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Hej,

Översänder handling Yttrande 2017-09-05 samt utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen den 2017-10-09, § 148 Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning

Isabel Flores Nunez
Administratör
_______________________
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Yttrande



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Stockholms läns landsting







Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning av ärendet

Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, på remiss under perioden 27 juni-2 oktober 2017 (förlängd svarstid till 10 oktober 2017).



Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att visa hur regionens klimatmål kan nås 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.

Lidingö stads synpunkter

Lidingö stad välkomnar en vägledande strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. Genom Färdplanen har regionen en gemensam strategi för hur vi skyndsamt ska övergå till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle.



Kommunerna är en nyckelaktör i klimatarbetet och det är nödvändigt att kommunerna får ett tydligt stöd i genomförandet av klimatfärdplanen. Som framgår av klimatfärdplanen är vägen till en fossilfri, effektiv och smart transportsektor fortfarande lång samtidigt som ett antal väsentliga faktorer ligger utanför regionens rådighet. Lidingö stad förutsätter att Stockholms läns landsting på lämpligt sätt verkar för förändringar i bland annat regelverk för att underlätta för kommunerna att genomföra klimatfärdplanens vägval, till exempel genom långsiktiga skatteregler för satsningar inom fordons- och drivmedelssektorn. 



Inom energi- och klimatarbetet i länet behöver arbetet organiseras, struktureras och i högre grad samordnas. I dag finns flera styrdokument som reglerar arbetet, men en tydlig plattform för regionens arbete med frågorna, där offentliga aktörer, företag och akademi samlas, saknas. För att lyckas anser Lidingö stad att mer samarbete och samordning mellan länets aktörer behövs. I färdplanen borde framgå hur detta samarbete skulle kunna utveckals, till exempel genom ett starkt Energikontor.



Omställningsinsatserna och vägval

Staden bedömer att dokumentet ger ett mycket bra kunskapsunderlag av nuläget och pekar på flera alternativ framåt. Dokumentet är uppdelat i sju regionala omställningsinsatser med tillhörande vägval och verktyg. Omställningsinsatserna och vägvalen är över lag välgrundade, rimliga och till stora delar genomförbara för att nå en region med netto-noll-utsläpp till 2045. Lidingö saknar i dag kvantitativa utsläppsmål, men arbetar ständigt för minskade utsläpp av växthusgaser.



Vägval inom transportsektorn 

Lidingö stad ställer sig positiv till de flesta vägval inom transportsektorn och anser att de stämmer väl överens med stadens Trafikstrategi och trafikplan.  För att ställa om länets transporter krävs många olika strategier. Det är positivt att flera olika val lyfts fram där kommuner och andra aktörer kan verka. 



Satsningarna på kollektivtrafik måste förstärkas. Exempelvis är det mycket viktigt att Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras med Lidingöbanan. Detta leder till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda investeringar i depån på Lidingö utnyttjas fullt ut. Möjligheten att dra tunnelbana till Lidingö i framtiden bör finnas kvar. Utökad kollektivtrafik på vatten borde finnas med som ett möjligt vägval för att få fler att åka kollektivt.



Lidingö stads målsättning är att det ska finnas ett stort urval av färdsätt i regionen. Staden välkomnar satsningar på cykelstråk och kollektivtrafik, men bilen är ett transportsätt som även framöver bör fungerar smidigt. Staden anser därför att vägvalet om utökat trängselskattsystem, där avgifter höjs och tas ut på fler platser, stryks då det hämmar rörligheten och tillväxten i regionen.





Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

I Färdplanen redovisas att Lidingö stad inte har kvantitativa klimatmål. I stadens miljöprogram, med målår 2020, går att läsa om flera kvantitativa mål för att minska klimatpåverkan. Staden har till exempel mål om att minska energianvändningen i stadens fastigheter samt att fasa ut all fossil uppvärmning. Staden ska även öka andelen lokalproducerad förnybar energi, främst genom solenergi, i fastigheterna. Staden uppmanar även småhusägare på Lidingö att installera solceller genom att erbjuda kostnadsfri energi- och klimatrådgivning inriktad på solceller.



