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Hej!

Vänligen se bifogade protokollsutdrag med tillhörande tjänsteutlåtande. Det gäller Upplands Väsby
kommunstyrelses remissvar om Klimatfärdplan 2050 samt Landsbygds-och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och
regionplane-förvaltning.  
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Kommunstyrelsen









Svar på remiss av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 



Förslag till beslut

 

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.



2. Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting





Sammanfattning av ärendet

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, parallellt med remissen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

 

Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. 



Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade Klimatfärdplanen motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. En tydligare koppling till förslaget till ny regionplan, RUFS 2050, skulle behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, oförklarade begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  

 

Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.



Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess relation till staden i högre utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i landsbygdsstrategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. 



Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad.  När det gäller landsbygdens möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. 



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050





Ekonomiska konsekvenser



Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen och Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret.





Barnrättsperspektivet 



Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen.

_____ 



Beslutet skickas till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt remisshandlingen



Beslutsunderlag



1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418

2. Förslag till Klimatfärdplan 2050

3. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi



 









__________________________________________________________________



Ärendet i sin helhet



Remissen



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen hos Stockholms läns landsting har den 27 juni översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi. Remisserna har kommit parallellt med utställningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Remisstiden är en månad kortare för dessa än för RUFS. Därför tas svaren upp i kommunstyrelsen i oktober medan själva RUFS-svaret kommer att tas upp i november. 





Klimatfärdplan 2050



Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte upp.



I remissen ställs fyra frågor som man gärna vill ha svar på:

· 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?



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, ansvarar för process- och projektledning tillsammans med en regional arbetsgrupp som har stöttat i arbetet med att ta fram färdplanen. Klimatfärdplanen ska efter remiss och justering lämnas till landstingsfullmäktige för beslut 2018.





Upplands Väsbys synpunkter  



En skyndsam övergång till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle innebär stora utmaningar på alla samhällets nivåer, och ett samlat grepp kring dessa frågor är angeläget. Att utarbeta en regional klimatfärdplan för Stockholmsregionen är därför en bra ambition. Planen kan bidra till att ytterligare tydliggöra regionens ställningstaganden och målsättningar på vägen mot ett hållbart samhälle. Ett regionalt vägledande planeringsunderlag för klimatfrågorna skulle vara välkommet och värdefullt för kommunernas arbete.

Men de höga förväntningarna bidrar till en viss besvikelse över det dokument som nu har sänts på remiss. Innehållet motsvarar inte de förväntningar som titeln ger. Det är svårorienterat och mottagaren oklar. 

Man ser inte hur Klimatfärdplanen är tänkt att användas och vilket stöd den ger en kommun i regionen. Det är inte självklart hur vi i kommunerna ska förhålla oss till dokumentet. 



Det hade behövts ett inledande kapitel med en tydlig beskrivning av klimatfärdsplanens syfte och avgränsning, en läsanvisning. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. Läsbarheten försvåras också av en mängd fackuttryck som inte tydligt definieras. Vissa begrepp, men långt ifrån alla, beskrivs i en avslutande ordlista. En inarbetning av förklaringar i dokumentet skulle öka läsbarheten avsevärt. 



Klimatfärdplanens koppling till förslaget till RUFS 2050 är inte så tydlig som förväntat även om det i förordet står att den är kopplad till genomförandet av RUFS. Klimatfärdplanen tar avstamp i RUFS huvudintentioner vad gäller närhet till kollektivtrafik och sammanhållen bebyggelseutveckling, att bygga stationsnära och förtäta för att minska fossildriven trafik och öka gång och cykel. I stort håller klimatfärdsplanen samma linje som RUFS men det finns inget samband mellan de två dokumenten vad gäller rubriker eller andra textmässiga kopplingar. För översiktens skull och en tydligare koppling skulle det varit bra om klimatfärdsplanen i större utsträckning använde samma uppbyggnad och struktur som RUFS.



Konsumtionsbaserade utsläpp ges till exempel litet utrymme i planen, vilket är förvånande eftersom det är inkluderat som ett mål i RUFS 2050. Ett fördjupat resonemang om denna fråga hade förväntats.



De sektorsspecifika beskrivningarna av nuläge, vägval och verktyg för att uppnå en region med nära-noll utsläpp ger möjlighet att fördjupa diskussionen kring vissa av målkonflikterna som den angivna utvecklingen i RUFS 2050 ger upphov till. Det gäller exempelvis flygtrafiken vars förutsedda ökning sätts i ett sammanhang och diskuteras utifrån vilka möjligheter som finns utöver teknikutveckling. För att klimatfärdplanen i högre grad ska vara till hjälp i kommunens arbete med att minska klimatutsläppen vore det dock positivt med en tydligare orientering mot handlingar och åtgärder, istället för en kortfattad och allmän uppräkning av möjliga verktyg. 



I presentationen av statistik saknas ofta en kontext som skulle göra siffrorna lättare att förstå och ta till sig. I beskrivningen av lokal elproduktion av sol- och vindkraft skulle exempelvis de 1 TWh/år som solkraften väntas kunna producera behöva placeras i relation till länets energibehov. Dokumentet bygger i hög grad på presentation av statistik och olika typer av framskrivningar i grafer och diagram, och det är därför av stor vikt att denna presentation är lättöverskådlig, korrekt och relevant. 



