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Inledning 

Klimatförändringarna är inget avlägset problem. De sker här och nu. Extrema väder 

som torka, värmeböljor och svårhanterliga skyfall blir vanligare. Glaciärer smälter, 

isen i Arktis försvinner och skogsbränder blir vanligare. Vetenskapen säger entydigt 

att detta är vad som händer när vi bränner olja, kol och andra fossila bränslen. I 

sommar har vi sett tydliga exempel på vad vi har att vänta oss i framtiden också i vårt 

eget land. 

Miljöpartitet menar dock att det är fullt möjligt att möta den klimatutmaning som 

finns i form av att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Den senaste 

rapporten från FN’s klimatpanel visade tydligt att kunskapen om vad som behöver 

göras finns på plats och väntar på att världens ledare ska ta den till sig och agera. Det 

är självklart fortfarande viktigt hur vi som individer agerar och beter oss, men från 

forskarhåll blir det alltmer tydligt att de mest kraftfulla verktygen är de politiska. Den 

gröna rörelsen i världen i stort och Miljöpartiet de gröna i Sverige är den kraft som 

mest markant trycker på för att rätta och klimatsmarta beslut fattas i de politiska 

församlingarna. 

Miljöpartiet i Östergötland vill genom föreliggande strategi – GRÖN 

KLIMATOFFENSIV I TRE DELAR – presentera hur vårt ansvartagande ser ut för 

Landstingets och sedermera Region Östergötlands vidkommande. 

 

http://www.mp.se/politik/klimat
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De tre delarna i vår klimatoffensiv: 

• Landstingets egen verksamhet ska vara klimatneutralt till 2020 

• Landstinget ska genom sin egen verksamhet, framförallt kollektivtrafik 

och påverkan på samhällsplanering, bidra till att Östergötland i övrigt 

belastar klimatet i mindre utsträckning 

• Landstinget ska genom att vara ett föredöme entusiasmera andra 

aktörer till ett bättre klimatarbete 

Vi behöver naturligtvis också en klimatdefensiv, ett försvar mot de 

klimatförändringar som oundvikligen kommer att ske. Insikten om hur 

sårbara vi faktiskt är har funnits ett antal år i forskning och i statliga 

utredningar. Det är hög tid att det också får politiska konsekvenser och 

praktisk verkstad. 
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Klimatneutralt landsting 2020  

Är ett ambitiöst projekt som innebär att landstinget på 6 år ska nå ett mål där 

landstingets samlade verksamheter inte bidrar till några utsläpp alls.  

Projektet kan delas in i tre processer där ambitionerna succesivt höjs. 

1/ att minska de direkta utsläppen 

2/att minska de indirekta utsläppen  

3/ att i första hand kompensera för de direkta utsläppen för att senare också 

inkludera de indirekta. 

INVENTERING 

I projektets allra första del ska en grundläggande inventering genomföras för att 

säkerställa en kunskap om hur stora de samlade utsläppen är. Trots påtryckningar 

från miljöpartiet har det politiska styret i landstinget inte velat ta fram siffror på hur 

stora landstingets totala utsläpp är. När vi vet hur stora utsläppen är sätts 

målsättningar i tiden för hur stora och snabba minskningarna ska vara. 

KLIMATSATSNINGAR 

När det gäller de direkta utsläppen handlar det om att intensifiera arbetet med 

energieffektivisering, fasa ut energikällor som är fossila och ersätta med 

förnyelsebara källor som vindkraft och solkraft, samt oskadliggöra(destruera) 

växthusgaser som används i vården, fr.a. lustgas. 

När det gäller indirekta utsläpp handlar det om att utifrån den gjorda inventeringen 

hitta effektiva strategier att byta ut de produkter som går att byta mot mer 

klimatsmarta alternativ. Hur produkter tillverkats och varifrån de kommer har stor 

betydelse för vilken klimateffekt en vara har. En viktig del i detta är stöd till en 

klimatsmart men också ekologiskt uthållig matproduktion. Närodlat, ekologiskt men 

också i högre grad vegetariska alternativ är det som bör serveras inom landstinget. En 
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viktig del i att hitta klimatsmarta alternativ är att föra en aktiv dialog med 

leverantörer om hur produktionen kan förbättras. 

