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Yttrande över delbetänkande från Miljömålsberedningen 
med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 
långsiktigt klimat (SOU 2016:21)

Sammanfattning

Länsstyrelsen Gävleborg instämmer i förslaget att det utformas ett 
klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål, planering och uppföljning för att 
förstärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad miljöpåverkan”. 

Världen står inför en stor omställning för att nå Parisavtalets mål om att 
begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader. Hur väl vi 
lyckas på nationell nivå beror till stor del på hur vi kan ställa om olika 
samhällssektorer. För ett väl utfört arbete krävs samverkan inom den offentliga 
verksamheten från nationell- till regional- och lokal nivå. Dessutom krävs tydliga 
mål. 

Om detta ramverk genomförs bör Länsstyrelserna ses som en resurs med regional 
kännedom och som länk mellan den nationella och lokala nivån. Dessutom krävs 
att såväl näringslivet som civilsamhället ges klara och långsiktiga riktlinjer för 
fortsatt arbete.  

Synpunkter på de bedömningar och förslag som lämnas i promemorian

1.1 Förslag till klimatlag

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker förslaget till klimatlag. Länsstyrelsen 
förutsätter att kommande etappmål tydligt visar vägen mot målet genom 
konkreta och kraftfulla åtgärder.

4.1 Sverige behöver stabila ramar för det klimatpolitiska arbetet

Länsstyrelsen Gävleborg instämmer i bedömningen om att Sverige behöver 
långsiktighet, tydlighet och kontinuitet samt att målet ska vara långsiktigt och 
ambitiöst. Det förutsätter att alla samhällsområden, både aktörer och med hjälp 
av ekonomiska förutsättningar, kommer att involveras i det klimatpolitiska 
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arbetet. Detta ger möjlighet till ett väl förankrat arbete med goda möjligheter 
till gott resultat.

Det globala samarbetet är viktigt för att det Svenska arbetet ska ge bästa effekt. 

4.2 Det klimatpolitiska ramverket ska reglera mål, procedurer för planering 
och uppföljning samt ansvar och roller

Betydelsen av en sammanhängande politik är något som Länsstyrelsen 
Gävleborg anser är av stor betydelse. Den handlingsplan som föreslås tas fram 
varje mandatperiod bör ha en långsiktig utgångspunkt som inte bör revideras 
annat än för att skärpas eller förtydligas. 

5.1 Förslag till långsiktigt mål

Då förslaget tar sin utgångspunkt i Parisavtalet är det av stor vikt att 
konsumtionen tas med i beräkningarna.

5.2 Scenarioanalyser indikerar att det långsiktiga målet kan nås med idag 
känd teknik

Dagens teknik antas klara de utsläppsminskningar som krävs för att nå målet 
om man inkluderar bio-CCS. Teknikutvecklingen inom industrin kan anses ge 
möjlighet till ytterligare utsläppsminskningar. 

I de analyser som gjorts har det bortsetts helt från betydelsen av 
beteendeförändringar. För att åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs 
för att nå målet borde även möjligheten att tillvarata effekten av 
beteendeförändringar beaktas och belysas. 

5.3 Det långsiktiga målet bör omfatta alla utsläpp från verksamheter i 
Sverige

Länsstyrelsen Gävleborg ställer sig bakom förslaget om att alla verksamheter 
bör omfattas av det långsiktiga målet. På regional nivå har det arbetet pågått 
sedan uppdraget att ta fram regionala klimat- och energistrategier. I det 
regionala arbetet har Länsstyrelserna dessutom antagit mål och vision för 
klimatarbetet. Där finns en ambition om att täcka en stor del av länens 
verksamheter.  

7.3 Planerings och uppföljningssystem

I arbetet med handlingsplan och redovisning av det klimatpolitiska ramverket 
anser Länsstyrelsen Gävleborg att det är viktigt att koppla samman arbetet med 
andra samhällsmål och uppföljningssystem. Detta för att uppnå möjliga 
samordningsvinster, tillvarata synergieffekter och att undvika eventuella 
målkonflikter. 
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I sitt arbete med implementering och uppföljning av de regionala klimat- och 
energistrategierna har Länsstyrelserna kännedom om det regionala arbetet och 
kan därför skicka regionala aspekter till de årliga redovisningarna.

I detta ärende har landshövding Per Bill beslutat och klimat- och 
energisamordnare Åsa Eklund Öberg varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Lise Ekenberg deltagit. 

Per Bill

Åsa Eklund Öberg

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.
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