Upplands Väsby kommun efterfrågar även ett tydligare och mer välutvecklat resonemang kring hur regionen och kommunerna ska kunna arbeta tillsammans för att uppnå ett hållbart kollektivtrafiksystem, särskilt i samband med det omfattande bostadsutbyggandet. 



Landstingets mål för kollektivtrafikutveckling fram till 2030, där andel av de motoriserade resorna samt andel nöjda och trygga resenärer anges, är missledande eftersom satsningar i centrala delar alltid ger större effekt på denna typ av andelar. Det är viktigt att kollektivtrafikens utveckling bygger på en helhetssyn, dagens målformuleringar gör att busslinjer med få resenärer riskerar att glömmas bort och försämras ytterligare. Ett annat problem med målen är att statistiken för nöjda/trygga resenärer påverkas positivt när missnöjda resenärer övergår till andra färdmedel. Med en sådan målbeskrivning kan busslinjer med få resenärer i periferin aldrig konkurrera med linjer i centrala delarna av länet, men har i praktiken stor betydelse för en hållbar utveckling i hela regionen. Att arbeta med differentierade mål för olika delar av länet kan därför vara nödvändigt för att få rätt styrning. 



Klimatanpassning tas inte upp i dokumentet utan att detta över huvudtaget har kommenterats. Det är lite förvånande eftersom effekterna av ett förändrat klimat redan påverkar regionen och som det anges i RUFS-förslaget så kan denna påverkan förväntas öka i framtiden. 



Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, de oförklarade begreppen och den ibland slarviga hanteringen av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  



De fyra frågor som ställs i missivet till remissen är svåra att besvara.

Vad som avses med begreppet utsläppsbanor är inte ett helt självklart och det tas inte heller upp i text utan endast okommenterat i rubriker till fyra figurer. Regionala vägval står det om på några skilda platser men de är inte tydligt utpekade. Vilka som är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna är inte heller tydligt i dokumentet och därför svåra att ta ställning till. Bristen på ett samlat och tydligt underlag har gjort att det inte är möjligt att göra en avvägd bedömning av om de är rimliga och möjliga. 

 

Det är inte uppenbart att något saknas. Snarare behöver materialet bli mer strukturerat och lättillgängligt med tydligare definitioner. 



Upplands Väsby kommun tar för sin del in klimat- och hållbarhetsfrågorna som en mycket viktig del i förslaget till ny översiktsplan med sikte på år 2040.  







Landsbygdsstrategin



Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.

Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting i samverkan med en rad regionala och lokala aktörer.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen är avsedd att fungera som ett vägledande dokument såväl för landstinget som för andra regionala och lokala aktörer. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. 

Syftet med denna landsbygds- och skärgårdsstrategi är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården. Strategin utgår från den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.



För att definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en modell som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000 invånare. Med utgångspunkt från modellen har landstinget gjort en nulägesanalys som visar på stora skillnader mellan Stockholms läns landsbygds olika delar och att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna tagits fram. De fyra insatsområdena är: 

· Förbättra tillgängligheten 

· Stärk det lokala näringslivet 

· Utveckla levande lokalsamhällen 

· Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden







Upplands Väsbys synpunkter 



Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och relationen till staden i högre utsträckning än tidigare regionplaner. Den remitterade Landsbygds- och Skärgårdsstrategin är intressant och förslaget är  överblickbar och lättläst. Den indelning som strategin gör i tätortsnära landsbygd respektive övrig landsbygd/skärgård är helt rimlig. För Upplands Väsby redovisas enbart tätortsnära landsbygd vilket stämmer med den egna bedömningen. I förslaget till ny översiktsplan för Upplands Väsby, Väsby stad 2040, som varit på samråd finns ett särskilt avsnitt om landsbygden som bland annat behandlar det värdefulla samspelet mellan stad och landsbygd. 



Strategins beskrivning av nuläget för landsbygden i Stockholms län har varit intressant att ta del av. Här redovisas att det har varit en kraftig utveckling av bebyggelse/befolkning inom den tätortsnära landsbygden i regionen och att den står inför ett stort förändringstryck. Detta stärker kommunens ambition att koncentrera den kommande utbygganden till stadsbygden och att starkt begränsa tillkommande spridd bebyggelse på landsbygden. Samtidigt kan det ges viss möjlighet till varsam komplettering på ett fåtal platser bland annat för att stödja utvecklingen av pågående jordbruk. 



Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i strategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. Det har varit intressant att stämma av remissens förslag mot kommunens pågående arbetet med en ny översiktsplan och konstatera att vi drar åt samma håll.  Några påpekanden kan ändå behöva göras.  



Något som saknas i strategin för den tätortsnära landsbygden men som delvis finns under landsbygd/skärgård och även i Klimatfärdplanen gäller utveckling av lokal livsmedelsproduktion och förädling. Det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad vilket möter en efterfrågan på närproducerade varor.  Upplands Väsby har det med i förslaget till ny ÖP.



Angående jordbruks- och skogssektorns möjlighet att bidra till en ökad regional biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. Detta är inte lämpligt överallt och kan stå i konflikt med både natur- och friluftslivsvärden.

 





Slutsatser



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050.