Stadens trafikstrategi (målår 2030) har högt ställda mål beträffande att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt. Det görs även stora satsningar på att förbättra gång- och cykelbanorna på ön. Staden som arbetsgivare arbetar även aktivt för att få fler medarbetare att gå, cykla och åka kollektivt både i tjänst och till och från jobbet.



På Lidingö sker i dag, i enlighet med stadens översiktsplan, utveckling av stadens stadsdelscentrum där närheten till kollektivtrafik är mycket god.



På kommunstyrelsens vägnar:







Anna Rheyneuclaudes Kihlman 	Ida Wahlbom  

kommunstyrelsens ordförande	kommunstyrelsens sekreterare
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen 2017-10-09





















§ 148

Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (KS/2017:270) 



Beslut

Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting.

Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.

Särskilda yttranden

Amelie Tarschys Ingre (L), bilaga 7.

Sofia Hallström (MP), bilaga 8.

Ersättaryttrande

Sven Erik Wånell (S), bilaga 9.

Sammanfattning av ärendet 

Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen på remis. Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att visa hur regionens klimatmål kan nås 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.

Yrkanden och beslutsgång

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

Handlingar

Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-09-05

Missiv

Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen









Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar:

	

Isabel Flores	
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  DATUM DNR 
  2017-09-05  KS/2017:270  
    


Yttrande 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 


 
 


Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.  


Sammanfattning av ärendet 
Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen, på remiss under perioden 27 juni-2 oktober 2017 
(förlängd svarstid till 10 oktober 2017). 
 
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att visa hur 
regionens klimatmål kan nås 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. 


Lidingö stads synpunkter 
Lidingö stad välkomnar en vägledande strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete. Genom Färdplanen har regionen en gemensam strategi för hur vi 
skyndsamt ska övergå till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle. 
 
Kommunerna är en nyckelaktör i klimatarbetet och det är nödvändigt att kommunerna 
får ett tydligt stöd i genomförandet av klimatfärdplanen. Som framgår av 
klimatfärdplanen är vägen till en fossilfri, effektiv och smart transportsektor fortfarande 
lång samtidigt som ett antal väsentliga faktorer ligger utanför regionens rådighet. 
Lidingö stad förutsätter att Stockholms läns landsting på lämpligt sätt verkar för 
förändringar i bland annat regelverk för att underlätta för kommunerna att genomföra 
klimatfärdplanens vägval, till exempel genom långsiktiga skatteregler för satsningar 
inom fordons- och drivmedelssektorn.  
 
Inom energi- och klimatarbetet i länet behöver arbetet organiseras, struktureras och i 
högre grad samordnas. I dag finns flera styrdokument som reglerar arbetet, men en 
tydlig plattform för regionens arbete med frågorna, där offentliga aktörer, företag och 
akademi samlas, saknas. För att lyckas anser Lidingö stad att mer samarbete och 
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samordning mellan länets aktörer behövs. I färdplanen borde framgå hur detta 
samarbete skulle kunna utveckals, till exempel genom ett starkt Energikontor. 
 
Omställningsinsatserna och vägval 
Staden bedömer att dokumentet ger ett mycket bra kunskapsunderlag av nuläget och 
pekar på flera alternativ framåt. Dokumentet är uppdelat i sju regionala 
omställningsinsatser med tillhörande vägval och verktyg. Omställningsinsatserna och 
vägvalen är över lag välgrundade, rimliga och till stora delar genomförbara för att nå en 
region med netto-noll-utsläpp till 2045. Lidingö saknar i dag kvantitativa utsläppsmål, 
men arbetar ständigt för minskade utsläpp av växthusgaser. 
 
Vägval inom transportsektorn  
Lidingö stad ställer sig positiv till de flesta vägval inom transportsektorn och anser att 
de stämmer väl överens med stadens Trafikstrategi och trafikplan.  För att ställa om 
länets transporter krävs många olika strategier. Det är positivt att flera olika val lyfts 
fram där kommuner och andra aktörer kan verka.  
 
Satsningarna på kollektivtrafik måste förstärkas. Exempelvis är det mycket viktigt att 
Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras med Lidingöbanan. Detta leder 
till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda 
investeringar i depån på Lidingö utnyttjas fullt ut. Möjligheten att dra tunnelbana till 
Lidingö i framtiden bör finnas kvar. Utökad kollektivtrafik på vatten borde finnas med 
som ett möjligt vägval för att få fler att åka kollektivt. 
 
