en målkonflikt med Arlandaregionens tillväxt och de uppsatta utsläppsmålen. 

Företagens bidrag till omställningen bör kunna kompletteras med uppgifter om hur många verksamheter i länet som ingår i regelverket för utsläppsrätter och som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag. Även tjänsteföretag, handel, transport och byggföretag kan bidra med åtgärder i klimatomställningen.





		

		

		

		

		



		Besök

		Postadress

		Telefon växel

		Fax reception

		Internet



		Turebergshuset

		191 86 

		08-579 210 00

		08-35 02 90

		www.sollentuna.se 



		Turebergs torg

		Sollentuna

		

		

		







image1.png



image2.png






 


 
Yttrande 
 Kommunledningskontoret 


 2017-08-15  


 Kristina Eriksson Sidan 1 av 2  
      
      


 


     
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet 
Turebergshuset 191 86  08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se  
Turebergs torg Sollentuna    


 


 Dnr 2017/0421 KS-2 
Diariekod: Diariekod: 201 


 


   
   


 


Svar på remiss från SLL klimatfärdplan 2050 samt 
landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 


Dispositionen av yttrandet 


Yttrandet är indelat utifrån de frågor som SLL i missivet har framhållit som 


viktiga att få svar på.   


Utsläppsbanor och vägval 


Utsläppsbanor presenteras i färdplanen för länets samlade direkta utsläpp, 


bebyggelsesektorn, transportsektorn, industrisektorn samt agrarsektorn. 


Vägvalen för att åstadkomma utsläppsminskningarna är inte främmande, 


utan speglar väl de åtgärder som diskuteras och det arbete som pågår i 


kommunen. Kommunen har kunskap om, och visst inflytande över, de 


direkta utsläppen från kommunens verksamhet, bebyggelsesektorn samt 


transportsektorn. Men det går inte att mot bakgrund av uppgifterna i 


klimatfärdplanen avgöra om de beräknade utsläppsminskningarna är 


realistiska. Många vägval kräver statliga eller regionala initiativ som 


kommunen har liten rådighet över. Det saknas hänvisning till hur 


utsläppsbanorna har tagits fram och vilka beräkningar som ligger till grund 


för dem.  


Vägval, verktyg och aktörer som saknas i färdplanen 


Det saknas vägval eller omställningsinsatser för de indirekta utsläppen och 


konsumtionen av varor och resor både för kommunen som organisation men 


också för invånarna.  


Ett vägval som hanteras otydligt är om vi ska arbeta för och räkna med 


lokala kolsänkor och avskiljning av koldioxid.  


För att kommunen ska kunna driva ett framgångsrikt klimatarbete saknas 


verktyg och modeller för beräkning av klimatpåverkan och utsläpp samt 


uppföljning av åtgärder. Det är avgörande för att skapa motivation och för 


att se hur långt vi har kommit. Förslaget att skapa en kontinuerlig arena för 


ett samlat planerings och klimatarbete på regional nivå är mycket bra. En 


part som kan ansvara för en sådan arena, bör kunna föreslås i färdplanen. 


Det finns flera regionala aktörer och färdplanen skulle tjäna på att mera 


tydligt peka ut vilken enhet eller myndighet som kan ta respektive roll.  
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Regionala omställningsinsatser 


De regionala omställningsinsatserna lyfts inte fram i färdplanen på ett 


tydligt sätt.  


Det är oklart vilken roll som kommunerna har för dessa insatser. Men 


kommunen är intresserad av att delta i utvecklingen av nya samarbeten och 


de regionala koncept som behövs för att hitta lösningar på de klimatfrågor 


som ligger mellan flera aktörer och ansvarsområden.  


Särskilt viktigt är det inom området masshantering, byggande av bostäder 


och infrastruktur. Att främja en regional och lokal produktion av återvunnen 


och förnybar energi är ett bra förslag även om lokalt producerade bränslen 


troligen inte har så stor betydelse för regionens klimatpåverkan.   


Kommunens bidrag till genomförande 


Det pågår ett aktivt arbete i Sollentuna kommun med att minska 


klimatpåverkan. Vi har en antagen klimatpolicy med strategier för att styra 


mot de nationella och globala målen.  


