
 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Övergripande 1 

Motion nr: 224 
Rubrik: Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-
gradersåtagandet 
Föreslagna åtgärder: Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt 
beräknad koldioxidbudget för att klara 2 gradersåtagandet i Parisavtalet. 
Sverige minskar sina koldioxidutsläpp med 10-15 % per år & är fossilfritt 
2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande. Sveriges klimatpolitik 
baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar 
ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp.  

 
Motion nr: 175  
Rubrik: Lagstadga om naturens rättigheter 
Föreslagna åtgärder: 
- Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige 
Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett 
förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk 
lagstiftning. 
- Verka internationellt för naturens rättigheter 
Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum 
ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.  
 
Motion nr: 245 
Rubrik: Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa 
miljöproblemen. 
Föreslagna åtgärder: Inför ett hushållningstillägg som avgift på införsel, 
produktion eller försäljning av klimat- och miljöskadliga ämnen. Justera 
(höj) tillägget tills de skadliga utsläppen elimineras eller når hållbara 
nivåer. 
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Återför intäkterna från hushållningstillägget genom månadsvisa 
återbetalningar (i lika andelar) till medborgarna för att skapa efterfrågan 
som tryggar sysselsättningen och löser problemen.  
Motion nr: 168 
Rubrik: Klimatmobilisering 
Föreslagna åtgärder: Sveriges regering ska: 
-deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på 
klimatförändringarna. 
-åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, 
samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat. 
-mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är 
tillräckliga i skala och hastighet. 
-verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd. 
 
Motion nr: 110 
Rubrik: Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder 
Föreslagna åtgärder: 
Vi föreslår att 
- Regeringen utarbetar en standard för uppföljning av kommunernas 
klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754. 
 
Motion nr: 93 
Rubrik: Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala 
handelsavtal 
Föreslagna åtgärder: 
Vägra att skriva på nya globala handelsavtal även om EU signerat dem. 
Förnya inte gamla utgående sådana. 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Övergripande 2 

Motion nr: 117  
Rubrik: Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av 
klimatgaser 
Föreslagna åtgärder: Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och 
förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda 
utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där 
olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan 
minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden 
Sverige har gjort i Paris-avtalet. 
 
Motion nr: 54 
Rubrik: Riksomfattande folkbildningskampanj 
Föreslagna åtgärder: 
En skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs 
 
Motion nr: 45 
Rubrik: Inför utsläppsransonering 
Föreslagna åtgärder: Inför individuella utsläppsransoner. 
Inrätta ett system för att hålla ordning på transaktioner för de varor och 
tjänster som ingår i ransoneringssystemet och möjliggöra handel med 
ransoner. Systemet måste också kunna presentera hur stora utsläpp en 
viss transaktion innebär så att individen kan hålla sin utsläppsbudget. 
 
Motion nr: 159 
Rubrik: Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till 
resursregioner 
Föreslagna åtgärder: 
Motionen yrkar på ett införande av naturarrende avgift som har till syfte 
att återföra ekonomiska medel till glesbygd som kompensation för 
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ingrepp i naturen och för att stötta utvecklingen i glesbebyggda 
områden. 
 
Motion nr: 98  
Rubrik: Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt 
miljösamarbete 
Föreslagna åtgärder: 
Omfördela försvarsutgifterna så att betydligt mer går till fredsforskning 
och andra fredsfrämjande verksamheter, särskilt internationellt 
samarbete som minskar hoten mot vår gemensamma miljö. 
 
Motion nr: 72 
Rubrik: Hämta inspiration från Kuba 
Föreslagna åtgärder: 
Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck från 4,2 till 1,0 jordklot 
och sina koldioxidutsläpp till högst 1 ton per person. 
För att klara av detta i praktiken föreslår jag att Riksdagen och svenska 
myndigheter studerar Kuba som det enda utvecklade land som är i 
närheten av hållbarhet. Om Kuba ställer om från olja till sol kan 
konsumtionen på andra områden öka med 0,4 jordklot. 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Ekonomi och gröna jobb 

 