Lidingö stads målsättning är att det ska finnas ett stort urval av färdsätt i regionen. 
Staden välkomnar satsningar på cykelstråk och kollektivtrafik, men bilen är ett 
transportsätt som även framöver bör fungerar smidigt. Staden anser därför att vägvalet 
om utökat trängselskattsystem, där avgifter höjs och tas ut på fler platser, stryks då det 
hämmar rörligheten och tillväxten i regionen. 
 
 
Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
I Färdplanen redovisas att Lidingö stad inte har kvantitativa klimatmål. I stadens 
miljöprogram, med målår 2020, går att läsa om flera kvantitativa mål för att minska 
klimatpåverkan. Staden har till exempel mål om att minska energianvändningen i 
stadens fastigheter samt att fasa ut all fossil uppvärmning. Staden ska även öka andelen 
lokalproducerad förnybar energi, främst genom solenergi, i fastigheterna. Staden 
uppmanar även småhusägare på Lidingö att installera solceller genom att erbjuda 
kostnadsfri energi- och klimatrådgivning inriktad på solceller. 
 
Stadens trafikstrategi (målår 2030) har högt ställda mål beträffande att öka andelen som 
går, cyklar och åker kollektivt. Det görs även stora satsningar på att förbättra gång- och 
cykelbanorna på ön. Staden som arbetsgivare arbetar även aktivt för att få fler 
medarbetare att gå, cykla och åka kollektivt både i tjänst och till och från jobbet. 
 
På Lidingö sker i dag, i enlighet med stadens översiktsplan, utveckling av stadens 
stadsdelscentrum där närheten till kollektivtrafik är mycket god. 
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På kommunstyrelsens vägnar: 
 
 
 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman  Ida Wahlbom   
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens sekreterare 
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§ 148 


Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
(KS/2017:270)  
 


Beslut 


1. Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och 
regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting. 


2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart. 


Särskilda yttranden 


Amelie Tarschys Ingre (L), bilaga 7. 


Sofia Hallström (MP), bilaga 8. 


Ersättaryttrande 


Sven Erik Wånell (S), bilaga 9. 


Sammanfattning av ärendet  
Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen på remis. Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk 
handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050. Syftet är att visa hur regionens klimatmål kan nås 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. 


 







 


Yrkanden och beslutsgång 


Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 


Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att kommunstyrelsen 
bifallit arbetsutskottets förslag. 


Handlingar 
Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-09-05 
Missiv 
Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
 
 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 


 ..............................................................  


Isabel Flores  
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Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
(KS/2017:270)  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2017-09-05, till Tillväxt- och 
regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting. 

2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart. 

Särskilda yttranden 

Amelie Tarschys Ingre (L), bilaga 7. 

Sofia Hallström (MP), bilaga 8. 

Ersättaryttrande 

Sven Erik Wånell (S), bilaga 9. 

Sammanfattning av ärendet  
Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen på remis. Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk 
handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050. Syftet är att visa hur regionens klimatmål kan nås 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. 

 



 

Yrkanden och beslutsgång 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att kommunstyrelsen 
bifallit arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-09-05 
Missiv 
Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
 
 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 ..............................................................  

Isabel Flores  
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  DATUM DNR 
  2017-09-05  KS/2017:270  
    

Yttrande 
 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 

 
 

Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Stockholms Läns Landstings tillväxt- och regionplanenämnd har sänt Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen, på remiss under perioden 27 juni-2 oktober 2017 
(förlängd svarstid till 10 oktober 2017). 
 
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet är att visa hur 
regionens klimatmål kan nås 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. 

Lidingö stads synpunkter 
Lidingö stad välkomnar en vägledande strategisk handlingsplan för länets energi- och 
klimatarbete. Genom Färdplanen har regionen en gemensam strategi för hur vi 
skyndsamt ska övergå till ett fossilfritt, utsläppssnålt och klimattåligt samhälle. 
 