 



Bilagor:

Förslag till Klimatfärdplan 2050

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi







Kontoret för samhällsbyggnad 







				 	

Mikael Rångeby		

Samhällsbyggnadschef				Gösta Norén

							Tillväxt- och utvecklingschef
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Kommunstyrelsen









Svar på remiss av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 



Förslag till beslut

 

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.



2. Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting





Sammanfattning av ärendet

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, parallellt med remissen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

 

Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. 



Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade Klimatfärdplanen motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. En tydligare koppling till förslaget till ny regionplan, RUFS 2050, skulle behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, oförklarade begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  

 

Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.



Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess relation till staden i högre utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i landsbygdsstrategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. 



Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad.  När det gäller landsbygdens möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. 



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050





Ekonomiska konsekvenser



Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen och Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret.





Barnrättsperspektivet 



Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen.

_____ 



Beslutet skickas till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt remisshandlingen



Beslutsunderlag



1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418

2. Förslag till Klimatfärdplan 2050

3. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi



 









__________________________________________________________________



Ärendet i sin helhet



Remissen



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen hos Stockholms läns landsting har den 27 juni översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi. Remisserna har kommit parallellt med utställningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Remisstiden är en månad kortare för dessa än för RUFS. Därför tas svaren upp i kommunstyrelsen i oktober medan själva RUFS-svaret kommer att tas upp i november. 





Klimatfärdplan 2050



Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte upp.



I remissen ställs fyra frågor som man gärna vill ha svar på:

· 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?



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, ansvarar för process- och projektledning tillsammans med en regional arbetsgrupp som har stöttat i arbetet med att ta fram färdplanen. Klimatfärdplanen ska efter remiss och justering lämnas till landstingsfullmäktige för beslut 2018.





Upplands Väsbys synpunkter  



En skyndsam övergång till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle innebär stora utmaningar på alla samhällets nivåer, och ett samlat grepp kring dessa frågor är angeläget. Att utarbeta en regional klimatfärdplan för Stockholmsregionen är därför en bra ambition. Planen kan bidra till att ytterligare tydliggöra regionens ställningstaganden och målsättningar på vägen mot ett hållbart samhälle. Ett regionalt vägledande planeringsunderlag för klimatfrågorna skulle vara välkommet och värdefullt för kommunernas arbete.

Men de höga förväntningarna bidrar till en viss besvikelse över det dokument som nu har sänts på remiss. Innehållet motsvarar inte de förväntningar som titeln ger. Det är svårorienterat och mottagaren oklar. 

Man ser inte hur Klimatfärdplanen är tänkt att användas och vilket stöd den ger en kommun i regionen. Det är inte självklart hur vi i kommunerna ska förhålla oss till dokumentet. 



Det hade behövts ett inledande kapitel med en tydlig beskrivning av klimatfärdsplanens syfte och avgränsning, en läsanvisning. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. Läsbarheten försvåras också av en mängd fackuttryck som inte tydligt definieras. Vissa begrepp, men långt ifrån alla, beskrivs i en avslutande ordlista. En inarbetning av förklaringar i dokumentet skulle öka läsbarheten avsevärt. 



Klimatfärdplanens koppling till förslaget till RUFS 2050 är inte så tydlig som förväntat även om det i förordet står att den är kopplad till genomförandet av RUFS. Klimatfärdplanen tar avstamp i RUFS huvudintentioner vad gäller närhet till kollektivtrafik och sammanhållen bebyggelseutveckling, att bygga stationsnära och förtäta för att minska fossildriven trafik och öka gång och cykel. I stort håller klimatfärdsplanen samma linje som RUFS men det finns inget samband mellan de två dokumenten vad gäller rubriker eller andra textmässiga kopplingar. För översiktens skull och en tydligare koppling skulle det varit bra om klimatfärdsplanen i större utsträckning använde samma uppbyggnad och struktur som RUFS.



Konsumtionsbaserade utsläpp ges till exempel litet utrymme i planen, vilket är förvånande eftersom det är inkluderat som ett mål i RUFS 2050. Ett fördjupat resonemang om denna fråga hade förväntats.



De sektorsspecifika beskrivningarna av nuläge, vägval och verktyg för att uppnå en region med nära-noll utsläpp ger möjlighet att fördjupa diskussionen kring vissa av målkonflikterna som den angivna utvecklingen i RUFS 2050 ger upphov till. Det gäller exempelvis flygtrafiken vars förutsedda ökning sätts i ett sammanhang och diskuteras utifrån vilka möjligheter som finns utöver teknikutveckling. För att klimatfärdplanen i högre grad ska vara till hjälp i kommunens arbete med att minska klimatutsläppen vore det dock positivt med en tydligare orientering mot handlingar och åtgärder, istället för en kortfattad och allmän uppräkning av möjliga verktyg. 



I presentationen av statistik saknas ofta en kontext som skulle göra siffrorna lättare att förstå och ta till sig. I beskrivningen av lokal elproduktion av sol- och vindkraft skulle exempelvis de 1 TWh/år som solkraften väntas kunna producera behöva placeras i relation till länets energibehov. Dokumentet bygger i hög grad på presentation av statistik och olika typer av framskrivningar i grafer och diagram, och det är därför av stor vikt att denna presentation är lättöverskådlig, korrekt och relevant. 