Motion nr: 91 
Rubrik: För en fossilfri finanssektor 
Föreslagna åtgärder: 
En fossilfri finanssektor: 
Att Sveriges regering slår fast ett mål om och utarbetar en handlingsplan 
för en fossilfri finanssektor 
Klimatsäkra AP-fonderna: 
AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet 
Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan 
eftersträvas 
AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara 
lösningar som förnybart 
Motion nr: 47 
Rubrik: Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner  
Föreslagna åtgärder: 
Aktiebolagslagen bör formuleras om, eftersom det idag är oklart vad som 
är tillåtet att skriva in i bolagsordningen. (1)  
 
Motion nr: 133 
Rubrik: Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet 
Föreslagna åtgärder: 
Jag vill att 
- Regeringen informerar om hur låneekonomin påverkar klimatet, 
- Riksbanken åter får ensamrätt att skapa pengar, 
- Sverige inför Suveräna Pengar enligt nedan. 
 
Motion nr: 140 
Rubrik: Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten 
Föreslagna åtgärder: 
Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten.  



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Transport 1  

Motion nr: 6  
Rubrik: Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål 
Föreslagna åtgärder: Vi föreslår 
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och 
att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor 
sannolikhet kan nås 
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner 
är fossilbränslefria till 2030  
 

Motion nr: 5 
Rubrik: Höghastighetsbanan ska lånefinansieras 
Föreslagna åtgärder: 
Vi föreslår 
- att höghastighetsbanan lånefinansieras genom lån i riksgälden 
- att höghastighetsbanan byggs ut så snabbt som möjligt och står klar 
senast 2029  
 
Motion nr: 116 
Rubrik: Stoppa höghastighetstågen! 
Föreslagna åtgärder: 
Jag vill att 
- planerna på höghastighetståg läggs i malpåse med omedelbar verkan, 
- berörd personal placeras om till att planera ett bättre underhåll av och 
gradvis utbyggnad av befintlig järnväg. 
 
Motion nr: 145 
Rubrik: Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler 
motorvägar 
Föreslagna åtgärder: 
Att planeringen av nya motorvägar som Östlig förbindelse avslutas.  
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Motion nr: 106 
Rubrik: Upprustning av järnvägen. 
Föreslagna åtgärder: 
Substantiellt mer resurser till upprustning och utbyggnad av järnvägen: 
Drift, banor och stationer. 
Avstå från att bygga höghastighetståg. Prioritera nya linjer,sträckor, 
bättre turtäthet, barnvänlighet, pollettering, bättre turtäthet. 
En europeisk integrerad järnväg, Direkttåg mellan europeiska orter. 
En central webbplats för enkel bokning av resor över hela Europa. 
Nattåg.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde:  
Transport 2  
 
Motion nr: 41 
Rubrik: Samordnad tågtrafik inom EU 
Föreslagna åtgärder:  
Att Sverige verkar för 
- att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella 
resor inom EU. 
- att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och 
samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder. 
- att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska 
järnvägstrafiken 
 
Motion nr: 141 
Rubrik: Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till 
Europa 
Föreslagna åtgärder: 
�Att regeringen ger SJ i uppdrag att återinföra nattågsförbindelser till 
större städer i Europa och tillför SJ nödvändiga medel för detta.� 
Eftersom SJ är ett statligt företag med ett avkastningskrav, så måste den 
här typen av åtgärder dels ske via ett uppdrag från regeringen och även 
medel finnas för genomförande 
 
Motion nr: 43 
Rubrik: Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas 
Föreslagna åtgärder: 
Svenska staten uppmanas att snarast möjligt börja subventionera 
utbyggnaden av tankstationer för energibäraren vätgas (hydrogen), i 
första hand till bränslecellsutrustade elfordon. Detta är en nödvändig 
åtgärd i förverkligandet av en fossilfri fordonsflotta. Dessa elfordon bör 
erbjudas samma ekonomiska fördelar som fordon med batterikoncept. 
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Motion nr: 207 
Rubrik: Staten måste sluta subventionera flyget! 
Föreslagna åtgärder: 
Jag vill: 
- att regeringen plockar bort möjligheten för flygbranschen att göra 
skatteavdrag på bränsle-, koldioxid- och energiskatter. 
 
Motion nr: 77 
Rubrik: Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten 
Föreslagna åtgärder: 
Flera åtgärder behövs. För lokal och regional sjöfart är eldrift ihop med 
batterier ombord en möjlighet. I känsliga vatten kunde det vara ett 
lagkrav. För internationell sjöfart bör eldrift kombineras med att oljor 
framställda ur avfall används. En minskar världshandel ger mindre global 
sjöfart. 
  



