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Regionplane- och trafiknämnden

Yttrande över motion 2007:48 av Jan Strömdahl m.fl.
(v) om vetenskaplig klimatpanel för Stockholmsregionen
Förslag till beslut
Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att avge yttrande över motion 2007:48 om vetenskaplig klimatpanel för
Stockholmsregionen i enlighet med bilaga 1.

Ärendet
FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, har presenterat en lång rad åtgärdsförslag som måste genomföras på nationell, regional och lokal nivå. I motionen föreslås att landstinget utser och avsätter resurser för en vetenskaplig
klimatpanel för Stockholmsregionen. Panelens uppdrag vore att i samarbete
och dialog med offentliga aktörer omsätta globala och nationella förbättringsprinciper till konkreta åtgärdsförslag för Stockholmsregionen.

Kontorets kommentar
Det finns redan ett antal pågående initiativ att överföra IPCC:s och regeringens åtgärdsförslag till den regionala och kommunala nivån bl.a. Landstingets Miljöpolitiska program, RUFS-arbetet, Landstingets Energistudie för
Stockholmsregionen, Länsstyrelsens energistrategi, KSL:s miljömålspanel
och inte minst kommunernas eget klimatarbete.
Regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor levererar värdefull och regionalt användbar kunskap om de globala klimatförändringarna samt vilka
initiativ som ska genomföras i Sverige. De nationella ställningstagandena
kan mer eller mindre direkt överföras till Stockholmsregionen.
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Stockholms läns landstings femte miljöprogram är måttgivande för alla
landstingsförvaltningars och bolags arbete med energi- och klimatfrågor.
Programmet innefattar ambitiösa energisparkrav och utsläppsmål.
Den regionala utvecklingsplaneringen integrerar bebyggelse-, energi-, avfalls-, infrastruktur- och klimatfrågor. Den tar hänsyn till både IPCC:s och
nationella åtgärdsförslag inom klimatarbetet. I planeringen eftersträvas
dessutom utsläppsmål för Stockholmsregionen så att de framtida åtgärdsförslagen kan inriktas på det.
I energistudien för Stockholmsregionen, som utförs av RTN enligt Landtingsfullmäktiges uppdrag, kommer konkreta åtgärdsförslag att tas fram
avseende energieffektivisering och minskad klimatpåverkan för alla relevanta sektorer i Stockholmsregionen. Studien är kopplad till RUFS 2010arbetet. I studien görs en stark koppling till både IPCC:s förslag, vetenskapliga resultat och rekommendationer, pågående arbete inom den offentliga
sektorn och inte minst till den privata sektorns möjligheter att minska regionens klimatpåverkan. Studien ska mynna ut i ett handlingsprogram för
regionen där både offentliga och privata aktörer involveras i regionens framtida klimatarbete.
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram en energistrategi för
Stockholms län. Strategin utgör ett första steg för omställning av energisystemet i länet. Därmed avses ökad hushållning med energiresurser samt
ökad användning av förnybara energikällor. Studien är övergripande och
avser alla insatser i länet och inte endast statens insatser.
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har härutöver nyligen inrättat en
politisk miljömålsberedning som verkar under innevarande mandatperiod.
Till beredningen har en expertpanel knutits som bland annat har till uppgift
att stödja beredningen i arbetet med att minska regionens klimatpåverkan.
En stor utmaning är att klara anpassningen till de krav på omställning som
klimathotet medför samtidigt som regionens befolkning och transportbehoven fortsätter att växa i snabb takt. En annan utgångspunkt för expertpanelens arbete är den breda samsyn som råder kring analyser och strategier i
RUFS 2001. Genom samordning i planering och byggande kan kommuner
och regionala aktörer bidra till en mer transporteffektiv stadsbygd.
Vidare arbetar länets kommuner brett med klimatfrågan. Vissa har kommit
långt i frågor som energiomställning, energieffektivisering och klimathänsynstagande.
Dessa exempel på regionalt och kommunalt klimatarbete visar att de offentliga aktörerna redan har inlett ett omfattande åtgärdsinriktat klimatarbete.
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För att ta tillvara alla de initiativ som redan görs kan samarbetet inom SLL
mellan LSF miljö och RTK ytterligare fördjupas i syfte att förse Landstingsstyrelsen, Landstingsfullmäktige och RTN med relevant underlag avseende
klimatarbetet och att lämna förslag till erforderliga regionala åtgärder och
insatser. En särskild klimatpanel bedöms därmed inte behöva inrättas.
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