
Från: Fredrik Skeppström
Till: TRF Funk Registrator
Kopia: Nadja Andréewitch
Ärende: diarienummer TRN 2016-0082
Datum: den 2 oktober 2017 10:45:32
Bilagor: Yttrande Klimatfärdplan.pdf

Yttrande Vallentuna kommun till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning

Fredrik Skeppström 
Kommunplanerare
Tfn: 08-587 849 03
Fredrik.skeppstrom@vallentuna.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1, 186 86 Vallentuna
Vxl: 08-587 850 00, fax: 08-587 850 88
kommun@vallentuna.se
Vallentuna kommun
www.vallentuna.se

TRN 2016-0082-97

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:nadja.andreewitch@vallentuna.se
mailto:kommun@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 


SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-08-28 


 DNR KS 2017.335  


CHRISTINA HOLMSTRÖM  SID 1/2 


MILJÖPLANERARE   


0858785132120  


CHRISTINA.HOLMSTROM@VALLENTUNA.SE   KOMMUNSTYRELSEN 


 


  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  


TUNA TORG 2· 186 86 VALLENTUNA   


TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  


SBF@VALLENTUNA.SE  


  


WWW.VALLENTUNA.SE  


 


Tjänsteskrivelse 


Klimatfärdplan 2050 för 


Stockholmsregionen 
 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att Vallentuna kommun 


lämnar yttrande om Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 


 


 


Ärendet i korthet 


Vallentuna kommun ställer sig positiv till att Klimatfärdplanen identifierar att 


potentialen i den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen ska användas till att 


skapa klimatsmarta och attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. Inriktningen i 


planen följer den utveckling som presenteras i RUFS 2050. 


 


Positivt är också att det regionala samarbetet och intresset av att bevara och utveckla 


den regionala grönstrukturen (gröna kilar) samt jord- och skogsbruk inkluderas och 


framhålls i Klimatfärdplanen. 


 


Vallentuna kommun anser att det finns ett antal frågor som behöver utvecklas, 


förtydligas och konkretiseras i Klimatfärdplanen. Framförallt gäller detta frågor kring 


uppföljning och utvärdering, där parametrar, samarbete och metoder för uppföljning 


idag till viss del saknas. Det är avgörande aspekter för att kommunen, och regionen, 


framgent ska kunna prioritera insatser och åtgärder. Klimatfärdplanen bör på ett 


tydligare sätt belysa vikten av samordning som en förutsättning för att nå de 


föreslagna målen, samt hur denna samordning ska ske.  


Bakgrund 


Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att godkänna att förslaget till 


Klimatfärdplan skickas ut på remiss under perioden 27 juni – 2 oktober. Ambitionen 


är att Klimatfärdplanen efter remiss och justering ska lämnas till 


landstingsfullmäktige för beslut 2018.  


Planen beskriver hur regionen kan nå ett netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. 


Transportsektorn är identifierad som den främsta utmaningen, men sektorerna 


energiproduktion, bebyggelse (bebyggd miljö och service), industri, transporter, samt 


jord- och skogsbruk inkluderas också.  


Klimatfärdplanen ska ha status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 


7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av 
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underlaget som en vägledning i sin planering. Planen fungerar som ett fördjupande 


och kompletterande dokument till RUFS 2050, men fungerar också som ett 


självständigt planeringsunderlag. 


Planen beskriver nuläget, analyserar lämpliga utsläppsbanor och ger förslag på vägval 


och verktyg för att nå uppsatta mål inom olika sektorer. Den omfattar även avsnitt om 


regionalt förnybar energiproduktion, markanvändning och länets globala 


klimatavtryck samt pekar ut ansvariga aktörer. 


Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, Klimatfärdplan 2050 


 


 


Anna Holm Björn Stafbom 
Samhällsbyggnadschef  Planchef  


______________________ 


Ska expedieras till 


Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Remissvar  
Vallentuna kommun ställer sig positiv till att Klimatfärdplanen identifierar att 


potentialen i den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen ska användas till att 


skapa klimatsmarta och attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. Vidare är det positivt 


att inriktningen följer den utveckling som presenteras i RUFS 2050, med 


bebyggelseutveckling i framförallt kollektivtrafiknära områden, både inom strategiska 


stadsutvecklingslägen men också i så kallade primära bebyggelselägen, serviceorter 


och landsbygdsnoder.  


