
Friskare luft i Sundsvall 

Bilaga 7 Beslut om fastställelse 

 
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2014-09-25 
 
att  anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall, 
 
att  finansiering av årliga driftkostnader på 3 mnkr för de åtgärder i programmet som 

kommunen svarar för inarbetas i förslaget till mål- och resursplan 2015-2016 med 
plan för 2017-2018, samt 

 
att  1,5 mnkr i investeringsmedel för ”Hållbar parkeringslösning vid kommunhuset” 

finansieras genom att ianspråkta 1,5 mnkr från investeringsprojekt ”Entreprojekt 
kommunhuset” år 2016 i preliminär plan för investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter för verksamhetsåren 2015 till 2021, samt 

 
att  uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal med berörda parter 

avseende åtaganden och finansiering. 
 
Se bifogat utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll. 
 
I beslutshandlingen ingår även följande bifogade dokument: 
 

• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 240 

• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-25 

• Förslaget till åtgärdsprogram, inklusive bilagor 1-6 (redovisas separat) 

• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23, § 73 

• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-27, rev. 2014-04-14 
 



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2014-09-29 24

KS- 2014-00406

§ 214 Förslag till åtgärdsprogram för bättre luft-
kvalitet i Sundsvall

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall,

att finansiering av årliga driftkostnader på 3 mnkr för de åtgärder i
programmet som kommunen svarar för inarbetas i förslaget till
mål- och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018, samt

att 1,5 mnkr i investeringsmedel för "Hållbar parkeringslösning vid
kommunhuset" finansieras genom att ianspråkta 1,5 mnkr från
investeringsprojekt "Entreprojekt kommunhuset" år 2016 i
preliminär plan för investeringsbudget för förvaltningsfastigheter
för verksamhetsåren 2015 till 2021, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal med
berörda parter avseende åtaganden och finansiering.

Bakgrund
Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till länsstyrelsen i Väster-
norrlands län och meddelat att Naturvårdsverket anser att det behöver
upprättas ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. Miljöbalken för att se till att
miljökvalitetsnormema för partiklar (PM 1O) inte överskrids.

Kommunen har, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket tagit
fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. Enligt Miljöbalken 5 kap 4§ ska
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmän-
heten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfålle att under
minst två månader lämna synpunkter på förslaget. Samrådet ska kungöras
i ortstidning eller på annat sätt. Efter samråd ska åtgärdsprogrammet,
inklusive samrådsredogörelse, överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.

Överläggning och beslutsgång
Erland Solander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens signatur Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande



KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SU:--lDSVALL

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2014-09-29 25

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Erland Solanders (M) förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Detta blir också kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-15, § 240
• Koncernstabens skrivelse, 2014-06-05
• Förslag till "Åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall -

åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvalls centrum och för att
uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM l O) och kvävedioxid
(N02)'", 2014-06-04, med bilagor
• Bilaga l - Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
• Bilaga 2 - Mätningar och modellberäkningar
• Bilaga 3 - Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
• Bilaga 4 - Bruttolista över åtgärder som har övervägts
• Bilaga 5 - Bortvalda förslag till åtgärder
• Bilaga 6 - Samrådsredogörelse, 2014-03-19

• Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23, § 73
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-27, rev. 2014-04-14

Ordförandens signatur Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2014-09-15 23

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

KS-2014-00406

§ 240 Förslag till åtgärdsprogram för bättre 
luftkvalitet i Sundsvall

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i 
Sundsvall,

att finansiering av årliga driftkostnader på 3 mnkr för de åtgärder i 
programmet som kommunen svarar för inarbetas i förslaget till
mål- och resursplan 2015–2016 med plan för 2017–2018, samt

att 1,5 mnkr i investeringsmedel för ”Hållbar parkeringslösning vid 
kommunhuset” finansieras genom att ianspråkta 1,5 mnkr från 
investeringsprojekt ”Entreprojekt kommunhuset” år 2016 i 
preliminär plan för investeringsbudget för förvaltningsfastig-
heter för verksamhetsåren 2015 till 2021, samt

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal 
med berörda parter avseende åtaganden och finansiering.

