
 

 

Referat av panelsamtalet  
“En klimatplan som håller?” 

 
Med ett 170-tal deltagare inleddes panelsamtalet av Klimatriksdagens ordförande Karin 
Sundby och av moderatorn Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 
 
Samtalet inleddes med en kort genomgång av regeringens klimatpolitiska handlingsplan av 
Eva Svedling, som arbetar som statssekreterare åt klimat- och miljöminister Isabella Lövin. 
Svedling tryckte på planens ambition att integrera klimatet i alla relevanta politikområden. 
Inkluderat i handlingsplanen är principen att förorenaren betalar, att svenskarnas 
konsumtionsrelaterade utsläpp ska beräknas, och ett speciellt fokus på transportsektorn 
som står för en stor del av Sveriges utsläpp. Svedling kommenterade att det enligt henne 
viktigaste med handlingsplanen är att den tar ett systemgrepp om klimatfrågan - all politik 
är klimatpolitik! 
 
I samtalet deltog också Karin Bäckstrand som är ledamot i det Klimatpolitiska rådet. Karin 
gav en kort sammanfattning av den analys som rådet har gjort av handlingsplanen, “Det 
finns många insatser, 132 stycken. Men det behövs konkreta tidsplaner och 
konsekvensberäkningar. Vi behöver en riktig plan, med tydlig styrning, och med samma 
status som statsbudgeten. Här behövs ett långsiktigt tänkande, det behöver organiseras 
och ansvaret behöver breddas.” Karin uttryckte en oro för att handlingsplanen inte ska få 
tillräcklig status. Hon föreslog ett klimatkabinett med statsministern som ordförande!  
 
Behovet av ett heltäckande grepp om klimatfrågan lyftes av samtliga deltagare. Ola 
Hansén, senior rådgivare inom hållbar energi och klimat på Världsnaturfonden WWF, och 
Johan Falk, initiativtagare och huvudförfattare till Exponential Roadmap lyfte båda att det 
är positivt att handlingsplanen pekar på vikten av att klimatfrågan måste integreras i alla 
områden.  
 
Men handlingsplanen har också många svagheter. Ola lyfte under samtalet det faktum att 
flera viktiga sektorer missas i planen, till exempel matproduktionen.  
 
På detta svarar Svedling att vissa sektorer är enklare att kompromissa om än andra, “Jag 
vet att vi behöver fortsätta med jordbruket. Obalansen beror inte på någon värdering utan 
det är en produkt av en demokratisk process.”  
 



Johan framförde också vikten för Sverige att investera i nya innovationer då han menar att 
vi idag har ett ‘innovationsgap’ som måste stängas. Vi behöver investera i nya innovationer 
kring växtbaserad mat och i lösningar som hjälper oss att få jordbruket att växa som 
kolsänka.  
 
Sammanfattningsvis så var panelen överens om att planens grundidéer är goda, 
klimatfrågan måste integreras i samtliga politikområden och detta är handlingsplanen 
tydlig med. Men, den behöver stärkas upp betydligt. Den behöver få en hög status inom 
svensk politik och behovet av att  tydliggöra tillvägagångssätt, resurs- och budgetsättning 
är avgörande!  
 
Samtalet avslutades vid 19:30 med alla deltagare vid gott mod, klimatsamtalet måste 
fortsätta även i kristider! 
 
Vill du också se samtalet? Följ länken till vår YouTube-kanal!  
 
 
Under panelsamtalet fick de som deltog även svara på ett par frågor rörande 
Klimathandlingsplanen, svaren ser du här nedanför. 
 
Är klimathandlingsplanen tillräcklig för att uppnå de svenska klimatmålen? 
Av de deltagnade svarade 92% nej på frågan och 8% ja.  
 
Tycker du att klimatpolitiska ramverket ska ha samma status som finanspolitiska ramverket? 
Av de deltagande svarade 97% ja och 3% nej. 
 
Vilken av de övergripande åtgärderna tycker du är viktigast? 
Prissättning av utsläpp: 45% av de deltagande. 
Offentlig upphandling: 12% av de deltagande. 
Omställning i kommuner och regioner: 18% av de deltagande. 
Konsumtionsbaserade utsläppen: 26% av de deltagande.   
 
Här kan du också hitta klimatrörelsens checklista för den klimatpolitiska handlingsplanen 
som skrevs inför införandet av handlingsplanen. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/09WIHdZBSRg
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/190315_-_klimatrorelsens_checklista_for_den_klimatpolitiska_handlingsplanen.pdf