Upplands Väsby kommun efterfrågar även ett tydligare och mer välutvecklat resonemang kring hur regionen och kommunerna ska kunna arbeta tillsammans för att uppnå ett hållbart kollektivtrafiksystem, särskilt i samband med det omfattande bostadsutbyggandet. 



Landstingets mål för kollektivtrafikutveckling fram till 2030, där andel av de motoriserade resorna samt andel nöjda och trygga resenärer anges, är missledande eftersom satsningar i centrala delar alltid ger större effekt på denna typ av andelar. Det är viktigt att kollektivtrafikens utveckling bygger på en helhetssyn, dagens målformuleringar gör att busslinjer med få resenärer riskerar att glömmas bort och försämras ytterligare. Ett annat problem med målen är att statistiken för nöjda/trygga resenärer påverkas positivt när missnöjda resenärer övergår till andra färdmedel. Med en sådan målbeskrivning kan busslinjer med få resenärer i periferin aldrig konkurrera med linjer i centrala delarna av länet, men har i praktiken stor betydelse för en hållbar utveckling i hela regionen. Att arbeta med differentierade mål för olika delar av länet kan därför vara nödvändigt för att få rätt styrning. 



Klimatanpassning tas inte upp i dokumentet utan att detta över huvudtaget har kommenterats. Det är lite förvånande eftersom effekterna av ett förändrat klimat redan påverkar regionen och som det anges i RUFS-förslaget så kan denna påverkan förväntas öka i framtiden. 



Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, de oförklarade begreppen och den ibland slarviga hanteringen av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  



De fyra frågor som ställs i missivet till remissen är svåra att besvara.

Vad som avses med begreppet utsläppsbanor är inte ett helt självklart och det tas inte heller upp i text utan endast okommenterat i rubriker till fyra figurer. Regionala vägval står det om på några skilda platser men de är inte tydligt utpekade. Vilka som är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna är inte heller tydligt i dokumentet och därför svåra att ta ställning till. Bristen på ett samlat och tydligt underlag har gjort att det inte är möjligt att göra en avvägd bedömning av om de är rimliga och möjliga. 

 

Det är inte uppenbart att något saknas. Snarare behöver materialet bli mer strukturerat och lättillgängligt med tydligare definitioner. 



Upplands Väsby kommun tar för sin del in klimat- och hållbarhetsfrågorna som en mycket viktig del i förslaget till ny översiktsplan med sikte på år 2040.  







Landsbygdsstrategin



Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.

Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting i samverkan med en rad regionala och lokala aktörer.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen är avsedd att fungera som ett vägledande dokument såväl för landstinget som för andra regionala och lokala aktörer. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. 

Syftet med denna landsbygds- och skärgårdsstrategi är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården. Strategin utgår från den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.



För att definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en modell som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000 invånare. Med utgångspunkt från modellen har landstinget gjort en nulägesanalys som visar på stora skillnader mellan Stockholms läns landsbygds olika delar och att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna tagits fram. De fyra insatsområdena är: 

· Förbättra tillgängligheten 

· Stärk det lokala näringslivet 

· Utveckla levande lokalsamhällen 

· Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden







Upplands Väsbys synpunkter 



Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och relationen till staden i högre utsträckning än tidigare regionplaner. Den remitterade Landsbygds- och Skärgårdsstrategin är intressant och förslaget är  överblickbar och lättläst. Den indelning som strategin gör i tätortsnära landsbygd respektive övrig landsbygd/skärgård är helt rimlig. För Upplands Väsby redovisas enbart tätortsnära landsbygd vilket stämmer med den egna bedömningen. I förslaget till ny översiktsplan för Upplands Väsby, Väsby stad 2040, som varit på samråd finns ett särskilt avsnitt om landsbygden som bland annat behandlar det värdefulla samspelet mellan stad och landsbygd. 



Strategins beskrivning av nuläget för landsbygden i Stockholms län har varit intressant att ta del av. Här redovisas att det har varit en kraftig utveckling av bebyggelse/befolkning inom den tätortsnära landsbygden i regionen och att den står inför ett stort förändringstryck. Detta stärker kommunens ambition att koncentrera den kommande utbygganden till stadsbygden och att starkt begränsa tillkommande spridd bebyggelse på landsbygden. Samtidigt kan det ges viss möjlighet till varsam komplettering på ett fåtal platser bland annat för att stödja utvecklingen av pågående jordbruk. 



Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i strategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. Det har varit intressant att stämma av remissens förslag mot kommunens pågående arbetet med en ny översiktsplan och konstatera att vi drar åt samma håll.  Några påpekanden kan ändå behöva göras.  



Något som saknas i strategin för den tätortsnära landsbygden men som delvis finns under landsbygd/skärgård och även i Klimatfärdplanen gäller utveckling av lokal livsmedelsproduktion och förädling. Det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad vilket möter en efterfrågan på närproducerade varor.  Upplands Väsby har det med i förslaget till ny ÖP.



Angående jordbruks- och skogssektorns möjlighet att bidra till en ökad regional biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. Detta är inte lämpligt överallt och kan stå i konflikt med både natur- och friluftslivsvärden.

 





Slutsatser



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050.



 



Bilagor:

Förslag till Klimatfärdplan 2050

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi







Kontoret för samhällsbyggnad 







				 	

Mikael Rångeby		

Samhällsbyggnadschef				Gösta Norén

							Tillväxt- och utvecklingschef
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Utdrag ur sammanträdesprotokoll











Sammanträdesdatum



Kommunstyrelsen

2017-10-09





Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande



§ 210

Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplane-förvaltningen, Stockholms läns landsting (KS/2017:418) 



Kommunstyrelsens beslut

 

		Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.





		Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.







Särskilt yttrande



Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. Yttrandet finns sist i den här paragrafen.

_____





Sammanfattning av ärendet



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, parallellt med remissen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

 

Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. 



Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade Klimatfärdplanen motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. En tydligare koppling till förslaget till ny regionplan, RUFS 2050, skulle behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, oförklarade begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  

 

Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.







Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess relation till staden i högre utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i landsbygdsstrategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. 



Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad.  

När det gäller landsbygdens möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. 



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050.





Ekonomiska konsekvenser



Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen och Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret.





Barnrättsperspektivet 



Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen.





Förslag till beslut



		Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.





		Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.







Ordförandens förslag till kommunstyrelsen



Enligt förslag.

_____







Särskilt yttrande



Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar följande särskilda yttrande:

Vi i Allians för Väsby anser att vi som kommun inte ska detaljstyra människors konsumtion. Därför vill vi till skillnad från den politiska majoritetens remissvar inte se konsumtionsbaserade utsläpp i en klimatfärdplan. 

Satsningar på kollektivtrafik av gamla och nya slag är viktiga. Samtidigt är det många i vårt område som är beroende av bilen. Vi är för tillgänglighet för alla trafikslag, vi är emot utsläpp. Därför får inte bilen som färdmedel motarbetas.

Avseende landsbygds- och skärgårdsstrategin har vi ingenting att tillföra.

_____



Beslutet skickas till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt remisshandlingen





Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418

Förslag till Klimatfärdplan 2050

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi
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Utdrag ur sammanträdesprotokoll











Sammanträdesdatum



Kommunstyrelsen

2017-10-09





Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande



§ 210

Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplane-förvaltningen, Stockholms läns landsting (KS/2017:418) 



Kommunstyrelsens beslut

 

		Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.





		Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.







Särskilt yttrande



Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. Yttrandet finns sist i den här paragrafen.

_____





Sammanfattning av ärendet



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, parallellt med remissen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

 

Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045. 



Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade Klimatfärdplanen motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. En tydligare koppling till förslaget till ny regionplan, RUFS 2050, skulle behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, oförklarade begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.  

 

Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land.







Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess relation till staden i högre utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i landsbygdsstrategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden. 



Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad.  

När det gäller landsbygdens möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. 



Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050.





Ekonomiska konsekvenser



Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen och Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret.





Barnrättsperspektivet 



Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen.





Förslag till beslut



		Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi.





		Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.







Ordförandens förslag till kommunstyrelsen



Enligt förslag.

_____







Särskilt yttrande



Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar följande särskilda yttrande:

Vi i Allians för Väsby anser att vi som kommun inte ska detaljstyra människors konsumtion. Därför vill vi till skillnad från den politiska majoritetens remissvar inte se konsumtionsbaserade utsläpp i en klimatfärdplan. 

Satsningar på kollektivtrafik av gamla och nya slag är viktiga. Samtidigt är det många i vårt område som är beroende av bilen. Vi är för tillgänglighet för alla trafikslag, vi är emot utsläpp. Därför får inte bilen som färdmedel motarbetas.

Avseende landsbygds- och skärgårdsstrategin har vi ingenting att tillföra.

_____



Beslutet skickas till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt remisshandlingen





Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418

Förslag till Klimatfärdplan 2050

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi







 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-10-09  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

 
§ 210 
Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplane-förvaltningen, 
Stockholms läns landsting (KS/2017:418)  
 
Kommunstyrelsens beslut 
  

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi. 

 
2. Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting. 

 
 
Särskilt yttrande 
 
Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och 
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. Yttrandet finns sist i den 
här paragrafen. 
_____ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt två remisser, 
Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, parallellt med remissen av den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.  
  
Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att vägleda och stärka 
genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-nollutsläpp år 2045.  
 
Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade Klimatfärdplanen 
motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare beskrivning av hur 
klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till och hur den är upplagd skulle 
läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka avsevärt. En tydligare koppling till förslaget 
till ny regionplan, RUFS 2050, skulle behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med 
dokumentet, oförklarade begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del 



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-10-09  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

att Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del intressanta 
kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.   
  
Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Stockholms läns 
landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen 
mellan stad och land. 
 
 
 
Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. Det är positivt 
att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess relation till staden i högre 
utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i 
landsbygdsstrategin och som handlar om den tätortsnära landsbygden.  
 
Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära 
landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlingsverksamhet för en 
lokal eller regional marknad.   
När det gäller landsbygdens möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det 
förtydligas att detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i 
den tätortsnära landsbygden.  
 
Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för regionens 
utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har olika upplägg och är olika väl 
kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande 
synpunkter av såväl principiell natur som mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram 
emot ett fortsatt samarbete i bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till 
RUFS 2050. 

 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen och 
Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret. 

 
 

Barnrättsperspektivet  
 
Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen. 
 



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-10-09  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi. 