Det är också värdefullt att det regionala samarbetet och intresset av att bevara och 


utveckla den regionala grönstrukturen samt jord- och skogsbruk inkluderas och 


framhålls i Klimatfärdplanen. Vad som avses med ”biokluster” kan med fördel 


förklaras. 


Vallentuna kommun anser att ett antal frågor som behöver utvecklas, förtydligas och 


konkretiseras i färdplanen.   


Konsekvensbedömning 


Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle med netto-noll-utsläpp ska inte ske på 


bekostnad av andra miljömål. Vallentuna kommun efterlyser att Klimatfärdplanen 


kompletteras med bedömning av konsekvenser av föreslagna åtgärder, som ett 


komplement till den övergripande konsekvensbeskrivningen för RUFS 2050. 


Uppföljning och utvärdering 


En förutsättning för att dels kunna bedriva arbetet med klimatfärdplanen effektivt 


och dels säkerställa att uppsatta delmål och mål nås, är att det finns gemensamma 


utgångsvärden samt uppföljnings- och utvärderingsrutiner. I befintlig Klimatfärdplan 


anges RUS-databasen som utgångspunkt för årliga beräkningar, men samtidigt 


uppges att det finns viktiga delmoment som behövs för att förbättra uppföljningen. 


Här ser Vallentuna kommun ett behov av konkretisering och utveckling innan 


färdplanen kan antas. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har själva identifierat 


behov av utveckling för god uppföljning, bland annat framgår det att det finns flera 


viktiga delmoment för att förbättra uppföljningen, exempelvis: 


- Metodval för uppföljning av energi- och klimatstatistik 


- Etablera ett uppföljningssätt för de kommande åren som samordnar den 


regionala och kommunala uppföljningen, samt länsstyrelsens kommande 


uppföljningskrav enligt klimatlagen 


Då flera utvärderingsparametrar och ansvarig för utvärderingen inte är fastställd, 


försvåras arbetet med att prioritera insatser och åtgärder på kommunal och regional 


nivå. I RUFS 2050 är målsättningen att regionen ska vara resurseffektiv och resilient 


utan klimatpåverkande utsläpp (netto-noll växthusgaser) år 2045 och fossilfritt med 


negativa utsläpp till 2050. Delmål för de mest relevanta målen finns för år 2030.  
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Vallentuna kommun ser gärna fler tidssatta delmålsavstämningar, med specifika årtal 


för uppföljning innan 2030.  


Så långt som möjligt bör en uppskattning av den ekonomiska kostnaden för 


uppföljningen också presenteras, tillsammans med tydligare information om den 


förväntade insatsen från de olika kommunerna i regionen, både med avseende på 


personella och ekonomiska resurser. Uppföljningen bör så långt som möjligt nyttja 


befintlig informationsförsörjning och mätetal.  


Det förslag som presenteras nu är att Klimatfärdplanearbetet utvärderas en gång per 


mandatperiod och att metoder, samspel mellan aktörer och kontrollstationer bör tas 


fram. Eftersom utvärdering och uppföljning av arbetet är avgörande för både 


slutresultat samt regionala och kommunala ställningstaganden, är det avgörande för 


att dessa aspekter fastställs innan Klimatfärdplanen och RUFS antas. 


Målsättningar och åtaganden 


Den av riksdagen nyligen antagna klimatlagen och den föreslagna Klimatfärdplanen 


har som mål att netto-noll växthusgasutsläpp ska nås till 2045. Vallentuna kommun 


har sedan 2014 en antagen Energiplan med visionen att ha netto-noll 


växthusgasutsläpp till 2050, vilket varit i enighet med EU:s klimat- och miljömål samt 


tidigare nationella och regionala mål.  


Målen inom klimatarbetet skiljer sig dock från kommun till kommun i regionen. 


Flertalet kommuner saknar idag kvantitativa minskningsmål medan andra har 


fossilfritt/klimatneutralt som mål i bestämda årtal. 


