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MOTION

Utgå från klimatmålen i alla beslut

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Enligt vetenskapen är det bråttom att vidta

åtgärder för att stoppa uppvärmningen av planeten. Alla sektorer i samhället måste därför

bidra för att drastiskt sänka sina egna utsläpp av växthusgaser. Därför fastställde riksdagen, i

juni 2017,  ett klimatpolitiskt ramverk. Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar:

klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd:

Klimatlag

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur

arbetet ska bedrivas.

● Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen.

● Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland

annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Den nya klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018

Klimatmål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att

därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen som omfattas är främst från transporter,

arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk.



Klimatpolitiskt råd

Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd som kommer att inrättas. Rådets uppgift

blir att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som

regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådet ska bland annat utvärdera om

inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå

klimatmålen.

Region Örebro län

Region Örebro län har program och planer med mål för nettoutsläpp av växthusgaser,

exempelvis regionens Energi- och klimatprogram och RUS. Miljöpartiet anser dock att

regionen borde, i likhet med Sveriges riksdag, anta ett ramverk som tydliggör att all politik

ska utgå från centrala och regionala klimatmål och att en klimatredovisning görs i

Verksamhetsplan med budget årligen. Dessutom anser MP borde att regionstyrelsen borde

inrätta ett utskott för hållbarhetsfrågor.

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län föreslår fullmäktige

att  besluta att alla politiska beslut i fullmäktige ska utgå från centrala och av regionens egna

beslutade klimatmål, i syfte att klimatmålen ska uppnås

att klimatredovisningar, exempelvis effekten av beslutade åtgärder i relation till regionala

utsläpp av växthusgaser, redovisas årligen i Verksamhetsplan med budget

att Regionstyrelsen uppdras att inrätta ett utskott för hållbarhet vars uppgift blir att följa upp

regionens arbete med hållbarhet och klimatarbete.
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