Bakgrund

Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till länsstyrelsen i Väster-
norrlands län och meddelat att Naturvårdsverket anser att det behöver 
upprättas ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. Miljöbalken för att se till att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) inte överskrids.

Kommunen har, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket tagit 
fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. Enligt Miljöbalken 5 kap 4§ 
ska myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, 
allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfälle 
att under minst två månader lämna synpunkter på förslaget. Samrådet 
ska kungöras i ortstidning eller på annat sätt. Efter samråd ska åtgärds-
programmet, inklusive samrådsredogörelse, överlämnas till kommun-
fullmäktige för antagande.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2014-09-15 24

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Infrastruktur- och serviceutskottets protokoll, 2014-06-17, § 81
Koncernstabens skrivelse, 2014-06-05
Förslag till ”Åtgärdsprogram för Friskare luft i Sundsvall –
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvalls centrum och för 
att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2)”, 2014-06-04, med bilagor

Bilaga 1 – Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
Bilaga 2 – Mätningar och modellberäkningar
Bilaga 3 – Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Bilaga 4 – Bruttolista över åtgärder som har övervägts
Bilaga 5 – Bortvalda förslag till åtgärder
Bilaga 6 – Samrådsredogörelse, 2014-03-19

Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 2014-04-23, § 73
Stadsbyggnadskontorets skrivelse, 2014-03-27, rev. 2014-04-14

– – – –
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   Koncernstaben 2014-06-05 KS-2014-00406-2 
   Johan Klockar Öhrnell   
   Avdelningen för strategisk 
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Förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i 
Sundsvall 

Ärendet 
Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till länsstyrelsen i Västernorrlands 
län och meddelat att Naturvårdsverket anser att det behöver upprättas ett 
åtgärdsprogram enligt 5 kap. Miljöbalken för att se till att miljökvalitets-
normerna för partiklar (PM10) inte överskrids. 

Kommunen har, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket tagit 
fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. Enligt Miljöbalken 5 kap 4§ ska 
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten 
och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfälle att under minst 
två månader lämna synpunkter på förslaget. Samrådet ska kungöras i 
ortstidning eller på annat sätt. Efter samråd ska åtgärdsprogrammet, 
inklusive samrådsredogörelse, överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Förslag till beslut 
Koncernstaben föreslår infrastruktur- och serviceutskottet föreslå 
kommunstyrelsen  föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall, 

 
att finansiering av årliga driftkostnader på 3 mnkr för de åtgärder i 
programmet som kommunen svarar för inarbetas i förslaget till mål- och 
resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018, samt 
 
att 1,5 mnkr i investeringsmedel för ”Hållbar parkeringslösning vid 
kommunhuset” finansieras genom att ianspråkta 1,5 mnkr från 
investeringsprojekt ”Entreprojekt kommunhuset” år 2016 i preliminär 
plan för investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för 
verksamhetsåren 2015 till 2021. 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal med 
berörda parter avseende åtaganden och finansiering 
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Bakgrund 
Halterna av luftföroreningar har under lång tid varit höga i centrala 
Sundsvall. Främst gäller det partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). 
Miljökontoret mäter kontinuerligt halterna av kvävedioxid, bensen och 
partiklar vid E4 och Köpmangatan samt kvävedioxid och svaveldioxid på 
taket av Stadshuset. Även på Bergsgatan har mätningar gjorts. 

Mätningarna och kompletterande beräkningar har visat att halterna av 
kvävedioxid och partiklar överskrider gällande miljökvalitetsnormer längs 
flera gator i Sundsvall. 

Ärendets tidigare handläggning 
Ärendet har redovisats i Stadsbyggnadsnämnden vid flera tillfällen under 
2012 och 2013. 2013-11-20 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ställa ut 
förslaget till åtgärdsprogram för granskning under tiden 2 december 2013 – 
15 februari 2014. Under samrådstiden hölls ett öppet möte den 14 januari 
2014 och ett möte till vilka de instanser som fått förslaget på särskild 
remiss bjöds in den 16 januari 2014. 

Koncernstabens överväganden 
Det framlagda förslaget till åtgärdsprogram har remitterats till 
kommunstyrelsen under samrådet. Koncernstaben ser därför inte anledning 
till ytterligare anmärkningar i sak, utan delar stadsbyggnadsnämndens 
bedömning och tillstyrker framlagda förslag. 
 
