
 

 

 

Ärende 182 Yttrande över remiss – Klimat- och energistrategi för 

Stockholms län 2020 – 2045 (KS/2019:444) 

 

Vänsterpartiet välkomnar Länsstyrelsens reviderade strategi för klimat 

och energi i Stockholms län, men vi vill lyfta flera frågor som vi saknar i 

kommunens yttrande. 

 

Det är särskilt positivt att den reviderade strategin tar hänsyn till olika 

utsläppsberäkningar, och att de konsumtionsrelaterade utsläppen lyfts 

fram i diskussionen. Vi anser dock att det finns möjligheter att påverka 

både den privata och den offentliga konsumtionen på regional och 

kommunal nivå, och att utsläppen från den privata konsumtionen därför 

borde ges utrymme i strategin. 

 

Det är beklagligt att Länsstyrelsen valt att inte inkludera regionala mål i 

den reviderade strategin. Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och måste 

agera därefter. Om vi skall ha en chans att uppnå de alltför blygsamma 

nationella målsättningarna behöver regioner och kommuner sträva efter 

att prestera betydligt bättre. Region Skåne siktar exempelvis på att uppnå 

klimatneutralitet 2030, och det vore rimligt för Stockholmsregionen att 

göra detsamma. Avsaknaden av uttalade mål i strategin ökar dessutom 

risken att dokumentet får liten praktisk betydelse för det viktiga arbete 

som ligger framför oss. 

 

Länsstyrelsen har valt att fokusera på regionens påverkan på klimatet och 

utelämna den anpassning som vi behöver göra för att klara 

konsekvenserna av den förändring som obönhörligen kommer att ske 

trots alla våra ansträngningar att förhindra den. Vi anser att detta är 

olyckligt, eftersom båda dessa aspekter måste hanteras parallellt. Här 

ryms både synergieffekter och målkonflikter, och några av de största 

utmaningarna associerade med ett varmare klimat. Den stigande 

havsnivån ställer oerhörda krav på vår regionala planering. Möjligheten 

att binda kol inom jord- och skogsbruk och i form av grönytor i 

stadsmiljö kommer att vara avgörande för våra utsikter att uppnå netto-

noll utsläpp samtidigt som vi skapar förutsättningar att klara extrema 

vädersituationer. 
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