 
2. Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting. 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsen 
 
Enligt förslag. 
_____ 
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD) och 
Ann-Christin L Frickner (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi i Allians för Väsby anser att vi som kommun inte ska detaljstyra människors konsumtion. 
Därför vill vi till skillnad från den politiska majoritetens remissvar inte se konsumtionsbaserade 
utsläpp i en klimatfärdplan.  
Satsningar på kollektivtrafik av gamla och nya slag är viktiga. Samtidigt är det många i vårt 
område som är beroende av bilen. Vi är för tillgänglighet för alla trafikslag, vi är emot utsläpp. 
Därför får inte bilen som färdmedel motarbetas. 
Avseende landsbygds- och skärgårdsstrategin har vi ingenting att tillföra. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt remisshandlingen 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418 
Förslag till Klimatfärdplan 2050 
Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
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Tjänsteutlåtande  
 

Projektledare 2017-09-12 
 Christina Johansson  
     08-590 970 62 Dnr:  

christina.johansson@upplandsvasby.se KS/2017:418     
 31121            

    
  

 
Kommunstyrelsen 

 
 
Svar på remiss av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- 
och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplane-
förvaltningen, Stockholms läns landsting  
 
Förslag till beslut 

  
1. Kommunstyrelsen antar svaret på remissen av Klimatfärdplan 2050 och 

Landsbygds- och skärgårdsstrategi. 
 

2. Svaret skickas till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns 
landsting 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, har översänt 
två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi, 
parallellt med remissen av den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen.  
  
Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för 
länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet 
är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-
nollutsläpp år 2045.  
 
Kontoret för samhällsbyggnad anser inte att innehållet i den remitterade 
Klimatfärdplanen motsvarar de förväntningar som titeln ger. Genom en tydligare 
beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till 
och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka 
avsevärt. En tydligare koppling till förslaget till ny regionplan, RUFS 2050, skulle 
behövas. Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, oförklarade 
begrepp och en ibland slarvig hantering av statistik skymmer till en del att 
Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del 
intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.   
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Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill 
Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i 
skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. 
 
Den remitterade strategin är intressant och förslaget är överblickbart och lättläst. 
Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och dess 
relation till staden i högre utsträckning än i tidigare regionplaner. Upplands Väsby 
instämmer i mycket av vad som står i landsbygdsstrategin och som handlar om 
den tätortsnära landsbygden.  
 
Upplands Väsby anser att det kan förtydligas i strategin för den tätortsnära 
landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en förädlings-
verksamhet för en lokal eller regional marknad.  När det gäller landsbygdens 
möjlighet att bidra till en ökad biobränsleproduktion behöver det förtydligas att 
detta inte är lämpligt överallt då det kan stå i konflikt med andra värden särskilt i 
den tätortsnära landsbygden.  
 
Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för 
regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har 
olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för 
samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som 
mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i 
bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Några särskilda analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Klimatfärdplanen 
och Landsbygdsstrategin har inte gjorts i remissvaret. 
 
 
Barnrättsperspektivet  
 
Barnrättsperspektivet har inte utretts i samband med detta yttrande över remissen. 
_____  
 
Beslutet skickas till: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting enligt 
remisshandlingen 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-09-12, Dnr KS/2017:418 
2. Förslag till Klimatfärdplan 2050 
3. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
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__________________________________________________________________ 
 
Ärendet i sin helhet 
 
Remissen 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen hos Stockholms läns landsting har den 27 
juni översänt två remisser, Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi. Remisserna har kommit parallellt med utställningen av den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Remisstiden är 
en månad kortare för dessa än för RUFS. Därför tas svaren upp i kommun-
styrelsen i oktober medan själva RUFS-svaret kommer att tas upp i november.  
 
 
Klimatfärdplan 2050 
 
Klimatfärdplanen är tänkt att vara en vägledande, strategisk handlingsplan för 
länets energi- och klimatarbete kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet 
är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-
nollutsläpp år 2045. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska och 
nationella riktlinjerna och målen. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd 
miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte 
upp. 
 
I remissen ställs fyra frågor som man gärna vill ha svar på: 
- 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? 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, ansvarar för 
process- och projektledning tillsammans med en regional arbetsgrupp som har 
stöttat i arbetet med att ta fram färdplanen. Klimatfärdplanen ska efter remiss och 
justering lämnas till landstingsfullmäktige för beslut 2018. 
 
 
Upplands Väsbys synpunkter   
 
En skyndsam övergång till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle 
innebär stora utmaningar på alla samhällets nivåer, och ett samlat grepp kring 
dessa frågor är angeläget. Att utarbeta en regional klimatfärdplan för 
Stockholmsregionen är därför en bra ambition. Planen kan bidra till att ytterligare 
tydliggöra regionens ställningstaganden och målsättningar på vägen mot ett 
hållbart samhälle. Ett regionalt vägledande planeringsunderlag för klimatfrågorna 
skulle vara välkommet och värdefullt för kommunernas arbete. 
 
Men de höga förväntningarna bidrar till en viss besvikelse över det dokument som 
nu har sänts på remiss. Innehållet motsvarar inte de förväntningar som titeln ger. 
Det är svårorienterat och mottagaren oklar.  
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Man ser inte hur Klimatfärdplanen är tänkt att användas och vilket stöd den ger en 
kommun i regionen. Det är inte självklart hur vi i kommunerna ska förhålla oss till 
dokumentet.  
 
