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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Strategiska vägval utgör ett för Länsstyrelsen och regionen gemensamt förslag på hur Västra
Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030.
Synpunkter ska lämnas på förslaget i stort samt vilken roll Ale kommun vill ha i genomförandet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget om ett utvidgat gemensamt samarbete inom regionen
för att minska klimatpåverkan är avgörande för samhällsutvecklingen.
Föreslagna prioriterade fokusområden är viktiga och följer i stort de som Ale kommun föreslog i
tidigare remiss.
De föreslagna arbetssätten är invecklade och inte anpassningsbara till regionens olika aktörer och
förvaltningen bedömer att de inte bidrar till en hållbar samhällsförändring som är målet, varför vi
avstår från att lämna svar på vilken roll Ale kommun har i genomförandet.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens yttrande.

Gunilla Dörner Buskas

Annika Friberg

Utvecklingschef

Utvecklingsledare ekologiska dimensionen

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande2016-10-06, remissförslaget

Ärendet expedieras efter beslut till:
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Bakgrund
Ale kommun har fått Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030 på remiss.
Strategiska vägval utgör ett för Länsstyrelsen och regionen gemensamt förslag på hur Västra
Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred
process, där Ale kommun i höstas lämnade synpunkter på vilka insatsområden som vi tyckte skulle
prioriteras för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi föreslog insatser inom hållbara transporter,
energismarta och sunda bostäder och lokaler, klimatanpassade måltider och att utveckla
möjligheten till eldistribution.
Nu har man sammanställt synpunkterna i dialogerna och lämnar förslag inom fyra insatsområden.
Man vill ha synpunkter på förslagen samt vilken roll Ale kommun vill ha i genomförandet. Efter
remissbehandling kommer slutligt förslag att behandlas på Beredningen för hållbar utveckling
(BHU) och av Länsstyrelsen. De strategiska vägvalen kommer att utgöra underlag till en reviderad
klimatstrategi för Västra Götaland.
De strategiska vägvalen innebär förslag på regionala prioriteringar som ska leda regionen mot målet
att bli fossiloberoende 2030. Förslaget är inriktat på fokusområden där lokala och regionala aktörer
har möjlighet att styra över planer och processer. Förslaget innehåller också arbetssätt, som ska
leda oss i mål. När fokusområden och satsningar kombineras med arbetssätten ska kraft skapas att
genomföra de samhällsförändringar som krävs. Följande fokusområden och satsningar föreslås:
Hållbara transporter
1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
2. Accelererande omställning till fossilfria fordon
3. Effektiva godstransporter
4. Klimatsmarta möten och semestrar
Klimatsmart och hälsosam mat
5. Främja hållbart lantbruk
6. Mer vegetariskt på tallriken
7. Minskat matsvinn
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
8. Större marknad för biobaserade material och drivmedel
9. Tjänster och cirkulära varor
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10. Design för en hållbar livsstil
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
11. Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder
12. Effektiv renovering av befintlig bebyggelse
Arbetssätt
1. Föregångare - Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
Utföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksamhetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i
omställningen. Genom medvetna inköp, investeringar och satsningar skapas efterfrågan på
framtidens lösningar.
2. Klimatplanering - Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
Planera för fossiloberoende. Kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till
fossiloberoende och vi planerar för att förhindra skador av översvämningar och andra
klimateffekter
3. Innovationer - Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och
jobb
Våga testa nya angreppssätt. Utveckla produkter och samhällslösningar som underlättar
omställningen
4. Attraktiva samhällen - Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt
Kreativitet, samarbete och resurseffektivitet i fokus. Initiativ kring ex delningsekonomi och fler
lokala mötesplatser som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en
fossiloberoende livsstil.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med näringslivsrådet, utvecklingsavdelningen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Synpunkterna finns inarbetade i förslag till yttrande.
Remissyttrande
Ärendet har inte varit på remiss.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ärendet har indirekta ekonomiska konsekvenser framför allt i kostnader vid effekter av ett
förändrat klimat.
Barnperspektivet
Ärendet berör framtida generationer på grund av effekterna av ett förändrat klimat.
Miljöperspektivet
Remissens intentioner bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och risken för ett förändrat
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klimat.
Funktionshinderperspektivet
Ärendet berör alla.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Föreslagna satsningar bidrar till Energi- och klimatplanens mål. För att nå en fossiloberoende
region är det viktigt att vi använder våra styrdokument som översiktsplan och
bostadförsörjningsprogram att styra planeringen hållbart.
Ärendets kommunikationsbehov
Vi måste alla delta i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. En kommunikationsplan bör
tas fram om hur Ale kommun bidrar och planerar för ett hållbart liv i Ale.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningens bedömning är att förslaget om ett utvidgat gemensamt samarbete inom regionen
för att minska klimatpåverkan är avgörande för samhällsutvecklingen. Föreslagna prioriterade
fokusområden är viktiga och följer i stort de som Ale kommun föreslog i tidigare remiss. De
föreslagna arbetssätten är invecklade och inte anpassningsbara till regionens olika aktörer och
förvaltningen bedömer att de inte bidrar till en hållbar samhällsförändring som är målet, varför vi
avstår från att lämna svar på vilken roll Ale kommun har i genomförandet. Att lämna synpunkter
via webenkät är ett trubbigt verktyg och styr svarsmöjligheterna i för hög grad.
Regionens aktörer sitter på ansvar som i ett djupare samarbete skulle kunna förändra möjligheterna
för regionens invånare att leva ett mer hållbart liv. De olika aktörerna i regionen borde tillsammans
lösa de målkonflikter som påverkar utvecklingen mot fossiloberoende, exempelvis buller vid
bostäder vid stationsnära lägen, planering av kollektivtrafik när vi bygger nya områden och mark
som tas i anspråk av pendelparkeringar. Arbetet borde ske, lösningsorienterat, i direkt samverkan
mellan de högsta beslutsfattarna inom respektive organisation.
Mycket arbete idag läggs på strategier, mål och projekt för att minska utsläppen av växthusgaser
och vi ser inte några stora effekter av minskade utsläpp. Det behöver ske stora förändringar, vi
måste gå från innovationsprojekt till strukturförändringar där effekter sker.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