 

 

Rekommenderade motioner 
ämnesområde: Livsstil  

Motion nr: 134 
Rubrik: En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets 
utsläpp 
Föreslagna åtgärder: 
- Ökning av flygskatten i syfte att påverka människors resvanor mot 
minskat flygande. 
- Ett regeringsinitiativ i syfte att verka för global beskattning av 
flygbränsle. 
- Lagstiftning som begränsar flygbolagens högsta tillåtna utsläpp. 
- Stopp för subventioner till flyget. 
- Riktad information om konsekvenserna av flygets utsläpp med särskilt 
åläggande till flygbolagen vid försäljning av resor. 
 
Motion nr: 249 
Rubrik: Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och 
samhällsplanering  
Föreslagna åtgärder: 
Riksdagen bör 
- stoppa skattelättnader till personer med tjänstebil; oftast män och 
istället subventionera god kollektivtrafik, som i högre grad används av 
kvinnor, unga och äldre. 
- i likhet med bl a UK bör Sverige i all planering av boende, arbetsplatser 
och andra samhällsfunktioner arbeta för att �mobilitet� inte primärt ger 
ökad valfrihet och välfärd åt bilburna (automobila) utan åt alla.  
 
 
 
  



 

 

Motion nr: 135 
Rubrik: Skärpta återvinningsmål � ett första steg mot ökat återbruk och 
hållbarhet 
Föreslagna åtgärder: 
Att lämplig myndighet uppdras att: 
- formulera nya återvinningsmål satta över de nivåer som (faktiskt) 
redan uppnåtts 
- skapa en långsiktig plan för stegvis höjning av målnivån 
- utreda hur ökad återvinning av plastförpackningar kan uppnås 
genom att producentansvaret skärps i lagstiftning 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Skog, mark och vatten 

Motion nr: 231 
Rubrik: Skydda kollagret i de svenska skogarna 
Föreslagna åtgärder: 
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda 
snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent. 
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära 
skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning 
måste lagar stiftas. 
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför 
Incitament för skydd av skogens kollager. 
 
Motion nr: 56 
Rubrik: Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden 
Föreslagna åtgärder: 
1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring av 
blandskog efter avverkning. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, 
och sälg föryngras där dessa arter fanns naturligt tidigare. Detta för att 
klimatsäkra skogen, främja biologisk mångfald och bidra med fler 
ekosystemtjänster 
2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text 
om detta kan införas.  
 
Motion nr: 217 
Rubrik: Anpassning till det stigande havet 
Föreslagna åtgärder: Riksdagen 
- tillsätter snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika 
framtida havsnivåer. 
- tillsätter snarast en kommitté för att planera nödvändiga 
anpassningsåtgärder och utreda finansieringen. 



 

 

- vidtar åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, 
Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 
på + 2,5 m.  
 
Motion nr: 128 
Rubrik: Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror 
Föreslagna åtgärder: 
Subventionera val av miljömässigt hållbara fibrer såsom industrihampa 
inom byggindustrin för att överbrygga det kostnadshinder som idag finns 
för entreprenörer och självbyggare. 
Hjälp igång regional eller lokal produktion av hållbara material som 
tillgodoser ?sin? regions behov av fibermaterial för minskade 
transporter.  
 
Motion nr: 151 
Rubrik: Fler naturreservat � mål 50 % av Sveriges yta. 
Föreslagna åtgärder: 
Kommuner och länstyrelser ska omgående avsätta skog, mark och 
vatten till avsevärt fler naturreservat. 
Regeringen ska fatta beslut om att inrätta fler nationalparker.  
 
Motion nr: 51 
Rubrik: Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling 
Föreslagna åtgärder: 
- styr bort forskningen på produktutveckling som går till 
engångsprodukter 
- styr forskningen mot långlivade produkter som ej hamnar till 
förbränning i avfallshanteringen 
- ge skogsforskning och övriga producenter i uppdrag att utveckla 
återbruk av träbaserade produkter, från virke till möbler 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Mat och jordbruk 

Motion nr: 88 
Rubrik: En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning 
Föreslagna åtgärder: 
-Ta fram en nationell strategi som stöttar självförsörjningsinitiativ och 
lokal produktion av livsmedel. 
-Se över regelverket så att det blir lättare att starta och driva lokal och 
småskalig verksamhet, tillsynsavgifter m.m. måste anpassas till 
verksamhetens omfattning. 
-Stimulera lokal upphandling genom regler som tar hänsyn till miljö, 
kvalitet och sociala aspekter. 