Det hade behövts ett inledande kapitel med en tydlig beskrivning av 
klimatfärdsplanens syfte och avgränsning, en läsanvisning. Genom en tydligare 
beskrivning av hur klimatfärdplanen är tänkt att användas, vem den riktar sig till 
och hur den är upplagd skulle läsbarheten och därmed användbarheten kunna öka 
avsevärt. Läsbarheten försvåras också av en mängd fackuttryck som inte tydligt 
definieras. Vissa begrepp, men långt ifrån alla, beskrivs i en avslutande ordlista. 
En inarbetning av förklaringar i dokumentet skulle öka läsbarheten avsevärt.  
 
Klimatfärdplanens koppling till förslaget till RUFS 2050 är inte så tydlig som 
förväntat även om det i förordet står att den är kopplad till genomförandet av 
RUFS. Klimatfärdplanen tar avstamp i RUFS huvudintentioner vad gäller närhet 
till kollektivtrafik och sammanhållen bebyggelseutveckling, att bygga stationsnära 
och förtäta för att minska fossildriven trafik och öka gång och cykel. I stort håller 
klimatfärdsplanen samma linje som RUFS men det finns inget samband mellan de 
två dokumenten vad gäller rubriker eller andra textmässiga kopplingar. För 
översiktens skull och en tydligare koppling skulle det varit bra om 
klimatfärdsplanen i större utsträckning använde samma uppbyggnad och struktur 
som RUFS. 
 
Konsumtionsbaserade utsläpp ges till exempel litet utrymme i planen, vilket är 
förvånande eftersom det är inkluderat som ett mål i RUFS 2050. Ett fördjupat 
resonemang om denna fråga hade förväntats. 
 
De sektorsspecifika beskrivningarna av nuläge, vägval och verktyg för att uppnå 
en region med nära-noll utsläpp ger möjlighet att fördjupa diskussionen kring 
vissa av målkonflikterna som den angivna utvecklingen i RUFS 2050 ger upphov 
till. Det gäller exempelvis flygtrafiken vars förutsedda ökning sätts i ett 
sammanhang och diskuteras utifrån vilka möjligheter som finns utöver 
teknikutveckling. För att klimatfärdplanen i högre grad ska vara till hjälp i 
kommunens arbete med att minska klimatutsläppen vore det dock positivt med en 
tydligare orientering mot handlingar och åtgärder, istället för en kortfattad och 
allmän uppräkning av möjliga verktyg.  
 
I presentationen av statistik saknas ofta en kontext som skulle göra siffrorna 
lättare att förstå och ta till sig. I beskrivningen av lokal elproduktion av sol- och 
vindkraft skulle exempelvis de 1 TWh/år som solkraften väntas kunna producera 
behöva placeras i relation till länets energibehov. Dokumentet bygger i hög grad 
på presentation av statistik och olika typer av framskrivningar i grafer och 
diagram, och det är därför av stor vikt att denna presentation är lättöverskådlig, 
korrekt och relevant.  
 
Upplands Väsby kommun efterfrågar även ett tydligare och mer välutvecklat 
resonemang kring hur regionen och kommunerna ska kunna arbeta tillsammans 
för att uppnå ett hållbart kollektivtrafiksystem, särskilt i samband med det 
omfattande bostadsutbyggandet.  
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Landstingets mål för kollektivtrafikutveckling fram till 2030, där andel av de 
motoriserade resorna samt andel nöjda och trygga resenärer anges, är missledande 
eftersom satsningar i centrala delar alltid ger större effekt på denna typ av andelar. 
Det är viktigt att kollektivtrafikens utveckling bygger på en helhetssyn, dagens 
målformuleringar gör att busslinjer med få resenärer riskerar att glömmas bort och 
försämras ytterligare. Ett annat problem med målen är att statistiken för 
nöjda/trygga resenärer påverkas positivt när missnöjda resenärer övergår till andra 
färdmedel. Med en sådan målbeskrivning kan busslinjer med få resenärer i 
periferin aldrig konkurrera med linjer i centrala delarna av länet, men har i 
praktiken stor betydelse för en hållbar utveckling i hela regionen. Att arbeta med 
differentierade mål för olika delar av länet kan därför vara nödvändigt för att få 
rätt styrning.  
 
Klimatanpassning tas inte upp i dokumentet utan att detta över huvudtaget har 
kommenterats. Det är lite förvånande eftersom effekterna av ett förändrat klimat 
redan påverkar regionen och som det anges i RUFS-förslaget så kan denna 
påverkan förväntas öka i framtiden.  
 
Otydligheten i upplägget av och syftet med dokumentet, de oförklarade begreppen 
och den ibland slarviga hanteringen av statistik skymmer till en del att 
Klimatfärdplanen är ett för regionen viktigt dokument som också innehåller en del 
intressanta kompletteringar till den regionala utvecklingsplanen.   
 
De fyra frågor som ställs i missivet till remissen är svåra att besvara. 
Vad som avses med begreppet utsläppsbanor är inte ett helt självklart och det tas 
inte heller upp i text utan endast okommenterat i rubriker till fyra figurer. 
Regionala vägval står det om på några skilda platser men de är inte tydligt 
utpekade. Vilka som är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna är inte 
heller tydligt i dokumentet och därför svåra att ta ställning till. Bristen på ett 
samlat och tydligt underlag har gjort att det inte är möjligt att göra en avvägd 
bedömning av om de är rimliga och möjliga.  
  
