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Klimat- och energistrategi för Stockholms län
Ärendet
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat en klimat- och energistrategi. För att strategin formellt ska fungera som hela länets strategi har
KSL-s styrelse beslutat att rekommendera länets kommuner att anta klimatoch energistrategin. Kommunledningskontoret bedömer, tillsammans med
tekniska kontorets energi- och klimatstrateg, att Danderyds kommun bör
anta länets klimat- och energistrategi.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen antar Klimat- och energistrategi för Stockholms län,
Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2013:8.
Bakgrund
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat en klimat- och energistrategi. Avsikten är att strategin ska fungera som hela länets strategi, inte
bara Länsstyrelsens. Strategin är inget handlingsprogram utan behöver
kompletteras med konkreta åtgärdsdokument. Ett framgångsrikt klimatarbete förutsätter ett brett samarbete om åtgärder mellan regionens aktörer såsom kommuner, landsting, myndigheter, företag, organisationer, enskilda
och hushåll.
Strategin utgår från fem regionala mål som fångar klimatutmaningen utifrån
olika perspektiv med minskade utsläpp, minskad energianvändning och förnybara energikällor i fokus. Sex åtgärdsområden har valts ut för att nå målen. Åtgärdsområdena har valts utifrån att en regional kraftsamling är motiverad, stora vinster kan göras och där trenden idag är otillfredsställande.
KSL har föreslagit att det operativa åtgärdsarbetet som följer av strategin
kopplas till det regionala miljömålsarbetet och att det Regionala miljömålsrådet får i uppgift att bistå kommunerna i genomförandet av strategin.
För att strategin formellt ska fungera som hela länets strategi har KSL-s styrelse den 21 mars 2013 beslutat att rekommendera länets kommuner att anta
klimat- och energistrategin.
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Kommunledningskontorets yttrande
Att minska klimatpåverkan samt anpassa vårt samhälle inför ett ändrat klimat är en av vår tids viktigaste frågor. Kommunledningskontoret håller i
samarbete med övriga förvaltningar på att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun. Analysen innehåller en kort beskrivning om
effekter av klimatförändringar i Stockholms län och Danderyd. Därefter
beskrivs hur olika klimatfaktorer kan påverka system och verksamheter i
Danderyds kommun, vilket följs av förslag på åtgärder som syftar till att
kommunen ska kunna hantera de klimatförändringar som antas inträffa under det kommande seklet. Analysen har varit på remiss till berörda nämnder
under våren 2013 och beräknas antas innan sommaren 2013. Nästa steg innebär en värdering, prioritering och konkretisering av åtgärderna. När åtgärder genomförts ska uppföljning och utvärdering ske.
Klimatfrågan kan delas upp i två delar; dels påverkan på klimatförändringen
genom utsläpp av växthusgaser och dels åtgärder för att anpassa samhället
till ett ändrat klimat. Klimat- och energistrategin för Stockholms län anger
strategier för att minska länets påverkan på klimatförändringen medan
kommunens klimat- och sårbarhetsanalys inriktas på åtgärder för anpassning
till ett förändrat klimat.
Länets klimat- och energistrategi anger övergripande mål och riktlinjer för
att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Kommunledningskontoret bedömer, tillsammans med tekniska kontorets
energi- och klimatstrateg, att Danderyds kommun bör anta länets klimatoch energistrategi för att denna sedan ska kunna ligga till grund för en framtida kommunal strategi.

Johan Haesert
kommundirektör

Lars Winberg
säkerhetschef

Annika Alm
planeringschef

Bilaga:
Klimat- och energistrategi för Stockholms län, KSL, Rekommendation
2013-03-21
Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms
län, Rapport 2013:8
Exp:

KSL: registrator@ksl.se
Tekniska nämnden