STIMULANSER OCH PRIS 

Vi vill undersöka ett slags intern klimatkompensation för exempelvis bilresor och 

flygresor, som gör att en viss klinik eller enhet får betala en slant till en gemensam 

pott när man använder t. ex flyget i tjänsten. Klimatföredömen inom landstinget 

skulle då kunna få belöningar via potten. Vi vill också utveckla idén om miljöpris och 

verkligen uppmärksamma individer eller arbetsplaster som går före och jobbar lite 

extra för att hitta klimatsmarta lösningar. 

KOMPENSATIONEN  

Kompensation kan ske på lite olika sätt och nya kreativa sätt behöver utvecklas. Det 

som är vanligast idag och som också är juridiskt möjligt för landsting är att investera i 

klimatprojekt(s.k CDM-projekt, Clean Development Mechanism). 

Syftet med att kompensera för utsläpp är flera. Det ger en direkt klimatvinst i from av 

de satsningar som kan göras klimatprojekten(jämfört med att inte göra något alls), 

det sporrar den egna organisationen att reducera klimatutsläpp och inte sällan också 

kostnader(för exempelvis resor) och det ger incitament till att föra en dialog med 

andra aktörer, exempelvis leverantörer. Klimatkompensation synliggör utsläppen och 

ökar chansen att de blir åtgärdade. 

Klimatkompensation förekommer i tre huvudformer: genom utsläppsrättigheter där 

man betalar för makulering av en utsläppsrätt från EU’s handelssystem, genom FN-

reglerade CDM-projekt där man betalar för en konkret åtgärd som ska minska 

utsläppen och genom oreglerade projekt där man också betalar för en åtgärd som ska 

minska utsläppen, exempelvis en trädplantering.  

I dagsläget finns det ett underskott av utsläppsrättigheter i EU, varför det teoretiskt 

finns en möjlighet att kompensera genom köp av rättigheter, helt säkert vet man inte 

förrän i efterhand, år 2020. Klimatnyttan är osäker, varför miljöpartiet inte 

rekommenderar den typen av kompensation. Det leder ju heller inte till utveckling i 

fattigare länder. 
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CDM – Clean Development Mechanism – är en mekanism inom FN som lett till 

tusentals projekt runt om i världen och som sammanlagt minskar koldioxidutsläppen 

med ca en miljard ton. Projekten ska finnas i länder som enligt Kyoto-protokollet 

räknas som u-länder. Projekten kontrolleras löpande att de uppfyller kriterierna och 

att de har avsedd klimatnytta. Kontrollen görs av auktoriserade revisorer och 

rapporterar till FN. Exempel på projekt är utbyggnad av vindkraft, produktion av 

biodisel, försäljning av soldriven utrustning för matlagning i syfte att förhindra 

vedeldning/avskogning m.fl. Totalt finns det över hundra olika sätt att genomföra ett 

CDM-projekt. 

I oreglerade projekt finns ingen begränsning utifrån Kyotoprotokollet. Vanligt 

förekommande är satsningar inom förnybar energi och i trädplantering. Kraven är 

lägre och det finns en risk att avsedd klimatnytta inte infaller. Miljöpartiet 

rekommenderar därför inte dessa s.k VER projekt (Voluntary Emission Reduction). 

Ibland har det rests frågetecken om landsting eller kommuner verkligen får 

klimatkompensera då det handlar om en frivillig åtgärd som sker utanför 

kommunens gräns och där nyttan inte tillkommer kommuninvånarna(åtminstone 

inte direkt). Den invändningen håller inte om man gör en direkt beställning av en 

klimatreduktion som är direkt kopplat till landstingets egna utsläpp, dvs som en slags 

klimattjänst. Konstruktionen blir då helt jämförbar med inköp av grön el, där såväl 

leverantör och produktion brukar ligga utanför kommungränsen. En annan 

jämförelse är avfallshantering som ibland rent fysiskt ligger utanför exempelvis en 

kommuns gräns. Grunden för att detta liksom klimatkompensation godkänns 

juridiskt är att det finns en rätt viktig poäng att såväl ta hand om avfall som att hejda 

den globala uppvärmningen, allt till kommun- och regioninvånares egen nytta. 