Det är inte uppenbart att något saknas. Snarare behöver materialet bli mer 
strukturerat och lättillgängligt med tydligare definitioner.  
 
Upplands Väsby kommun tar för sin del in klimat- och hållbarhetsfrågorna som en 
mycket viktig del i förslaget till ny översiktsplan med sikte på år 2040.   
 
 
 
Landsbygdsstrategin 
 
Genom Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill 
Stockholms läns landsting främja en hållbar utveckling på landsbygden och i 
skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. 
Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på 
Stockholms läns landsting i samverkan med en rad regionala och lokala aktörer. 
Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen är avsedd att fungera 
som ett vägledande dokument såväl för landstinget som för andra regionala och 
lokala aktörer. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och syftar till att stärka 
möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län.  
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Syftet med denna landsbygds- och skärgårdsstrategi är att stärka möjligheten att 
bo och verka på landsbygden och i skärgården. Strategin utgår från den 
kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 
För att definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en 
modell som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000 invånare. 
Med utgångspunkt från modellen har landstinget gjort en nulägesanalys som visar 
på stora skillnader mellan Stockholms läns landsbygds olika delar och att 
tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. Därför 
har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna 
tagits fram. De fyra insatsområdena är:  
- Förbättra tillgängligheten  
- Stärk det lokala näringslivet  
- Utveckla levande lokalsamhällen  
- Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 
 
 
 
Upplands Väsbys synpunkter  
 
Det är positivt att regionplaneringen uppmärksammar landsbygden och relationen 
till staden i högre utsträckning än tidigare regionplaner. Den remitterade 
Landsbygds- och Skärgårdsstrategin är intressant och förslaget är  överblickbar 
och lättläst. Den indelning som strategin gör i tätortsnära landsbygd respektive 
övrig landsbygd/skärgård är helt rimlig. För Upplands Väsby redovisas enbart 
tätortsnära landsbygd vilket stämmer med den egna bedömningen. I förslaget till 
ny översiktsplan för Upplands Väsby, Väsby stad 2040, som varit på samråd finns 
ett särskilt avsnitt om landsbygden som bland annat behandlar det värdefulla 
samspelet mellan stad och landsbygd.  
 
Strategins beskrivning av nuläget för landsbygden i Stockholms län har varit 
intressant att ta del av. Här redovisas att det har varit en kraftig utveckling av 
bebyggelse/befolkning inom den tätortsnära landsbygden i regionen och att den 
står inför ett stort förändringstryck. Detta stärker kommunens ambition att 
koncentrera den kommande utbygganden till stadsbygden och att starkt begränsa 
tillkommande spridd bebyggelse på landsbygden. Samtidigt kan det ges viss 
möjlighet till varsam komplettering på ett fåtal platser bland annat för att stödja 
utvecklingen av pågående jordbruk.  
 
Upplands Väsby instämmer i mycket av vad som står i strategin och som handlar 
om den tätortsnära landsbygden. Det har varit intressant att stämma av remissens 
förslag mot kommunens pågående arbetet med en ny översiktsplan och konstatera 
att vi drar åt samma håll.  Några påpekanden kan ändå behöva göras.   
 
Något som saknas i strategin för den tätortsnära landsbygden men som delvis 
finns under landsbygd/skärgård och även i Klimatfärdplanen gäller utveckling av 
lokal livsmedelsproduktion och förädling. Det kan förtydligas i strategin för den 
tätortsnära landsbygdsutvecklingen att jordbruket även här kan utveckla en 
förädlingsverksamhet för en lokal eller regional marknad vilket möter en 
efterfrågan på närproducerade varor.  Upplands Väsby har det med i förslaget till 
ny ÖP. 
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Angående jordbruks- och skogssektorns möjlighet att bidra till en ökad regional 
biobränsleproduktion behöver det förtydligas att detta kan stå i konflikt med andra 
värden särskilt i den tätortsnära landsbygden. Detta är inte lämpligt överallt och 
kan stå i konflikt med både natur- och friluftslivsvärden. 

  
 
 
Slutsatser 
 
Såväl en Klimatstrategi som en Landsbygdstrategi är angelägna fördjupningar för 
regionens utveckling enligt förslaget till RUFS 2050. De två dokumenten har 
olika upplägg och är olika väl kopplade till själva RUFS-förslaget. Kontoret för 
samhällsbyggnad lämnar i detta yttrande synpunkter av såväl principiell natur som 
mer detaljerade förslag till förändringar och ser fram emot ett fortsatt samarbete i 
bearbetningen av de båda strategidokumenten och dess koppling till RUFS 2050. 
 
  
 
Bilagor: 
Förslag till Klimatfärdplan 2050 
Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
 
 
 
Kontoret för samhällsbyggnad  

 
 
 

       
Mikael Rångeby   
Samhällsbyggnadschef    Gösta Norén 
       Tillväxt- och utvecklingschef 
 
 
 
 

 


	Remissvar från Upplands Väsby kommun. TRN 2016‐0127, TRN 2016‐0082
	Utdrag ur KS protokoll 2017-10-09, § 210 - Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplane-förvaltningen, Stockholms läns landsting
	Svar på remiss av Klimatfärdplan 2050 och Landsbygs- och skärgårdsstrategi från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting (170914)

