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Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordfiirande \

Organ

Sammantrddesdatum

Datum fiir
anslags upps?ittande

Fiirvarin gsplats ft r protokollet

Underskrift

Roland Akesson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
fum Petersson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Lars-Jonny Andersson (KD)

Curt-Rune Roos (M), ersZittare

Lejla Bajraktarevic (S), ersattaxe
Eva-Karin Holgersson (MP), ersafiare
Thomas Nilsson, teknisk chef
Asa Hdllerstdhl, ekonom
Fredrik Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Britt-Marie Domeij och Lars Hollner

Tisdagen denT juni 20L6

Robert Rapalfto (S)
Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Kochar Ismaill Ahmad (S)
Roger Sunesson (SD)
Rende Solstad (S), tj.g.ers.

Paragrafer 6t - 72

SAMMANTN:iON SPROTOKOLL
Sammantrldestlatum Sida
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Kommunhuset den 31 maj 2Arc H. 13.00 - 15.30

2016-0s-31
2016-06-08

Kommunkansliet

Datum fiir 2016-06-30
anslags nedtagande

Roland Akesson
I
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ANSLAGIBEVIS

Protokollet f,r justeral Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag pi
ko m munens officiella anslagstavla i kommunhuset.

Kommunstyrelsen
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SVAR PA REMISS: ETT KLIMATPOLITISKT RAM\IERK
r6n svERrGE. sou 2ot6:zl

Remisshandlingar fren milj d- och energidepartementet dff . M20 | 6 / 007 03 lKJ.

Miljcimfllsberedningen fick i uppdrag att ftireslt ett klimatpolitiskt ramverk och
en strategr ftir en samlad och langsiktig klimatpolitik. Uppdraget delades i ffe
delar: det klimatpolitiska ramverket, samt en strategi med stynnedel och
itgiirder ftir en samlad och langsiklig klimatpolitik. Remissen avser den ftirsta
delen.

Syftet med utredrringen iir att skapa langsiktiga mil, styrning mot de lang-
sikfiga m6[en och en bred ftirankring av klimatpolitikens rivergripande
iffikhdng. Beredningen har tagt fram ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar
mdl och uppftiljning, och skapar ftirutsdtbringar fiir en transparent och kraftfull
styrning och uppftiljning av arbetet att nilklimahilen pi ett samhiills-
ekonomiskt effektivt satt. Beredningen har ocksi belyst ftir- och nackdelama
med en klimaflag. Det langsiktiga m&let ska enligt utredningsdirektivet ta sin
utgangspunkt i den netto-noll-vision som riksdagen tidigare stiillt sig bakom.

Tekniske chefen fick i uppdrag att i samarbete med miljdchefen beskriva
hur uhedningens ftirslag benir korn:rrunens arbete ftir att ni klimahnfrlen,
samt dferkomma till arbetsutskottet ftir diskussion om remissvaret.

Thomas Nilsson informerade om remissen, och arbetsutskottet diskuterade
utformning av svar p& remissen.
Thomas Nilsson fick i uppdrag att med arbetsutskottets diskussion som
underlag skriva ett forslag till remissvar till kommunstyrelsens samman-
tr?ide den 31 maj 2016.

Thomas Nilsson, teknisk chef.

Kommunstyrelsen beslutar att liimna ftiljande remissvar:

Mdnsteris kommun iir positiv till forslaget om ett arnbitiost dvergripande m6I
och ramverk. Det iir av stort viirde att m6let t1112045 om inga nettoutsliipp av
viixthusgaser och 85 procents reduktion av utsliippen fren verksamheter inom
svenskt territorium ftireslfis av beredningens ledamriter i bred politisk enighet.

Ett tydligt nationellt mdl och rarnverk ger stdd ftir egna m6I ute i kommunerna.
I Mcinsterfrs finns en ambition och vilja att bidra till minskad klimatpflverkan
utifran vdra lokala fiirutsiittniruEffi,minga itgiirder har genomfiirts och
genomftirs kontinuerligt. Fdr Kalmar liin firurs ett regionalt klimatmil att vara
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fossilbriinslefria fu 2030. Alla former av st<id ftir att gdra de riitta priorite-
ringama iir bra ftir klimatet.

Miljdmilsberedningens bedcirnrrin g ix att de stcirsta utuaning arnaftir Sverige
ar att minska utsliippen fren transportsektorn, jordbruk och basindustrin. Dessa
sektorer finns ute i landet bch pA landsbygden. Fdriindringar och krav kan
piverka de enskilda kommunema viisentligt om tansporterna ftirsiimras pi
landsbygden, och om jordbruksforetagen och basindustrin inte kan utvecklas pi
ett positivt siitt.

Sverige iir redan en ftirebild i siittet att anviinda skog och mark ftir hitlbar
produktion av livsmedel, virke, ftinryelsebar energi och biobrfinslen. Niista steg
miste vara att erstitta fler fossilt baserade produkter med produkter av ftir-
nyelsebara rivaror, Jord- och skogsbnrket kan med riitt ftiruts[tbringar fh en
huvudroll i en mer biobaserad ekonomi. Exempel pi detta iir kolsiinkor inom
jordbruk med de riitta metodern4 tillviixt i och med skogens fastliiggning av
kol, bioenergi, nya produkter fren skogen, ekosystemtjiinster och biogas.
Pappersfrrpackningar iir klimatsmartare iin platsftirpackningar. Triihus binder
kol.

Ett ambitidst klimatrnil med tillhdrande samhiillsomstiillning ftirutsiitter
hiinsyn till bflde social, ekologisk och ekonomisk hfrIlbarhet. Vi lever i en
global ekonomi med intemationell konkurens. Konkurrenskraften och syssel-
siithringsmdjlighetema pi olika nivier behdver vilnas inom ramen ftir en
ambititis svensk klimatpolitik. Vi anser att klimatpolitiken behdver fokusera
mer pf, konsumtionens utsl?ipp. Vi behciver klimatmil och itgtirder som frarnjar
den mest klimatsmarta produktionen.

Fdr att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till de utsliipps-
minskningar som ftirv?intas kommer det beh<ivas ytterligare utvecklingsarbete
samt st6d och styrmedel pi bide nationell, regional och lokal niv6. Mdnster6s
kommun ser fram emot fiirslag pfl realistiska och genomftirbaru styrmedel samt
f,tgiirder i kommande strategi. Fdr sf,viil kommuner som ntiringslivet iir det
viktigt att bflde klimatpolitikens mii och de Stgiirder som ftireslfis rir lang-
siktiga.

Markanvtindningen i Mdnsteris kommun har en stor andel jord- och skogs-
bruk. Kommunen kan vara och ?ir en aktiv part i arbetet med samsldliog och
stcid till olika verksamheter. Positi\rt iir att lokala fdrutsflttningar och mark-
anviindningen i kommunerna kan bli en del av lcisningen pfl klimatproblemen.
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