Motion nr: 158 
Rubrik: En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska 
principer 
Föreslagna åtgärder: 
Att Sveriges regering utformar en livsmedelsstrategi som utgår från 
klimat-, demokrati-, rättvise- och rättighetsaspekter samt agroekologiska 
principer. 
Att Sverige i alla internationella förhandlingar som berör 
livsmedelssystemet driver en politik som prioriterar klimat- och 
hållbarhetsperspektiv, mänskliga rättigheter och samhällsnytta framför 
kortsiktig ekonomisk vinning. 

Motion nr: 201 
Rubrik: Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av 
matsvinn. 
Föreslagna åtgärder: Införa en klimatmärkning för livsmedlens 
koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Öka medvetenheten kring 
matsvinnets betydande klimatpåverkan.  



 

 

Motion nr: 209 
Rubrik: Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige! 
Föreslagna åtgärder: 
att regeringen lanserar satsningen Vegolandet Sverige, med målen att: 
- öka svensk växtproduktion för humankonsumtion, t.ex genom 
omställningsstöd till jordbruket och ökad upphandling av växtbaserad 
mat i offentlig sektor 
- förbättra metoder för ökad användning av organiskt 
hushållsavfall/humangödsel som växtnäring 
- förbättra möjligheter för lokala konsumtionskedjor och 
hållbarhetsinitiativ  
 
Motion nr: 216 
Rubrik: Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk 
Föreslagna åtgärder: 
Riksdagen 
- tillsätter en utredning för att optimera livsmedelsproduktionen utifrån 
klimatnytta, betningstryck och val av djur 
- ger SLU i uppgift att initiera pilotprojekt i olika delar av landet för att 
biträda utredningen 
- utarbetar inom 10 år förslag till åtgärder för att skapa ett svenskt giftfritt 
jordbruk med minsta möjliga klimatpåverkan och 
oförändrat betningstryck  
 
Motion nr: 170  
Rubrik: Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land! 
Föreslagna åtgärder: -Utveckla statliga bidrag till klimatsmarta 
fiskproducenter som utnyttjar kretslopp optimalt 
-Utred åtgärder så att vattenbruk utvecklas till att klara en kravbild 
motsvarande prestanda i 
landbaserat vattenbruk. 
-Förenkla regler och förordningar, koordinera samverkan mellan 
myndigheterna 
-Utred etiska aspekter i hantering av fisk och slaktmetod 
-Verka för spårbarhet och märkning av all fisk  



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Stad och land 

Motion nr: 89 
Rubrik: Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige 
Föreslagna åtgärder: 
- Att inrätta ett statligt program om minst 200 miljoner kronor för en 
fyraårsperiod för att understödja det folkliga engagemanget för 
omställningen till ett hållbart Sverige. 
- Ge ekonomiskt stöd och garantier till kommuner som vill bygga 
hyresrätter på sin landsbygd. 
- Premiera företag och myndigheter som låter de anställda arbeta på 
distans.  
 
Motion nr: 94 
Rubrik: Strategi för hållbara kommuner och regioner 
Föreslagna åtgärder: 
Kommunerna bör uppmanas att göra en kartering av markanvändningen 
och en lokal ekonomisk analys (LEA). 
Ställa om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. 
Ställa om skogsbruket till ett naturnära kontinuitetsskogsbruk. 
vattnen skall skyddas från föroreningar. 
Den lokala upphandlingen skall vara lokalt anpassad. 
En levande landsbygd kräver bostäder, service och transporter.  
 
Motion nr: 237 
Rubrik: Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra 
klimatvalet! 
Föreslagna åtgärder: 
A. Riksdagen kompletterar klimatlagen med att alla kommuner och 
regioner ska 1) anta koldioxidbudgeter med årliga utsläppsminskningar 
på minst 10 %, 2) underlätta för invånarna att minska sin 
klimatpåverkan, och 3) göra informationskampanjer för att nå sina 
invånare. 