När det gäller kostnader för föreslagna insatser föreslås en större del kunna 
finansieras inom befintlig budgetram. Kostnaden för en permanent 
ambitionshöjning förväntas uppgå till 6 mnkr, där kommunen och 
trafikverket står för 3 mnkr vardera. Koncernstaben föreslår att 
kommunens andel på 3,0 mnkr inarbetas i förslaget till mål- och resursplan 
2015-2016 med plan för 2016-2017, i det fall fullmäktige beslutar att 
godkänna förslaget till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 § 162 att anta preliminär plan 
för investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för verksamhetsåren 
2015 till 2021 enligt förslag daterat 2013-05-06 och att finansiering av 
denna införs i kommande arbete med Mål och resursplaner. I 
investeringsplanen finns år 2016 medel för ”Kommunhuset entreprojekt”. 
Ett av förslagen i åtgärdsprogrammet för friskare luft i Sundsvall är att 
tillskapa en hållbar parkeringslösning vid kommunhuset.  Förslaget är 
beräknat till en investeringsutgift på 1,5 mnkr. Koncernstaben menar att 
investering i en parkeringslösning vid kommunhuset mycket väl kan 
innefattas i ”Kommunhuset entreprojekt”. Medlen finns i 
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investeringsplanen 2016, men koncernstaben ser inget hinder i att en del av 
dessa medel tas i anspråk redan under 2015. 
 
Med tanke på de negativa effekter som skulle bli följden av uteblivna 
åtgärder bedömer koncernstaben det föreslagna årliga anslaget om 3 Mkr 
som rimligt. 

Förslag till uppföljning 
Plan för uppföljning är utarbetad inom framlagt förslag. Avvikelser och 
resultat ska rapporteras genom ordinarie del- och helårsrapportering. 
 
 
 
Lennart Andersson  
T f kommundirektör  
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Förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet  i 
Sundsvall 
 

Ärendet 
Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till Länsstyrelsen och meddelat att 
Naturvårdsverket anser att det behöver upprättas ett åtgärdsprogram enligt 
5 kap. Miljöbalken för att se till att miljökvalitetsnormerna för partiklar 
(PM10) inte överskrids. 

Kommunen har, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket tagit 
fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. Enligt Miljöbalken 5 kap 4§ ska 
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten 
och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet ges tillfälle att under minst 
två månader lämna synpunkter på förslaget. Samrådet ska kungöras i 
ortstidning eller på annat sätt. Efter samråd ska åtgärdsprogrammet, 
inklusive samrådsredogörelse, överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Bakgrund 
Halterna av luftföroreningar har under lång tid varit höga i centrala 
Sundsvall. Främst gäller det partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). 
Miljökontoret mäter kontinuerligt halterna av kvävedioxid, bensen och 
partiklar vid E4 och Köpmangatan samt kvävedioxid och svaveldioxid på 
taket av Stadshuset. Även på Bergsgatan har mätningar gjorts. 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadskontoret föreslår arbetsutskottet besluta att föreslå 
stadsbyggnadsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall 

 
att anslå 3 Mkr/år för driftkostnader för de åtgärder i åtgärdsprogrammet 
som kommunen ansvarar för från och med 2015, samt 
 
att anslå 1,5 Mkr i investeringsmedel för 2014 för de åtgärder i 
åtgärdsprogrammet som kommunen ansvarar för. 
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Mätningarna och kompletterande beräkningar har visat att halterna av 
kvävedioxid och partiklar överskrider gällande miljökvalitetsnormer längs 
flera gator i Sundsvall. 

Ärendets tidigare handläggning 
Ärendet har redovisats i Stadsbyggnadsnämnden vid flera tidigare tillfällen 
under 2012 och 2013. 2013-11-20 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att 
ställa ut förslaget till åtgärdsprogram för granskning under tiden 
2 december 2013 – 15 februari 2014. Under samrådstiden hölls ett öppet 
möte den 14 januari 2014 och ett möte till vilka de instanser som fått 
förslaget på särskild remiss bjöds in den 16 januari 2014. 

