
Klimatriksdagens åtgärdspaket ”Klimatomställning för
Sverige - vad vi behöver uppnå 2035”

Sammanfattning för medierna

I samband med Klimatriksdag 2022 presenterar Föreningen Klimatriksdagen ett
åtgärdspaket med konkreta exempel på hur vi snabbt kan får ner utsläppen, och hur vi
kan öka naturliga kolsänkor för att gå mot klimatneutralitet 2035. Dokumentet är skrivet
i optimistisk ton för att visa vad vi kan ha uppnått år 2035 om vi sätter i gång på allvar
nu.

Planen redovisar en serie beslut som behöver fattas för att uppnå detta mål. De
omfattar beskrivningar av

● lagar och regelverk som behöver ändras

● åtaganden om att prioritera klimatet framför ekonomiska egenintressen

● organisations- och ansvarsstrukturer som behöver upprättas

● hur fossilfrihet snabbt ska uppnås och en koldioxidbudget fastslås

● den kompetensutveckling som krävs på alla nivåer

● planer för att säkra människors försörjning vid omställning

● hur omställningen måste göras rättvis

Som framgår ovan är åtgärdspaketet inriktat på en strategi med systemövergripande
åtgärder som alla drar åt samma håll. Exempel på konkreta åtgärder som föreslås är:

- stopp för fossila subventioner/fossil verksamhet och minimal förbränning av
biomassa

- säkring av naturliga kolsänkor i skog och mark och snabb utvidgning av skyddade
skogsarealer samt satsningar på regenerativt jordbruk

https://klimatriksdagen.se/kr22/
https://klimatriksdagen.se/om/


- förbud mot nyförsäljning av personbilar och lätta lastbilar med
förbränningsmotor fr o m 2025

- krav på energieffektivisering, och näranoll-energibyggnader vid nybyggnation

- klimatdeklarationer på varor och tjänster

I åtgärdspaketet ingår också en helhetsvision av ett klimatneutralt Sverige år 2035.
Denna vision har varit styrande för de åtgärder som planen rekommenderar (man har
alltså tillämpat s k back-casting). Rubriker i denna vision är:

● Vi bygger på landets materiella och immateriella styrkor och resurser

● En rad sektorer bidrar aktivt i omställningen

● Resursstarka grupper bidrar efter förmåga i omställningen

● Fokus på människan i omställningen; jobb, hälsa, medinflytande

Avslutningsvis listar åtgärdspaketet en serie frågor för våra politiska partier att
besvara:

- Bör Sverige ligga kvar på temperaturmålet i Parisavtalet eller inte?

- För att nå Parisavtalets mål behövs som vi anger mycket mer kraftfulla åtgärder
vidtas än idag. Vad skulle ni särskilt vilja lyfta, t ex i fråga om det klimatpolitiska
ramverkets klimatmål?

- Vilka konsekvenser tror ni det kommer att få om Sverige inte vidtar de åtgärder
som krävs för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet?

- Givet klimatkrisen anser Klimatriksdagen att det finanspolitiska ramverket som
en krisåtgärd ska underordnas det klimatpolitiska ramverket? Hur ser ni på det?

- De satsningar som planeras inom olika sektorer, inte minst inom industrin,
kräver en fördubbling av elproduktionen - hur ska Sverige klara detta?

- Idag har EU en mer offensiv klimatpolitik än Sverige som exempelvis bromsar
och urholkar EU:s viktiga taxonomi på skogsområdet. Klimatriksdagen ser
skogen som kollagring som en nyckelfaktor för att uppnå Parisavtalet och minska
temperaturhöjningar. Hur ser ni på detta?

- Användningen av biobränslen förutsätts öka kraftigt, hur ser ni på de utsläpp
som de orsakar och på det faktum att det minskar skogens möjligheter att lagra
kol?

- Vi föreslår kompensation till skogsägare för att minska avverkningen, hur ser ni
på det?



- För att klara klimatmålen behöver nyförsäljning av personbilar med
förbränningsmotor förbjudas sannolikt redan 2025 och kollektivtrafiken
fördubblas. Hur ser ni på det?

- Flyget orsakar mycket stora utsläpp och är dessutom mycket ojämnt fördelade
mellan olika ekonomiska grupper. Vilka åtgärder bör sättas in för att minska
flygandet och så att de dessutom främst är inriktade på dem som orsakar mest
utsläpp?

- Vilka tre huvudåtgärder anser ditt parti krävs att sättas in för att klara
klimatmålen?


