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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 15 oktober 2019.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Murad Artin (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 oktober 2019.
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§ 59 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet om
biojet för flyget (SOU 2019:11)
Ärendenummer: Ks 1034/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan
främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad
klimatpåverkan. Utredaren överlämnade i februari 2019 betänkandet ”Biojet
för flyget” (SOU 2019:11). Infrastrukturdepartementet har nu remitterat
utredningens betänkande och Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig
över utredningens förslag. Remissvar ska ursprungligen ha inkommit till
departementet senast den 18 september. Örebro kommun har begärt förlängd
svarstid vilket också medgetts fram till och med 15 oktober.
Örebro kommun lämnar dels generella synpunkter och dels specifika
synpunkter i relation till enskilda förslag.
Beslutsunderlag

Biojet för flyget – Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja
användningen av biobränsle för flyget (SOU 2019:11)
Tjänsteskrivelse, 2019-08-20
Yttrande, 2019-09-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen utskott för
hållbar utveckling:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Nämndens behandling

Murad Artin (V) lämnar en protokollsnotering om att han inte ställer sig
bakom det sista stycket i yttrandet där Örebro kommun framhåller vikten av
regionala flygplatser för möjligheten att skapa hållbara logistikkedjor, både för
fraktflyg och för persontransporter.
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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§ 60 Svar på remiss Handlingsplan för hållbara transporter i
Örebro län
Ärendenummer: Ks 1070/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit till Örebro kommun med en remiss rörande
Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län. Handlingsplanen har tagits fram i
samarbete med Länsstyrelsen. Region Örebro län önskar svar på remissen
senast 2019-10-01. Örebro kommun har begärt förlängd svarstid till 2019-1015 vilket också beviljats.
Syftet med handlingsplanen är att bidra till omställningen av transportsystemet
och att accelerera utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta och
minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Örebro län. Transporter står
idag för ca 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp. Såväl nationella som
regionala mål anger att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska ha
minskat med minst 70 procent senast till 2030 varför samlade insatser behövs
på regional nivå. Handlingsplanen riktar sig till alla som skapar, använder sig av
eller genomför transportarbete i länet.
Örebro kommun lämnar dels generella synpunkter och dels mer specifika
synpunkter på valda delar av förslag till handlingsplan.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län. Region Örebro län
Missiv Remiss Vägval 2030. Region Örebro län
Tjänsteskrivelse, 2019-08-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens utskott för
hållbar utveckling:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen utskott för hållbar utveckling beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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