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PLAU § 8:4 Dnr. KS 2016/0137 

Österåkers kommuns remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi 
för Sverige 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande SOU 2016:47 med följande 
synpunkter: 

1. Förväntningarna på kommunerna är stora att inom ramen för befintlig verksamhet och 
regelverk sätta ett ökat fokus på klimat- och luftvårds frågor samtidigt som vi ska öka farten i 
bostadsbyggandet och göra plats för flera kommuninnevånare. För att stötta arbetet och 
snabbt åstadkomma förändringar behöver kommunerna få tillgång ull ekonomiskt stöd för 
kompetensförstärkning och metodutveckling. 

2. Kommunen efterfrågar en tydlig nationell och regional vägledning för hur klimatfrågan kan 
hanteras inom samhällsplanering och trafikplanering, men också för att hitta enhetliga 
metoder för beräkning och uppföljning. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett 
klimatpolidskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
Uppdraget redovisas i två betänkanden, varav det första omfattade ett förslag till klimatlag, 
inrättande av ett klimatpolidskt råd och antagande av reduktionsmål för 2045. Remissen 
avseende den första delen av betänkandet besvarades av kommunstyrelsen genom protokoll 
från PLAU §5:12. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att tillstyrka förslagen i Miljömålsberedingens delbetänkande SOU 2016:47 med 
följande synpunkter: 
1. Förväntningarna på kommunerna är stora att inom ramen för befintlig verksamhet och 
regelverk sätta ett ökat fokus på klimat- och luftvårdsfrågor samtidigt som vi ska öka farten i 
bostadsbyggandet och göra plats för flera kommuninnevånare. För att stötta arbetet och 
snabbt åstadkomma förändringar behöver kommunerna fä tillgång till ekonomiskt stöd för 
kompetensförstärkning och metodutveckling. 

Forts. 
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2. Kommunen efterfrågar en tydlig nationell och regional vägledning för hur klimatfrågan kan 
hanteras inom samhällsplanering och trafikplanering, men också för att hitta enhetliga 
metoder för beräkning och uppföljning. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Regeringskansliet, Miljömålsberedningen 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


