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Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 


Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen. 


Sammanfattning 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets 
yttrande utgår frågorna i anknytning till remissförslaget. 


Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga. 


Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är 
väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade  delar. Remissförslaget kan 
dock förtydligas i följande delar: 


 Under transportsektorns avsnitt ”vägen framåt” saknas förslag om infrastruktur för vätgasdrivna 
fordon.  


 Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell. 


 Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras. 


 Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget 
avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv. 


 Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg.  


 Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner  med differentierade nivåer 
avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås. 


De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med 


 ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar 


 en kommunikationsplan  


Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i 
revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom 
klimat och energi. 


Kommunledningskontoret 
Annmari Wohlin 
Miljöstrateg 
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Bakgrund 
Klimatfrågan måste hantera nuvarande och kommande effekter av växthusgas utsläpp. Det finns en 
global enighet om att hålla temperaturökningen  till under 2 grader. Klimatlagen, ett nationellt politiskt 
ramverk från och med 2018 kommer att ha tydliga mål för klimatarbetet.  


Regional Klimatfärdplan 2050  ska staka ut vägen till ett ”netto noll nivå” av utsläpp 2045. Flera 
samhällssektorer är involverade:  


 Bebyggelse genom energieffektivisering samt lokal energiproduktion 


 Transporter genom effektivare och minskade transporter, effektivare och renare fordon samt 
utfasning av fossila drivmedel 


 Industrin genom bland annat samarbete kring rest- och spillvärme och biokombinat samt 
koldioxidavskiljning och lagring 


 Jordbruk genom bland annat minska utsläppen av metan från djurhållning samt samverkan 
mellan stad och land 


 Markanvändning genom en bebyggelsestruktur som är sammanhållen och kollektivtrafiknära 


Färdplanen ska kunna utgöra en plattform för länets aktörer avseende fem prioriterade regionala 
klimatinsatser. Dessa är 


 Utveckla klimat-och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 


 Förstärka kollektiv- och cykelsatsningar  


 Öka de elektrifierade person- och varutransporterna 


 Skapa en arena för fjärrvärmesystemets utveckling 


 Hitta nya logistiklösningar och främja regional produktion av förnybar/återvunnen energi 


Klimatfärdplanen har status som vägledande planeringsunderlag enligt PBL 7 kap 5 §. 


Ärendebeskrivning 
Regional Klimatfärdplan 2050 är framtagen av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) vars syfte är 
att stärka genomförandet av länets regionala klimatmål. Färdplanen är kopplad till process och innehåll 
av den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Förslaget är på 
remiss under perioden 2017-06-27 – 2017-10-02. Efter remisstidens slut lämnas den till 
landstingsfullmäktige för beslut 2018.  


Tillväxt och regionplaneförvaltningen önskar svar på nedan frågor i anknytning till remissförslaget: 


 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 behöver andra åtgärder 
föredras? 


 Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 


Bedömning 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kontoret anser att den 
Klimatfärdplanen är ett vägledande dokument som till stora delar är förankrat i kommunens 
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styrdokument. Färdplanen kommunen kommer att användas som utgångspunkt i revideringen av lokala 
styrdokument som miljöprogram och energiplan samt vid upprättande av t.ex. trafikplan. 


Måluppfyllelse 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 har sin utgångspunkt i Klimat och energistrategin för Stockholms län, 
som sträcker sig till 2020. Vaxholms energiplan, 2015-2020 är baserad på regionalt uppsatta mål. 


Finansiering 
Beslutet innebär inge ekonomiska konsekvenser, men enskilda projekt och insatser kommer att kräva 
finansiella åtgärder. 


Förslagets konsekvenser 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 bidrar med väsentliga miljöförbättringar. 


Uppföljning och utvärdering 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 kommer vara ett dokument som används när Vaxholms energiplan 
aktualiseras och/eller revideras.  


Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11 


Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen  


 


Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Susanne Eden, SBF 


Alexander Wahlstedt, TFK 
Madeleine Larsson, KLK                                                                         


För kännedom: Marie Wiklund KLK 
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Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets yttrande utgår frågorna i anknytning till remissförslaget.
Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga.
Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade  delar. Remissförslaget kan dock förtydligas i följande delar:
Under transportsektorns avsnitt ”vägen framåt” saknas förslag om infrastruktur för vätgasdrivna fordon. 
Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell.
Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras.
Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv.
Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg. 
Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner  med differentierade nivåer avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås.
De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med
ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar
en kommunikationsplan 
Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom klimat och energi.