Samrådssynpunkter på förslaget 
Under samrådstiden har inkommit synpunkter från 31synpunktslämnare. I 
samrådsredogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter i fulltext. 
Dessutom finns en kortfattad redovisning av varje synpunktslämnares 
förslag samt kommentarer till samtliga synpunkter med uppgift om hur 
synpunkten kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. 

Trafikverket har framfört att man inte anser att finansiering av beteende-
påverkande åtgärder står i överensstämmelse med det uppdrag verket fått 
från regeringen, men att man räknar med att ett klarläggande av denna 
fråga kommer i regeringens beslut om nationell och regionala transport-
planer.  

De inkomna synpunkterna har föranlett en rad förändringar i åtgärds-
programmet. Några föreslagna åtgärder har tagits bort ur åtgärds-
programmet. Några nya förslag har tillförts. Flera förtydliganden och 
klarlägganden har gjorts. 

Remissbehandlingen av förslaget till åtgärdsprogram har inte medfört 
några större förändringar. Alla remissinstanser har tillstyrkt förslagets 
huvudinriktning. Större delen av de förändringar som har föreslagits har 
införts i åtgärdsprogrammet.  

De viktigaste förändringarna i förslaget till åtgärdsprogram är följande: 

• Ansvar, prioritetsordning och tidsplan för de föreslagna åtgärderna 
har förtydligats. 

• Beskrivningen av konsekvenserna av föreslagna trafikregleringar 
har förtydligats. 

• Frågan om broavgift på E4 har tagits bort från åtgärdsprogrammet, 
sedan regeringen beslutat att broavgift ska införas. I stället föreslås 
att frågan om andra styrmedel för att leda trafiken i Sundsvall på ett 
från luftmiljösynpunkt bra sätt utreds, i det fall detta blir nöd-
vändigt. 
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• Förslaget att begränsa genomfartstrafiken på Tullgatan och 
Nybrogatan har tagits bort ur programmet. 

• De föreslagna åtgärderna för att begränsa genomfartstrafiken på 
Köpmangatan har mildrats. 

• Ett förslag om mer och bättre information om vilka möjligheter 
som finns att parkera i centrala Sundsvall har lagts till programmet. 

Förvaltningens överväganden 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogade förslag till åtgärdsprogram i 
samverkan med Miljökontoret, Trafikverket och Länsstyrelsen. Förslaget 
har förankrats i projektets styrgrupp. Trafikverket har dock ännu inte 
kunnat ge besked om vilka möjligheter myndigheten har att delta i och 
finansiera åtgärder för att påverka trafikanternas beteenden. Besked i denna 
fråga förväntas i samband med att regeringen fastställer den nationella och 
de regionala transportplanerna, vilket enligt Trafikverket skulle ske i slutet 
av mars 2014. Tills vidare finns åtgärden med i åtgärdsprogrammet, men 
den kan komma att behöva tas bort innan slutgiltigt beslut fattas. I övrigt 
står de båda myndigheterna bakom det föreliggande förslaget till åtgärds-
program. 

Förslag till åtgärder 
I åtgärdsprogrammet redovisas vilka åtgärder berörda aktörer avser att 
vidta för att se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. I Sundsvall är 
det främst trafiken som är källan till de höga halterna av partiklar och 
kvävedioxid och ansvaret för att vidta åtgärder faller därför i första hand på 
väghållarna, d.v.s. kommunen och Trafikverket. 

Föreslagna åtgärder har delats in i fyra grupper i enlighet med 
Trafikverkets Fyrstegsprincip.  

På lång sikt (5-15 år) kan halterna av luftföroreningar minskas genom 
åtgärder enligt steg 1, som minskar den totala biltrafiken. Att få fler att åka 
kollektivt och cykla eller gå kan på lång sikt medföra en minskning av 
trafiken och därmed också en minskning av luftföroreningarna. 

På medellång sikt (2-5 år) kan halterna av både kvävedioxid och partiklar 
sänkas genom mer genomgripande vägåtgärder enligt steg 3 och 4, som 
flyttar trafik ut från centrala staden. För Sundsvalls del är den nya E4:an en 
sådan åtgärd. Den kommer att medföra en betydande minskning av trafiken 
på främst den befintliga E4:an och därmed också en minskning av halterna 
av luftföroreningar. Även en västlig förbindelse och en del andra 
vägåtgärder ingår bland dessa åtgärder. 

