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Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara länsstyrelsen att Ljungby kommun inte har
några ytterligare åtgärder som kommunen vill lyfta fram och att Ljungby
kommun anser att de åtgärder där kommunen är huvud- eller medaktör är
relevanta för kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att sammanställa
samtliga förvaltningars yttranden och lämna svar på vilka åtgärder som
kommunen avser att medverka i, som svar på Länsstyrelsen i Kronobergs
remiss.
Ärendet
I januari 2013 fastställdes nya regionala miljömålen för perioden 2013 till 2020 i
Kronoberg. De årliga bedömningarna visar att även om arbetet med Sveriges
miljömål går framåt krävs det kraftfulla insatser om länet ska kunna nå
miljökvalitetsmålen till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet måste öka, skriver
miljö- och byggförvaltningen den 12 november 2013. Ett sätt att göra detta är att
ta fram ett åtgärdsprogram i bred förankring. Länsstyrelsen har därför i
samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogrammet föreslås löpa under åren 2014-2020. Åtgärderna är
uppdelade i tre temaområden, som tillsammans täcker in miljömålen. Remissen
innehåller förslag till åtgärder för ett område: Klimat och energi.
De andra temaområdena Hälsa i miljöarbetet och Det hållbara landskapet har
varit på remiss tidigare under hösten 2013.
Temaområde Klimat och Energi har tre fokusområden:
1. Energieffektivisering
2. Energiproduktion
3. Transporter
Åtgärderna är indelade i fem insatsområden: Strategiska åtgärder, Grön
Upphandling, Ökad energieffektivitet, Mer förnybar energi och Hållbara
transporter. Totalt innehåller remissen 65 åtgärder och i 19 av dessa är
kommunerna föreslagna som huvudaktör.
Åtagande att arbete med dessa åtgärder kommer att innebära kostnader.
Åtgärderna behöver därför till största del införlivas i ordinarie arbete.
Miljö- och byggförvaltningen lämnar den 12 november 2013 förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
svara länsstyrelsen att Ljungby kommun inte har några ytterliggare åtgärder som
kommunen vill lyfta fram och att Ljungby kommun anser att de åtgärder där
kommunen är huvud- eller medaktör är relevanta för kommunens verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen ger miljöoch byggförvaltningen i uppdrag att sammanställa samtliga förvaltningars
yttranden och lämna svar på vilka åtgärder som kommunen avser att medverka i,
som svar på Länsstyrelsen i Kronobergs remiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