Bakgrund

Klimatfrågan måste hantera nuvarande och kommande effekter av växthusgas utsläpp. Det finns en global enighet om att hålla temperaturökningen  till under 2 grader. Klimatlagen, ett nationellt politiskt ramverk från och med 2018 kommer att ha tydliga mål för klimatarbetet. 
Regional Klimatfärdplan 2050  ska staka ut vägen till ett ”netto noll nivå” av utsläpp 2045. Flera samhällssektorer är involverade: 
Bebyggelse genom energieffektivisering samt lokal energiproduktion
Transporter genom effektivare och minskade transporter, effektivare och renare fordon samt utfasning av fossila drivmedel
Industrin genom bland annat samarbete kring rest- och spillvärme och biokombinat samt koldioxidavskiljning och lagring
Jordbruk genom bland annat minska utsläppen av metan från djurhållning samt samverkan mellan stad och land
Markanvändning genom en bebyggelsestruktur som är sammanhållen och kollektivtrafiknära
Färdplanen ska kunna utgöra en plattform för länets aktörer avseende fem prioriterade regionala klimatinsatser. Dessa är
Utveckla klimat-och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor
Förstärka kollektiv- och cykelsatsningar 
Öka de elektrifierade person- och varutransporterna
Skapa en arena för fjärrvärmesystemets utveckling
Hitta nya logistiklösningar och främja regional produktion av förnybar/återvunnen energi
Klimatfärdplanen har status som vägledande planeringsunderlag enligt PBL 7 kap 5 §.

Ärendebeskrivning


Tillväxt och regionplaneförvaltningen önskar svar på nedan frågor i anknytning till remissförslaget:
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 behöver andra åtgärder föredras?
Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

Bedömning

Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kontoret anser att den Klimatfärdplanen är ett vägledande dokument som till stora delar är förankrat i kommunens styrdokument. Färdplanen kommunen kommer att användas som utgångspunkt i revideringen av lokala styrdokument som miljöprogram och energiplan samt vid upprättande av t.ex. trafikplan.

Måluppfyllelse

Regionala Klimatfärdplanen 2050 har sin utgångspunkt i Klimat och energistrategin för Stockholms län, som sträcker sig till 2020. Vaxholms energiplan, 2015-2020 är baserad på regionalt uppsatta mål.

Finansiering

Beslutet innebär inge ekonomiska konsekvenser, men enskilda projekt och insatser kommer att kräva finansiella åtgärder.

Förslagets konsekvenser

Regionala Klimatfärdplanen 2050 bidrar med väsentliga miljöförbättringar.

Uppföljning och utvärdering

Regionala Klimatfärdplanen 2050 kommer vara ett dokument som används när Vaxholms energiplan aktualiseras och/eller revideras. 

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11
Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 



Kopia på beslutet till:

För åtgärd:		Susanne Eden, SBF
Alexander Wahlstedt, TFK
Madeleine Larsson, KLK                                                                        

För kännedom:	Marie Wiklund KLK
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Kommunstyrelsen



§ Pnr. Remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets yttrande utgår frågorna i anknytning till remissförslaget.
Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga.
Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade  delar. Remissförslaget kan dock förtydligas i följande delar:
Under transportsektorns avsnitt ”vägen framåt” saknas förslag om infrastruktur för vätgasdrivna fordon. 
Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell.
Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras.
Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv.
Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg. 
Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner  med differentierade nivåer avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås.
De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med
ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar
en kommunikationsplan 
Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom klimat och energi.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Protokollsutdrag/AU 2017-08-30 § 36
Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11
Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 

Kopia på beslutet till

För åtgärd:	Susanne Eden, SBF
Alexander Wahlstedt, TFK
Madeleine Larsson, KLK                                                                        

För kännedom:	Marie Wiklund, KLK

		……………………….

Ordförande

		..……………………..

Justerare







		……………………….

Ordförande

		..……………………..

Justerare
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§ 90 Remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets 
yttrande utgår frågorna i anknytning till remissförslaget. 

Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga. 

Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är 
väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade  delar. Remissförslaget kan 
dock förtydligas i följande delar: 

• Under transportsektorns avsnitt ”vägen framåt” saknas förslag om infrastruktur för vätgasdrivna 
fordon.  

• Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell. 
• Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras. 
• Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget 

avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv. 
• Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg.  
• Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner  med differentierade nivåer 

avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås. 

De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med 
• ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar 
• en kommunikationsplan  

Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i 
revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom 
klimat och energi. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Protokollsutdrag/AU 2017-08-30 § 36 

Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11 

Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Susanne Eden, SBF 

Alexander Wahlstedt, TFK 
Madeleine Larsson, KLK                                                                         

För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
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Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunledningskontorets yttrande till Stockholms läns landsting godkänns som svar på remissen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kommunledningskontorets 
yttrande utgår frågorna i anknytning till remissförslaget. 

Kontoret bedömer att klimatfärdplanens utsläppsbanor med tillhörande regionala vägval verkar rimliga. 

