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Vänsterpartiet  
 
Särskilt uttalande ang: 
Remiss Regional Klimatfärdplan 2050 
 
 
Det är bra och nödvändigt att ha en Regional klimatfärdplan för 2050. Den är en 
förutsättning för den regionala utvecklingen och hur vi ska nå netto-noll utsläpp till 
2045. Vi kan dock konstatera att processen är något bakvänd när den här planen 
kommer så sent. Klimatfärdplanen borde vara en grundläggande förutsättning för 
genomförandet av RUFS 2050.  
 
Vi är oroade över att klimatfärdplanen i sin nuvarande form endast är ett dokument 
som analyserar de åtgärder som skulle behöva genomföras för att nå netto-nollutsläpp 
för relevanta aktörer inom områdena. För att nå tvågradersmålet krävs att vi går från 
ord till handling. Målet för en regional färdplan måste därför vara att den är ett 
gemensamt åtagande bland samtliga regionala aktörer där alla deltar med sina 
åtgärder. Utgångspunkten måste även vara en backcasting analys som pekar ut hur 
stora utsläppsminskningar som behöver göras varje mandatperiod. 
 
Planen behöver framförallt tydligare åtaganden från alla regionala parter för att minska 
klimatpåverkan från fordonstrafiken. Som WSP konstaterade inför remissen av RUFS 
så förväntas alltså de utsläppen öka fram till 2026 baserat på redan beslutade 
infrastruktursatsningar. Även utsläppen från flygtrafiken behöver minska för att 
regionen ska kunna nå ett mål om netto-nollutsläpp. Här krävs tydliga åtgärder från 
såväl landsting som kommuner för att minska sina egna behov av flygresor. 
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Tjänsteutlåtande 

Ärendebeskrivning 

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till förslaget om regional klimat-
färdplan kopplad till genomförandet av RUFS 2050. 
   

Beslutsunderlag 

Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, remisshandling 
 

Förslag till beslut 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att yttra sig i remissvaret om förslag till ny regional klimatplan enligt kultur-
förvaltningens tjänsteutlåtande. 
 

Förvaltningens motivering 
Sammanfattning 
Förslaget till regional klimatfärdplan ska efter remiss till förvaltningar/bolag 
inom Stockholms läns landsting och justering lämnas till landstingsfullmäk-
tige för beslut 2018. 
 

Bakgrund 
Klimatfärdplanen är en vägledande och strategisk handlingsplan för länets 
energi- och klimatarbete, kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är 
att visa hur regionens klimatmål kan nås enligt RUFS 2050. Regionens klimat-
mål bygger på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och mål. Färd-
planen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 
5 §,vilket innebär att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av 
underlaget i sin planering. 
 
Den regionala klimatfärdplanen 2050 ska bidra till att samordna och regional-
isera nationella, lokala och enskilda satsningar. Dagens och framtidens insat-
ser behöver långsiktighet, ett helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang. 
Syftet är att färdplanen ska skapa en nödvändig struktur för detta. 
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Arbetet med att ta fram den regionala klimatfärdplanen leds av tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen samt  länets miljö- och samhällsbyggnadsråd.  
 

Överväganden  
Den regionala klimatfärdplanen 2050 skapar en gemensam bild för att sam-
ordna nationella, lokala och enskilda satsningar på regional nivå. De sektorer 
som ingår är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Kli-
matfärdplanen är ett viktigt dokument, eftersom de framtida regionala insat-
serna behöver översikt och långsiktighet. Planen skapar en viktig inramning 
och inriktningen i det fortsatta arbetet. 
 
När det gäller miljöarbete är landstingets vision ”En förebild för framti-
den. Med ansvar för framtiden driver Stockholms läns landsting ett innovativt 
miljöarbete som förbättrar och inspirerar”. Grunden för verksamheterna vid 
kulturförvaltningen är att följa denna vision, genom Miljöprogram 2017-2021.  
 
Kulturförvaltningen inklusive Film Stockholm är idag certifierad enligt ISO 
14001 och ingår i det gemensamma miljöledningssystemet. Kulturförvalt-
ningens lokala miljömål och de gemensamma miljömålen för Stockholm läns 
landsting ligger till grund för förvaltningens rutiner som avser bland annat be-
ställning av konstnärlig gestaltning, ekonomisk stödgivning och inköp av ke-
miska produkter. I dessa delar påverkar klimatfärdplanen inte kulturförvalt-
ningens klimatpåverkande arbete.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.  
 

Miljökonsekvenser av beslutet 

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till 
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonse-
kvensbedömning i detta ärende. 
 
 
Gunnel Orselius Dahl 
kulturnämndens ordförande  
 

Eva Bergquist 
förvaltningschef 
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