Kommunerna är en nyckelaktör i klimatarbetet och det är nödvändigt att kommunerna 
får ett tydligt stöd i genomförandet av klimatfärdplanen. Som framgår av 
klimatfärdplanen är vägen till en fossilfri, effektiv och smart transportsektor fortfarande 
lång samtidigt som ett antal väsentliga faktorer ligger utanför regionens rådighet. 
Lidingö stad förutsätter att Stockholms läns landsting på lämpligt sätt verkar för 
förändringar i bland annat regelverk för att underlätta för kommunerna att genomföra 
klimatfärdplanens vägval, till exempel genom långsiktiga skatteregler för satsningar 
inom fordons- och drivmedelssektorn.  
 
Inom energi- och klimatarbetet i länet behöver arbetet organiseras, struktureras och i 
högre grad samordnas. I dag finns flera styrdokument som reglerar arbetet, men en 
tydlig plattform för regionens arbete med frågorna, där offentliga aktörer, företag och 
akademi samlas, saknas. För att lyckas anser Lidingö stad att mer samarbete och 
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samordning mellan länets aktörer behövs. I färdplanen borde framgå hur detta 
samarbete skulle kunna utveckals, till exempel genom ett starkt Energikontor. 
 
Omställningsinsatserna och vägval 
Staden bedömer att dokumentet ger ett mycket bra kunskapsunderlag av nuläget och 
pekar på flera alternativ framåt. Dokumentet är uppdelat i sju regionala 
omställningsinsatser med tillhörande vägval och verktyg. Omställningsinsatserna och 
vägvalen är över lag välgrundade, rimliga och till stora delar genomförbara för att nå en 
region med netto-noll-utsläpp till 2045. Lidingö saknar i dag kvantitativa utsläppsmål, 
men arbetar ständigt för minskade utsläpp av växthusgaser. 
 
Vägval inom transportsektorn  
Lidingö stad ställer sig positiv till de flesta vägval inom transportsektorn och anser att 
de stämmer väl överens med stadens Trafikstrategi och trafikplan.  För att ställa om 
länets transporter krävs många olika strategier. Det är positivt att flera olika val lyfts 
fram där kommuner och andra aktörer kan verka.  
 
Satsningarna på kollektivtrafik måste förstärkas. Exempelvis är det mycket viktigt att 
Spårväg City byggs ut fram till Ropsten och integreras med Lidingöbanan. Detta leder 
till stora samhällsnyttor och ett mindre sårbart trafiksystem. Dessutom kan redan gjorda 
investeringar i depån på Lidingö utnyttjas fullt ut. Möjligheten att dra tunnelbana till 
Lidingö i framtiden bör finnas kvar. Utökad kollektivtrafik på vatten borde finnas med 
som ett möjligt vägval för att få fler att åka kollektivt. 
 
Lidingö stads målsättning är att det ska finnas ett stort urval av färdsätt i regionen. 
Staden välkomnar satsningar på cykelstråk och kollektivtrafik, men bilen är ett 
transportsätt som även framöver bör fungerar smidigt. Staden anser därför att vägvalet 
om utökat trängselskattsystem, där avgifter höjs och tas ut på fler platser, stryks då det 
hämmar rörligheten och tillväxten i regionen. 
 
 
Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
I Färdplanen redovisas att Lidingö stad inte har kvantitativa klimatmål. I stadens 
miljöprogram, med målår 2020, går att läsa om flera kvantitativa mål för att minska 
klimatpåverkan. Staden har till exempel mål om att minska energianvändningen i 
stadens fastigheter samt att fasa ut all fossil uppvärmning. Staden ska även öka andelen 
lokalproducerad förnybar energi, främst genom solenergi, i fastigheterna. Staden 
uppmanar även småhusägare på Lidingö att installera solceller genom att erbjuda 
kostnadsfri energi- och klimatrådgivning inriktad på solceller. 
 
Stadens trafikstrategi (målår 2030) har högt ställda mål beträffande att öka andelen som 
går, cyklar och åker kollektivt. Det görs även stora satsningar på att förbättra gång- och 
cykelbanorna på ön. Staden som arbetsgivare arbetar även aktivt för att få fler 
medarbetare att gå, cykla och åka kollektivt både i tjänst och till och från jobbet. 
 
På Lidingö sker i dag, i enlighet med stadens översiktsplan, utveckling av stadens 
stadsdelscentrum där närheten till kollektivtrafik är mycket god. 
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På kommunstyrelsens vägnar: 
 
 
 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman  Ida Wahlbom   
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens sekreterare 
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