Gällande vägval, verktyg och aktörer har remissförslaget en översiktlig bild av vad som strategiskt är 
väsentligt. Det behöver dock brytas ned till handling med mer specificerade  delar. Remissförslaget kan 
dock förtydligas i följande delar: 

 Under transportsektorns avsnitt ”vägen framåt” saknas förslag om infrastruktur för vätgasdrivna 
fordon.  

 Sjöfartens utsläpp i luft och vatten bör specificeras och förslag på åtgärder ges med en tabell. 

 Klimatsmart bebyggelseutveckling bör förtydligas där även grön infrastruktur involveras. 

 Matproduktion samt matlagning (offentlig, hushåll) omnämns, men planen bör utveckla ett eget 
avsnitt med mat ur ett klimatperspektiv. 

 Tydliggöra att det är viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik både lands- och sjöväg.  

 Bör överväga att vikta regionens olika områden/kommuner  med differentierade nivåer 
avseende transportsektorns cykelresor för att säkerställa att helheten uppnås. 

De regionala omställningsinsatserna är lämpliga, men kan gärna kompletteras med 

 ett avsnitt rörande livsstilsval och beteendeförändringar 

 en kommunikationsplan  

Vaxholm kommer att bidra till genomförande av klimatfärdplanen genom att lyfta in relevanta delar i 
revideringen av lokala program och planer och framtagande av nya samt i beslut rörande åtgärder inom 
klimat och energi. 

Kommunledningskontoret 
Annmari Wohlin 
Miljöstrateg 
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Bakgrund 
Klimatfrågan måste hantera nuvarande och kommande effekter av växthusgas utsläpp. Det finns en 
global enighet om att hålla temperaturökningen  till under 2 grader. Klimatlagen, ett nationellt politiskt 
ramverk från och med 2018 kommer att ha tydliga mål för klimatarbetet.  

Regional Klimatfärdplan 2050  ska staka ut vägen till ett ”netto noll nivå” av utsläpp 2045. Flera 
samhällssektorer är involverade:  

 Bebyggelse genom energieffektivisering samt lokal energiproduktion 

 Transporter genom effektivare och minskade transporter, effektivare och renare fordon samt 
utfasning av fossila drivmedel 

 Industrin genom bland annat samarbete kring rest- och spillvärme och biokombinat samt 
koldioxidavskiljning och lagring 

 Jordbruk genom bland annat minska utsläppen av metan från djurhållning samt samverkan 
mellan stad och land 

 Markanvändning genom en bebyggelsestruktur som är sammanhållen och kollektivtrafiknära 

Färdplanen ska kunna utgöra en plattform för länets aktörer avseende fem prioriterade regionala 
klimatinsatser. Dessa är 

 Utveckla klimat-och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 

 Förstärka kollektiv- och cykelsatsningar  

 Öka de elektrifierade person- och varutransporterna 

 Skapa en arena för fjärrvärmesystemets utveckling 

 Hitta nya logistiklösningar och främja regional produktion av förnybar/återvunnen energi 

Klimatfärdplanen har status som vägledande planeringsunderlag enligt PBL 7 kap 5 §. 

Ärendebeskrivning 
Regional Klimatfärdplan 2050 är framtagen av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) vars syfte är 
att stärka genomförandet av länets regionala klimatmål. Färdplanen är kopplad till process och innehåll 
av den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Förslaget är på 
remiss under perioden 2017-06-27 – 2017-10-02. Efter remisstidens slut lämnas den till 
landstingsfullmäktige för beslut 2018.  

Tillväxt och regionplaneförvaltningen önskar svar på nedan frågor i anknytning till remissförslaget: 

 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 behöver andra åtgärder 
föredras? 

 Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 

Bedömning 
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget till Klimatfärdplan 2050. Kontoret anser att den 
Klimatfärdplanen är ett vägledande dokument som till stora delar är förankrat i kommunens 
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styrdokument. Färdplanen kommunen kommer att användas som utgångspunkt i revideringen av lokala 
styrdokument som miljöprogram och energiplan samt vid upprättande av t.ex. trafikplan. 

Måluppfyllelse 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 har sin utgångspunkt i Klimat och energistrategin för Stockholms län, 
som sträcker sig till 2020. Vaxholms energiplan, 2015-2020 är baserad på regionalt uppsatta mål. 

Finansiering 
Beslutet innebär inge ekonomiska konsekvenser, men enskilda projekt och insatser kommer att kräva 
finansiella åtgärder. 

Förslagets konsekvenser 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 bidrar med väsentliga miljöförbättringar. 

Uppföljning och utvärdering 
Regionala Klimatfärdplanen 2050 kommer vara ett dokument som används när Vaxholms energiplan 
aktualiseras och/eller revideras.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Svar på remiss om Klimatfärdplan 2050, 2017-08-11 

Remiss, Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen  

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Susanne Eden, SBF 

Alexander Wahlstedt, TFK 
Madeleine Larsson, KLK                                                                         

För kännedom: Marie Wiklund KLK 
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