På kort sikt (månader-år) kan halterna av partiklar sänkas med åtgärder 
enligt steg 2. Det gäller främst väghållningsåtgärder, som dammbindning 
och renhållning.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
För att i någon mån minska de akuta problemen med höga halter av 
partiklar har Stadsbyggnadskontoret sedan vintern 2012-2013 provat en del 
väghållningsåtgärder. Det rör sig i första hand om dammbindning. 
Stadsbyggnadskontoret har också lagt en ny, mer slitstark beläggning, på 
Köpmangatan och Skolhusallén. Trafikverket har genomfört motsvarande 
åtgärder på E4. Gatuavdelningen har även skaffat en ny maskin för 
högtrycksspolning och vakumsugning av körbanorna. Denna maskin har 
provats på de mest utsatt gatorna under 2013-2014. 

På medellång sikt (2015) kommer den nya E4:an att ge en minskning av 
halterna av luftföroreningar. På längre sikt krävs det dock ytterligare 
åtgärder för att komma tillrätta med luftföroreningarna. Förslag på hur 
detta ska ske preciseras i åtgärdsprogrammet. 

De förändringar som har gjorts i åtgärdsprogrammet med anledning av de 
remissynpunkter som lämnats har i någon mån minskat den totala effekten 
på halterna av luftföroreningar. Vi bedömer dock fortfarande att de 
åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är tillräckliga för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  

De föreslagna åtgärderna kommer att genomföras successivt och deras 
effekter kommer att utvärderas fortlöpande. Det blir därför möjligt att 
anpassa genomförandet av senare åtgärder till effekterna av tidigare 
åtgärder, så att tillräcklig effekt uppnås för att klara miljökvalitets-
normerna, men utan att onödiga åtgärder genomförs.  

Det är dock viktigt att samtliga åtgärder finns med i programmet, så att vi 
har möjlighet att genomföra det som krävs för att nå miljökvalitets-
normerna utan att behöva göra om hela processen och ta fram ett nytt 
åtgärdsprogram, om de åtgärder vi först genomför inte räcker till.  

Det finns därför ingen marginal för att välja bort några åtgärder. Om några 
åtgärder bedöms vara mindre lämpliga med tanke på kostnader, 
konsekvenser inom andra områden, medborgarnas attityder eller annat 
måste de ersättas av andra åtgärder. I Bilaga 3 Bruttolista över åtgärder 
som övervägts och Bilaga 4 Bortvalda förslag till åtgärder finns åtgärder 
som i vissa fall kan ersätta några av de föreslagna åtgärderna. 

Enligt Stadsbyggnadskontorets uppfattning ger de inkomna synpunkterna 
inte anledning till någon genomgripande förändring av förslaget, utan 
åtgärdsprogrammet kan föras vidare till antagande utan förnyad remiss-
behandling. 

Kostnader och finansiering 
Kostnaderna för att genomföra de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet 
har bedömts uppgå till 6 miljoner kronor per år i driftkostnader samt 1,5 
miljoner kronor i investeringskostnader under perioden 2014 – 2015. Av 
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dessa kostnader faller c:a 3 Mkr/år i driftkostnader och 1,5 Mkr i 
investeringskostnader på kommunen. Flertalet åtgärder är bedömt att 
finansieras inom befintlig budget eller genom redan finansierade uppdrag. 
Om kostnaderna skulle visa sig vara högre kommer behovet lyftas i 
framtida budgetarbete.  

Kostnaderna föreslås finansieras genom att stadsbyggnadsnämnden begär 
att kommunfullmäktige i samband med antagandet av åtgärdsprogrammet 
även tar beslut om hur genomförandet av programmet ska finansieras. 

Förslag till uppföljning 
I Åtgärdsprogrammet ingår en plan för uppföljning. Centralt i denna plan 
är de fortsatta mätningar av halterna av luftföroreningar som kommunen 
enligt 5 kap. Miljöbalken är skyldig att utföra. 
 
 
Anneli Wikner Maria Chruzander 
Stadsbyggnadsdirektör Avdelningschef 
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