Då en samordning av kommunernas arbete i många fall är en nödvändig förutsättning 


för att nå målen i Klimatfärdplanen bör Klimatfärdplanen belysa konsekvenserna av 


bristen på samordning och samarbete mellan kommunerna och på ett tydligt sätt ge 


vägledning för gemensamma åtaganden om åtgärder mellan kommunerna, samt 


föreslå lämplig hantering av denna fråga ur ett regionalt perspektiv.  


Avslutningsvis ser Vallentuna gärna att Klimatfärdplanens relation till RUFS 2050 


klargörs ytterligare. 
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Tjänsteskrivelse 

Klimatfärdplan 2050 för 

Stockholmsregionen 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att Vallentuna kommun 

lämnar yttrande om Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 

 

 

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommun ställer sig positiv till att Klimatfärdplanen identifierar att 

potentialen i den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen ska användas till att 

skapa klimatsmarta och attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. Inriktningen i 

planen följer den utveckling som presenteras i RUFS 2050. 

 

Positivt är också att det regionala samarbetet och intresset av att bevara och utveckla 

den regionala grönstrukturen (gröna kilar) samt jord- och skogsbruk inkluderas och 

framhålls i Klimatfärdplanen. 

 

Vallentuna kommun anser att det finns ett antal frågor som behöver utvecklas, 

förtydligas och konkretiseras i Klimatfärdplanen. Framförallt gäller detta frågor kring 

uppföljning och utvärdering, där parametrar, samarbete och metoder för uppföljning 

idag till viss del saknas. Det är avgörande aspekter för att kommunen, och regionen, 

framgent ska kunna prioritera insatser och åtgärder. Klimatfärdplanen bör på ett 

tydligare sätt belysa vikten av samordning som en förutsättning för att nå de 

föreslagna målen, samt hur denna samordning ska ske.  

Bakgrund 

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att godkänna att förslaget till 

Klimatfärdplan skickas ut på remiss under perioden 27 juni – 2 oktober. Ambitionen 

är att Klimatfärdplanen efter remiss och justering ska lämnas till 

landstingsfullmäktige för beslut 2018.  

Planen beskriver hur regionen kan nå ett netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. 

Transportsektorn är identifierad som den främsta utmaningen, men sektorerna 

energiproduktion, bebyggelse (bebyggd miljö och service), industri, transporter, samt 

jord- och skogsbruk inkluderas också.  

Klimatfärdplanen ska ha status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 

7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av 
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underlaget som en vägledning i sin planering. Planen fungerar som ett fördjupande 

och kompletterande dokument till RUFS 2050, men fungerar också som ett 

självständigt planeringsunderlag. 

Planen beskriver nuläget, analyserar lämpliga utsläppsbanor och ger förslag på vägval 

och verktyg för att nå uppsatta mål inom olika sektorer. Den omfattar även avsnitt om 

regionalt förnybar energiproduktion, markanvändning och länets globala 

klimatavtryck samt pekar ut ansvariga aktörer. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, Klimatfärdplan 2050 

 

 

Anna Holm Björn Stafbom 
Samhällsbyggnadschef  Planchef  

______________________ 

Ska expedieras till 

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Remissvar  
Vallentuna kommun ställer sig positiv till att Klimatfärdplanen identifierar att 

potentialen i den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen ska användas till att 

skapa klimatsmarta och attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. Vidare är det positivt 

att inriktningen följer den utveckling som presenteras i RUFS 2050, med 

bebyggelseutveckling i framförallt kollektivtrafiknära områden, både inom strategiska 

stadsutvecklingslägen men också i så kallade primära bebyggelselägen, serviceorter 

och landsbygdsnoder.  

Det är också värdefullt att det regionala samarbetet och intresset av att bevara och 

utveckla den regionala grönstrukturen samt jord- och skogsbruk inkluderas och 

framhålls i Klimatfärdplanen. Vad som avses med ”biokluster” kan med fördel 

förklaras. 

Vallentuna kommun anser att ett antal frågor som behöver utvecklas, förtydligas och 

konkretiseras i färdplanen.   