 

Vi vill: 

o Göra en inventering över vilka och hur stora landstingets 

utsläpp av växthusgaser är. 

o Fastställa skarpa målsättningar om hur totalen utsläpp ska 

minska 
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o Göra klimatsatsningar på energieffektivisering, satsa på 

vindkraft och solkraft och andra förnyelsebara energikällor och 

destruera den lustgas som används inom vården. 

o Jobba med klimatsmarta upphandlingar, exempelvis öka 

andelen närodlad och ekologisk mat 

o Införa stimulanser som sporrar landstingets medarbetare till 

hitta nya klimatsmarta lösningar. 

o Successivt börja kompensera för de utsläpp som verkar omöjliga 

att få bort 

 

 

 

 

 



 8 

Bättre och utbyggda kollektivtrafiksystem  
Är det viktigaste bidrag som landstinget kan ge för att öka möjligheterna för 

människor och organisationer utanför landstingets egen verksamhet att ta sitt 

klimatansvar. I dialog med kommunerna vill vi förändra strukturerna inne i städerna 

så att kollektivtrafik och cykelåkande gynnas. När ostlänken finns på plats måste det 

finnas en beredskap att förstärka pendeltågen med tätare och fler turer(ex. mot 

Katrineholm). Succesivt måste vi minska ner bilens roll i resandet till hållbara och 

klimatmässigt gångbara nivåer. Cykel, buss och tåg ska vara de givna 

förstahandsvalen. 

Landsbygden spelar en nyckelroll för klimatomställningen och även för 

landsbyggden måste man hitta former för klimatsmart resande. Miljöpartiets 

viktigaste satsning här handlar om att utveckla strategiska bytespunkter där 

man kan skifta sättet på vilket man färdas. Till en bytespunkt kommer man 

till fots, med cykel eller med bil för att sedan fortsätta sin resa med buss eller 

anropsstyrd trafik. Vi vill utveckla bytespunkterna så att de blir attraktiva 

serviceställen med bil- och cykelservice, kiosk, affärer och kanske post- och 

paketservice. 

Kollektivtrafiken måste också vara attraktiv. Det ska finnas individanpassade 

tjänster som gör det lättare för kunden att planera och köpa sin resa. Vid 

trafikstörningar ska resenären ha tillgång till realtidsinformation. 

Biljettsystemen skall vara enkla och inbjuda till både långsiktigt vardagligt 

resande och till spontanresor. 

 

Vi vill: 

o föra en dialog med kommunera om hur stadsmiljöerna kan bli 

mer kollektivtrafikvänliga 

o möta en bra stadsmiljö med mer satsade resurser på 

kollektivtrafik 
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o Bygga ut pendeltågsystemet i Östergötland och till angränsande 

län 

o Föra en aktiv dialog med medborgare och brukare på 

landsbygden om hur trafiken kan utvecklas 

o Utveckla bytespunkterna till attraktiva serviceställen som kan 

locka till ökat resande med kollektivtrafiken 

o höja kollektivtrafikens attraktivitet genom att satsa på moderna 

tekniska lösningar 
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Landstinget – ett inspirerande föredöme 
Slutligen måste landstinget ha en kommunikativ plan för hur de framgångar vi 

når kan inspirera andra på olika nivåer. Målet måste vara att klimatmedvetenheten i 

befolkningen i Östergötland ska öka och att det får en påverkan på beteende och 

livsstil. Det måste vara känt bland sveriges landsting, regioner och myndigheter att 

det går att jobba framgångsrikt med klimatneutralitet som mål. Östergötland bör 

också i detta avseende vara en plats på kartan även i en europeisk kontext. Fler 

förebilder behövs! 

Allt ovanstående bygger på att politiken vågar fatta de rätta besluten och det i sin tur 

bygger på att du som väljare röstar fram de rätta politikerna. I Sverige är det tveklöst 

miljöpartiet som är garanten för en offensiv klimatpolitik. Vi har idéerna och vi har 

kraften att genomföra dem. Valet i höst spelar roll och det är du som väljare som 

avgör vilken riktning vi ska gå åt. 
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Miljöpartiet de gröna i Östergötland 

 
Skepparegatan 50 

 
602 45 Norrköping 

 
www.mp.se/ostergotland 

 
ostergotland@mp.se 

 
011 - 16 04 69 

 
Miljöpartiet de gröna/landstinget 

 
S:t Larsgatan 49, 581 91 Linköping 

 
KONTAKT/FRÅGOR 

 
Margareta Fransson, gruppledare       

010 - 103 71 35 
 

Joakim Hörsing, politisk sekreterare 
070-618 71 99 

http://www.mp.se/ostergotland
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