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SKL är positivt till Miljömålsberedningens förslag om ett ambitiöst övergripande mål och ramverk. Det är av stort värde att målet till 2045 om inga
nettoutsläpp av växthusgaser och 85 procents reduktion av utsläppen från
verksamheter inom svenskt territorium föreslås av beredningens ledamöter i
bred politisk enighet.
Ett ambitiöst klimatmål med tillhörande samhällsomställning förutsätter
hänsyn till både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Konkurrenskraften och sysselsättningsmöjligheterna på olika nivåer behöver värnas inom
ramen för en fortsatt ambitiös svensk klimatpolitik. Det är därför nödvändigt
att förslaget tydligt lyfter fram vårt internationella beroende och förutsätter
höjda ambitioner i EUs utsläppshandelssystem.
Ett tydligt nationellt mål och ramverk ger stöd för egna mål i kommuner,
landsting och regioner. Det finns en stark politisk vilja på lokal och regional
nivå att bidra till minskad klimatpåverkan utifrån egna förutsättningar.
För att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till de utsläppsminskningar som förväntas behövs ytterligare utvecklingsarbete och styrmedel
på både nationell och lokal nivå.

Synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser klimatfrågan som en av vår tids största
samhällsutmaningar. Överenskommelsen i Paris i kombination med många olika
aktörers aktiva insatser och teknisk utveckling ger hopp om att världssamfundet kan
hantera denna utmaning. Detta behöver översättas till nationella, regionala och lokala
mål, strategier och handlingsplaner.
Därför är det mycket positivt att Miljömålsberedningen i bred politisk enighet lämnat
förslag om ett ambitiöst övergripande mål och ramverk för Sverige, omfattande ett
mål för 2045 om inga nettoutsläpp av växthusgaser och 85 procents reduktion av
utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium. Vi instämmer också i att den
allra största delen av målet avser utsläppsminskning för verksamheter inom svenskt
territorium.
Ett så ambitiöst arbete kräver långsiktiga spelregler. SKL ser därför positivt på ett
ramverk för regeringens planering, uppföljning och rapportering till riksdagen. Vi har
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ingen principiell invändning mot att detta i enlighet med förslaget regleras i en
särskild klimatlag.
Ett ambitiöst klimatmål med tillhörande samhällsomställning förutsätter hänsyn till
både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Konkurrenskraften och
sysselsättningsmöjligheterna på olika nivåer behöver värnas inom ramen för en
fortsatt ambitiös svensk klimatpolitik. Det behövs en balans mellan omvandlingstryck
och risk för koldioxidläckage. Det är därför både nödvändigt och positivt att förslaget
tydligt lyft fram vårt internationella beroende och att målet är avhängigt av
motsvarande skärpningar i EUs utsläppshandelssystem.
Ett tydligt nationellt mål och ramverk ger stöd för egna mål och åtgärder i kommuner,
landsting och regioner. Det finns en stark politisk vilja på lokal och regional nivå att
bidra till minskad klimatpåverkan utifrån egna förutsättningar. De flesta kommuner,
landsting och regioner har sedan tidigare egna mål för minskade utsläpp av växthusgaser från den egna organisationen och/eller det egna territoriet. Mycket arbete
pågår och har genomförts kring omställning till förnybar energi, energieffektivisering,
hållbara transporter och mer klimatsmart verksamhet.
För att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till de utsläppsminskningar
som förväntas kommer det behövas ytterligare utvecklingsarbete och styrmedel på
både nationell, regional och lokal nivå. SKL återkommer med synpunkter på detta i
samband med Miljömålsberedningens nästa betänkande. SKL har även tillsatt en
särskild programberedning för klimat som ska lämna förslag för ett stärkt lokalt och
regionalt klimatarbete i början av 2017.
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