 

 

B. Deltagarna på Klimatriksdagen lägger medborgarförslag med ovan 
inriktning i sin kommun (alternativt i sitt landsting/region).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Global rättvisa  

 

 
 
Motion nr: 67 
Rubrik: Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond 
Föreslagna åtgärder: Vi föreslår att Sveriges bidrag till FN:s fond för 
globala klimatåtgärder (FN:s gröna fond) ska öka från nuvarande 1 
miljard kronor per år till 3 miljarder per år under perioden 2019-2022. 
att satsningen ej ska tas från befintliga medel för internationellt 
utvecklingsarbete utan genom ökade skatteintäkter från kapital, stora 
förmögenheter och finansiella transaktioner. 
 
 

Motion nr: 181 
Rubrik: Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och 
rättigheter 
Föreslagna åtgärder: Sverige ska ratificera ILO-konvention 169 om 
urfolk och stamfolks rättigheter. Sveriges politik för global utveckling ska 
utformas för att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet 
och rättigheter. Företagsstöd (B4D) i det svenska utvecklingssamarbetet 
bör avvecklas omgående, svenska myndigheter har inte kapacitet att 
garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras. 
 
 

Motion nr: 184 
Rubrik: Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten 
Föreslagna åtgärder:  
- Sveriges Riksdag och Regering, liksom berörda Departement och 
Myndigheter bör öka sin insyn i det multilaterala bistånd som kanaliseras 
genom internationella organisationer och företag. 
- Fler kontrollmekanismer bör införas före, under och efter internationella 
biståndsprojekt för att säkerställa att dessa följer de svenska riktlinjerna 
för utvecklingssamarbeten. 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Energi  

Motion nr: 205 
Rubrik: Stoppdatum för fossila bränslen 
 
Föreslagna åtgärder: att riksdagen beslutar om ett stoppdatum för 
förbränning av fossila bränslen. 
 
Motion nr: 196 
Rubrik: Lyssna på IPCC i energifrågorna 
Föreslagna åtgärder: En ny energiöverenskommelse som utgår från 
IPCC:s slutsatser och bygger ut elproduktionen radikalt, för att Sverige 
ska göra så stor skillnad som möjligt i världens klimatomställning.  

Motion nr: 49 
Rubrik: Elektrifiera transportsektorn 
Föreslagna åtgärder: Riksdagen bör ge Energimyndigheten i 
samarbete med nätägarna ett uppdrag att arbeta för en snabb 
elektrifiering av transportsektorn genom att bygga ut laddstrukturen i 
Sverige.  

Motion nr: 236 
Rubrik: Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige 
Föreslagna åtgärder:   
Inför ett förbud mot ny infrastruktur för fossilgas i Sverige 
Avveckla befintlig infrastruktur för fossilgas till förmån för socialt och 
ekologiskt hållbara energislag 
Stoppa importen av fossilgas till Sverige  



 

 

Motion nr: 48 
Rubrik: Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och 
för export. 
Föreslagna åtgärder: Energimyndigheten bör få Regeringens uppdrag 
att genomföra en utbyggnad av svensk havsbaserad vindkraft som 
motsvarar transportsektorns behov av en omedelbar elektrifiering, och 
som också öppnar för en lönsam el-export till norra Europa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekommenderade motioner ämnesområde: 
Utbildning   
 
 
 
Motion nr: 166 
Rubrik: Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030 
Föreslagna åtgärder: 
att det skrivs in i förordningen om statens syften med stöd till 
folkbildningen (2015:218) att folkbildningen ska bidra till en globalt 
hållbar utveckling. 
 
att regeringen ger folkbildningsorganisationerna i uppdrag att utveckla 
långsiktiga strategier för arbetet med Agenda 2030 och anslår fem 
miljoner årligen till detta i tre år genom Folkbildningsrådet.  
 
Motion nr: 42 
Rubrik: Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i 
skollagen. 
Föreslagna åtgärder: 
Motionen yrkar om att återinföra begreppet miljö och införa begreppet 
hållbar utveckling i skolans portalparagraf, Skollagen.  
 
Motion nr: 146 
Rubrik: Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av 
transportmedel 
Föreslagna åtgärder: 
Att Trafikverket får i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om 
vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp. 