Konsekvensbedömning 

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle med netto-noll-utsläpp ska inte ske på 

bekostnad av andra miljömål. Vallentuna kommun efterlyser att Klimatfärdplanen 

kompletteras med bedömning av konsekvenser av föreslagna åtgärder, som ett 

komplement till den övergripande konsekvensbeskrivningen för RUFS 2050. 

Uppföljning och utvärdering 

En förutsättning för att dels kunna bedriva arbetet med klimatfärdplanen effektivt 

och dels säkerställa att uppsatta delmål och mål nås, är att det finns gemensamma 

utgångsvärden samt uppföljnings- och utvärderingsrutiner. I befintlig Klimatfärdplan 

anges RUS-databasen som utgångspunkt för årliga beräkningar, men samtidigt 

uppges att det finns viktiga delmoment som behövs för att förbättra uppföljningen. 

Här ser Vallentuna kommun ett behov av konkretisering och utveckling innan 

färdplanen kan antas. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har själva identifierat 

behov av utveckling för god uppföljning, bland annat framgår det att det finns flera 

viktiga delmoment för att förbättra uppföljningen, exempelvis: 

- Metodval för uppföljning av energi- och klimatstatistik 

- Etablera ett uppföljningssätt för de kommande åren som samordnar den 

regionala och kommunala uppföljningen, samt länsstyrelsens kommande 

uppföljningskrav enligt klimatlagen 

Då flera utvärderingsparametrar och ansvarig för utvärderingen inte är fastställd, 

försvåras arbetet med att prioritera insatser och åtgärder på kommunal och regional 

nivå. I RUFS 2050 är målsättningen att regionen ska vara resurseffektiv och resilient 

utan klimatpåverkande utsläpp (netto-noll växthusgaser) år 2045 och fossilfritt med 

negativa utsläpp till 2050. Delmål för de mest relevanta målen finns för år 2030.  
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Vallentuna kommun ser gärna fler tidssatta delmålsavstämningar, med specifika årtal 

för uppföljning innan 2030.  

Så långt som möjligt bör en uppskattning av den ekonomiska kostnaden för 

uppföljningen också presenteras, tillsammans med tydligare information om den 

förväntade insatsen från de olika kommunerna i regionen, både med avseende på 

personella och ekonomiska resurser. Uppföljningen bör så långt som möjligt nyttja 

befintlig informationsförsörjning och mätetal.  

Det förslag som presenteras nu är att Klimatfärdplanearbetet utvärderas en gång per 

mandatperiod och att metoder, samspel mellan aktörer och kontrollstationer bör tas 

fram. Eftersom utvärdering och uppföljning av arbetet är avgörande för både 

slutresultat samt regionala och kommunala ställningstaganden, är det avgörande för 

att dessa aspekter fastställs innan Klimatfärdplanen och RUFS antas. 

Målsättningar och åtaganden 

Den av riksdagen nyligen antagna klimatlagen och den föreslagna Klimatfärdplanen 

har som mål att netto-noll växthusgasutsläpp ska nås till 2045. Vallentuna kommun 

har sedan 2014 en antagen Energiplan med visionen att ha netto-noll 

växthusgasutsläpp till 2050, vilket varit i enighet med EU:s klimat- och miljömål samt 

tidigare nationella och regionala mål.  

Målen inom klimatarbetet skiljer sig dock från kommun till kommun i regionen. 

Flertalet kommuner saknar idag kvantitativa minskningsmål medan andra har 

fossilfritt/klimatneutralt som mål i bestämda årtal. 

Då en samordning av kommunernas arbete i många fall är en nödvändig förutsättning 

för att nå målen i Klimatfärdplanen bör Klimatfärdplanen belysa konsekvenserna av 

bristen på samordning och samarbete mellan kommunerna och på ett tydligt sätt ge 

vägledning för gemensamma åtaganden om åtgärder mellan kommunerna, samt 

föreslå lämplig hantering av denna fråga ur ett regionalt perspektiv.  

Avslutningsvis ser Vallentuna gärna att Klimatfärdplanens relation till RUFS 2050 

klargörs ytterligare. 


	diarienummer TRN 2016-0082
	Yttrande Klimatfärdplan
	Tjänsteskrivelse, Klimatfärdplan 2050(181100) (0)_TMP
	Yttrande, Klimatfärdplan(182714) (0)_TMP