En viktig fråga är hur vi ska identifiera åtgärder som ger störst nytta och hur 


vi ska kunna avgöra om vi närmar oss målen. Gör vi tillräckligt och hur 


räknar vi på direkta och indirekta utsläpp och vid uppföljning av åtgärder.  


Den regionala klimatfärdplanen 2050 bör kunna vara ett gemensamt 


kunskapsunderlag för avgränsning, beräkning och begrepp inom området. 


En utgångspunkt för kommunala samarbeten och lokala färdplaner.  


Färdplanen behöver kompletteras med hänvisningar till var uppgifter är 


hämtade från och vad beräkningar baseras på. För tydligheten behövs 


förklaring till begrepp som netto-noll, biokretsloppsanläggning, klimatsmart 


bebyggelsestruktur, bioekonomi, biokluster, hållbar markanvändning och 


värdeskapande nätverk.  


Skrivningarna i planen är motstridiga vad gäller hur vi ska se på det fossila 


innehållet i avfallsförbränningen samt kolsänkor som kompensation och 


avskiljning av koldioxid. 


Det konstateras att Stockholmsregionen är Sveriges största 


konsumtionsmarknad och en stor godsomlastningsregion. Ändå finns endast 


ett fåtal vägval eller åtgärder beskrivna inom det området. I färdplanen 


konstateras att det finns en målkonflikt med Arlandaregionens tillväxt och 


de uppsatta utsläppsmålen.  


Företagens bidrag till omställningen bör kunna kompletteras med uppgifter 


om hur många verksamheter i länet som ingår i regelverket för utsläppsrätter 


och som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag. Även 


tjänsteföretag, handel, transport och byggföretag kan bidra med åtgärder i 


klimatomställningen. 
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§ 142/2017  Dnr 2017/0421 KS-2 
  Diariekod: 201 

Svar på remiss från SLL klimatfärdplan 2050 samt 
landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-08-15 från 

kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 

Remissen från Stockholms läns landsting (SLL), tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen omfattar två tillägg till förslaget till regional 

utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2050. Hela den regionala 

utvecklingsplanen är på remiss till kommunen, men med ett senare 

svarsdatum. Kommunen är endast i mycket liten utsträckning berörd av 

förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi och föreslås inte avge något 

yttrande i den delen. Bifogade förslag till yttrande avser därför 

klimatfärdplan 2050. Kommunen ser positivt på att Stockholms läns 

landsting har tagit fram en klimatfärdplan som pekar ut riktningen för 

regionens arbete för en omställning och vägval för att nå de regionala 

klimatmålen. 

Miljöutskottets förslag 

Kommunstyrelsens miljöutskott föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 

 Kommunstyrelsen avstår att yttra sig över förslaget till landsbygds- 

och skärgårdsstrategi. 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

2017-08-15 som svar på remiss från Stockholms läns landsting vad 

gäller förslaget till klimatfärdplan 2050. 

Proposition 

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

kommunstyrelsens miljöutskotts förslag och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen avstår att yttra sig över förslaget till landsbygds- 

och skärgårdsstrategi. 

 Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till § 142 som svar på remiss 

från Stockholms läns landsting vad gäller förslaget till 

klimatfärdplan 2050. 
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Beslutsexpediering: 

Akt 

Miljö- och klimatstrateg Kristina Eriksson 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting 
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Svar på remiss från SLL klimatfärdplan 2050 samt 
landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Dispositionen av yttrandet 

Yttrandet är indelat utifrån de frågor som SLL i missivet har framhållit som 

viktiga att få svar på.   

Utsläppsbanor och vägval 

Utsläppsbanor presenteras i färdplanen för länets samlade direkta utsläpp, 

bebyggelsesektorn, transportsektorn, industrisektorn samt agrarsektorn. 

