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Yttrande över ”Ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige (SOU 2016:21)” 
 

Västra Götalandsregionen har av Regeringskansliet fått möjlighet att yttra sig över 

Miljömålsberedningens delbetänkande.  

Sammanfattning  

- Den regionala och kommunala nivån är viktiga delar i det nationella 

klimatarbetet om de ambitiösa klimatmålen ska uppnås  

- Utsläpp som idag omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter 

(EU-ETS) bör omfattas av det långsiktiga klimatmålet  

- Utsläpp från konsumtionen bör också omfattas av målen.  

Den regionala rollen  

Västra Götalandsregionens remissvar tar utgångspunkt i regionens klimatstrategi 

och det pågående arbetet ” Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra 

Götaland 2030”. Här pågår ett aktivt och ambitiöst klimatarbete där ett 70-tal 

aktörer redan för sju år sedan skrev på en överenskommelse om att medverka till 

att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. När ”tillväxt och 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland” (VG 2020) antogs 2013 skärptes denna 

ambition ytterligare och målet är att bli föregångare i omställningen från fossil till 

förnybar energi. Under 2015 har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 

tillsammans intensifierat arbetet och en omfattande workshopserie med syfte att ta 

fram förslag på insatsområden för att nå målen genomfördes under hösten. Under 

2016 kommer det att beslutas om de strategiska vägvalen och hur alla aktörer i 

Västra Götaland föreslås arbeta i samverkan och med ett samordnat regionalt 

ledarskap inom några viktiga fokusområden som gör skillnad.  

 

I tilläggsdirektivet till Miljömålsberdningen står följande: En stor del av det 

nationella klimatarbetet kommer att behöva genomföras lokalt och regionalt. 

Beredningen ska därför föreslå hur den offentliga sektorns roll i klimatarbetet 

kan samordnas och stärkas – såväl på nationell som på regional och kommunal 

nivå. Något sådant förslag finns inte med i detta betänkande utan kommer 

sannolikt att presenteras senare. Västra Götalandsregionen vill i sammanhanget 

trycka på vår speciella roll i det regionala miljöarbetet och att samarbetet med 

Länsstyrelsen i arbetet Strategiska vägval hittills fungerat väl. Vi anser att vårt 
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arbetssätt är något utöver vad som vanligtvis bedrivs på regional nivå och vi 

deltar gärna i vidare diskussioner om den regionala nivåns roll och möjlighet.  

Handeln med utsläppsrätter  

Västra Götalandsregionen har i arbetet med ”Strategiska vägval” kommit fram till 

samma slutsats som Miljömålsberedningen att om man ska klara de långsiktiga 

målen så måste EUs system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) skärpas. I 

Västra Götaland står denna sektor för 42 procent av utsläppen (att jämföra med 

den nationella nivån där motsvarande siffra är 35 procent). Västra Götaland har en 

stark industristruktur där framförallt petroleum och kemiindustrin står för stora 

utsläpp av växthusgaser. Det är viktigt att industriernas råvarubas ändras från 

fossil till förnybar. Takten här bör korreleras med de långsiktiga svenska 

klimatmålen. Då dessa industrier verkar på en europeisk och global marknad 

måste skärpningen göras på denna nivå, det går inte att Sverige har särregler. 

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom Miljömålsberedningens förslag att när 

miljömålen skärps i Sverige måste EUs gemensamma åtagande också skärpas.  

Konsumtionsperspektivet bör inkluderas  

I arbetet med ”Strategiska vägval” har vi valt att också inkludera 

konsumtionsperspektivet, av anledningen att utsläppen utanför Västra Götaland 

från importvaror och internationella transporter också är betydande. Perspektivet 

är av central betydelse för klimatfrågan och ju mer de geografiska utsläppen 

minskar desto större betydelse får utsläppen orsakade av konsumtion. Västra 

Götalandsregionen anser inte att Miljömålsberedningens argument för att inte ta 

med konsumtionsperspektivet är tillräckligt. De skäl som anförs är svårigheter 

att sätta ett långsiktigt mål och svårigheter att följa upp målet. Vi anser att det är 

bättre att börja med ett lite osäkrare mål för att förbättra kvalitén efterhand. 
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