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Enligt sändlista

Remiss: Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Region Skåne översänder förslag till Handlingsplan för fossilfria drivmedel
i Skåne på remiss. Ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast den 9
mars 2018.
Förslaget till Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne fokuserar på
användning, produktion och distribution av fossilfria drivmedel och
utveckling av kunskap och miljömässig och social hållbarhet.
Handlingsplanen utgör en delmängd av Miljöstrategiskt program för Region
Skåne och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Syftet med
handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra
aktörer kan genomföra för att:
 Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt
transportsystem i Skåne
 Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning
 Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska
bli tydliga
De insatser och de prioriteringar som återfinns i handlingsplanen är förslag
från Region Skånes sida. Arbetet med handlingsplanen har diskuterats på
dialogmöten med Skånes kommuner under våren 2017 där kommuner har
uppmanats att inkomma med förslag på insatser.
Era synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas därför att ni vill delge
oss dessa. Vi ber er särskilt om synpunkter på följande frågor:
 Är de föreslagna insatserna relevanta? Saknas några insatser?
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Är de föreslagna prioriteringarna riktiga? Ska några andra insatser
prioriteras?
Vad av de föreslagna insatserna gör ni idag?

Remissperioden pågår mellan 5 december 2017 och 9 mars 2018. Under
remissperioden kommer Region Skåne bjuda in till dialogmöten där insatser
och prioriteringar blir föremål för diskussion.
Skicka synpunkter senast den 9 mars 2018 till region@skane.se eller till
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling, 291 89 Kristianstad. Vi
ber er att sammanfatta era synpunkter i yttrandets inledning.
För eventuella frågor, kontakta Ola Solér, ola.soler@skane.se, 044-309 30
65.

Mätta Ivarsson
Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
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Sändlista
Skåne Nordost, malin.wildt-persson@kristianstad.se
Skåne Nordväst, jan-inge.hansson@helsingborg.se
Malmö-Lund-regionen, mathias.nilsen@malmolundregionen.se
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, madelene.johansson@sydostskane.se
Bjuvs kommun, info@bjuv.se
Bromölla kommun, kommunstyrelsen@bromolla.se
Burlöv kommun, burlovs.kommun@burlov.se
Båstads kommun, bastads.kommun@bastad.se
Eslövs kommun, kommunen@eslov.se
Helsingborgs Stad, helsingborg@helsingborg.se
Hässleholms kommun, kommunen@hassleholm.se
Höganäs kommun, kommunen@hoganas.se
Hörby kommun, kommunen@horby.se
Höörs kommun, kommun@hoor.se
Klippans kommun, kommun@klippan.se
Kristianstad kommun, kommun@kristianstad.se
Kävlinge kommun, kommunen@kavlinge.se
Landskrona stad, kommun@landskrona.se
Lomma kommun, info@lomma.se
Lunds kommun, lunds.kommun@lund.se
Malmö stad, malmostad@malmo.se
Osby kommun, kommun@osby.se
Perstorps kommun, kommunhuset@perstorp.se
Simrishamns kommun, info@simrishamn.se
Sjöbo kommun, kanslihuset@sjobo.se
Skurups kommun, kansli@skurup.se
Staffanstorps kommun, kommunen@staffanstorp.se
Svalövs kommun, info@svalov.se
Svedala kommun, kommunen@svedala.se
Tomelilla kommun, kommun@tomelilla.se
Trelleborgs kommun, trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Vellinge kommun, vellinge.kommun@vellinge.se
Ystads kommun, kommunen@ystad.se
Åstorps kommun, kommun@astorp.se
Ängelholms kommun, info@engelholm.se
Örkelljunga kommun, kommunkontor@orkelljunga.se
Östra Göinge kommun, kommun@ostragoinge.se
Region Huvudstaden, regionh@regionh.dk
Köpenhamns kommun, cbu@okf.kk.dk
Region Blekinge, kansli@regionblekinge.se
Region Kronoberg, region@kronoberg.se
Region Halland, info@halland.se
Region Själland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Västra Götalandsregionen, post@vgregion.se
Region Skåne
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LTH, info@lth.se
Lunds Universitet, lu@lu.se
Malmö Högskola, info@mah.se
Högskolan Kristianstad, info@hkr.se
SLU Alnarp, registrator@slu.se
Kommunförbundet Skåne, kansliet@kfsk.se
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se
Trafikverket Region Syd, trafikverket@trafikverket.se
Sydsvenska industri och handelskammaren, info@handelskammaren.com
Företagarna, syd@foretagarna.se
Svenskt näringsliv, malmo@svensktnaringsliv.se
Naturskyddsföreningen, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se
Tågoperatörerna, info@tagoperatorerna.se
Transportgruppen, info@transportgruppen.se
Brinova, info@brinova.se
Jernhusen, info@jernhusen.se
Vinnova, vinnova@vinnova.se
Näringslivets transportråd, guy.ehrling@gek.se
Arbetsförmedlingen, registrator@arbetsformedlingen.se
Boverket, registraturen@boverket.se
LRF i Skåne, skanes.pf@lrf.se
Tillväxtverket, tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Transportstyrelsen, kontakt@transportstyrelsen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Cykelfrämjandet, info@cykelframjandet.se
Friluftsfrämjandet Syd, regionsyd@friluftsframjandet.se
Nationell förening för trafiksäkerhetens främjande, info@ntf.se
Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se
Forum för resenärer, info@resenarsforum.se
Klimatkommunerna, kansliet@klimatkommunerna.se
Gröna Bilister, info@gronabilister.se
2030-sekretariatet, mattias.goldmann@fores.se
Sustainable Business Hub, per.simonsson@sbhub.se
Media Evolution, info@mediaevolution.se
IUC Syd, info@iucsyd.se
Mobile Heights, ola.svedin@mobileheights.org
Resilient Regions Associations, info@resilientregions.org
Arbets- och miljömedicin Syd, richard.davidsson@skane.se
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