Vägvalen för att åstadkomma utsläppsminskningarna är inte främmande, 

utan speglar väl de åtgärder som diskuteras och det arbete som pågår i 

kommunen. Kommunen har kunskap om, och visst inflytande över, de 

direkta utsläppen från kommunens verksamhet, bebyggelsesektorn samt 

transportsektorn. Men det går inte att mot bakgrund av uppgifterna i 

klimatfärdplanen avgöra om de beräknade utsläppsminskningarna är 

realistiska. Många vägval kräver statliga eller regionala initiativ som 

kommunen har liten rådighet över. Det saknas hänvisning till hur 

utsläppsbanorna har tagits fram och vilka beräkningar som ligger till grund 

för dem.  

Vägval, verktyg och aktörer som saknas i färdplanen 

Det saknas vägval eller omställningsinsatser för de indirekta utsläppen och 

konsumtionen av varor och resor både för kommunen som organisation men 

också för invånarna.  

Ett vägval som hanteras otydligt är om vi ska arbeta för och räkna med 

lokala kolsänkor och avskiljning av koldioxid.  

För att kommunen ska kunna driva ett framgångsrikt klimatarbete saknas 

verktyg och modeller för beräkning av klimatpåverkan och utsläpp samt 

uppföljning av åtgärder. Det är avgörande för att skapa motivation och för 

att se hur långt vi har kommit. Förslaget att skapa en kontinuerlig arena för 

ett samlat planerings och klimatarbete på regional nivå är mycket bra. En 

part som kan ansvara för en sådan arena, bör kunna föreslås i färdplanen. 

Det finns flera regionala aktörer och färdplanen skulle tjäna på att mera 

tydligt peka ut vilken enhet eller myndighet som kan ta respektive roll.  
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Regionala omställningsinsatser 

De regionala omställningsinsatserna lyfts inte fram i färdplanen på ett 

tydligt sätt.  

Det är oklart vilken roll som kommunerna har för dessa insatser. Men 

kommunen är intresserad av att delta i utvecklingen av nya samarbeten och 

de regionala koncept som behövs för att hitta lösningar på de klimatfrågor 

som ligger mellan flera aktörer och ansvarsområden.  

Särskilt viktigt är det inom området masshantering, byggande av bostäder 

och infrastruktur. Att främja en regional och lokal produktion av återvunnen 

och förnybar energi är ett bra förslag även om lokalt producerade bränslen 

troligen inte har så stor betydelse för regionens klimatpåverkan.   

Kommunens bidrag till genomförande 

Det pågår ett aktivt arbete i Sollentuna kommun med att minska 

klimatpåverkan. Vi har en antagen klimatpolicy med strategier för att styra 

mot de nationella och globala målen.  

En viktig fråga är hur vi ska identifiera åtgärder som ger störst nytta och hur 

vi ska kunna avgöra om vi närmar oss målen. Gör vi tillräckligt och hur 

räknar vi på direkta och indirekta utsläpp och vid uppföljning av åtgärder.  

Den regionala klimatfärdplanen 2050 bör kunna vara ett gemensamt 

kunskapsunderlag för avgränsning, beräkning och begrepp inom området. 

En utgångspunkt för kommunala samarbeten och lokala färdplaner.  

Färdplanen behöver kompletteras med hänvisningar till var uppgifter är 

hämtade från och vad beräkningar baseras på. För tydligheten behövs 

förklaring till begrepp som netto-noll, biokretsloppsanläggning, klimatsmart 

bebyggelsestruktur, bioekonomi, biokluster, hållbar markanvändning och 

värdeskapande nätverk.  

Skrivningarna i planen är motstridiga vad gäller hur vi ska se på det fossila 

innehållet i avfallsförbränningen samt kolsänkor som kompensation och 

avskiljning av koldioxid. 

Det konstateras att Stockholmsregionen är Sveriges största 

konsumtionsmarknad och en stor godsomlastningsregion. Ändå finns endast 

ett fåtal vägval eller åtgärder beskrivna inom det området. I färdplanen 

konstateras att det finns en målkonflikt med Arlandaregionens tillväxt och 

de uppsatta utsläppsmålen.  

Företagens bidrag till omställningen bör kunna kompletteras med uppgifter 

om hur många verksamheter i länet som ingår i regelverket för utsläppsrätter 

och som berörs av lagen om energikartläggning i stora företag. Även 

tjänsteföretag, handel, transport och byggföretag kan bidra med åtgärder i 

klimatomställningen. 
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