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DET KLIMATPOLITISKA RAMVERKET

K L I M ATL AGE N K L I M AT -
P O L I T I S K A

RÅ D E T

K L I M AT -
M Å L E N

Regeringens 
klimatpolitiska 
handlingsplan
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Inget av målen i det 
klimatpolitiska ramverket 
bortom 2020 kommer att nås 
med nuvarande förutsättningar 
och beslutad politik. 

Målen nås inte.

> > Klimatredovisningen för 2019 
uppfyller inte klimatlagens 
krav på redovisning av vad besluten 
kan betyda för växthusgasutsläppen.

RÅDETS BEDÖMNING
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Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen presenterat en bred handlingsplan 
med insatser i många olika sektorer, från lokal till internationell nivå. 

Den allvarligaste bristen är att regeringen inte redovisar i vilken grad de beslutade och 
aviserade insatserna i sina delar eller som helhet, bidrar till att klimatmålen kan nås. Därmed 
uppfyller inte handlingsplanen klimatlagens krav i detta avseende. Insatserna är därtill 
genomgående diffust beskrivna och saknar en tidplan för genomförande.

Planen är ingen plan.

RÅDETS BEDÖMNING
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Klimatpolitiska rådets analytiska ramverk för att utvärdera regeringens 
samlade politik och klimathandlingsplan.

DET ANALYTISKA RAMVERKET
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REKOMMENDATIONER
Ledarskap & Styrning
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Konkretisera den klimatpolitiska 
handlingsplanen så att den blir en plan för 
handling med ansvarsfördelning, tidsättning 
och effektbedömning av varje insats och av 
helheten. Följ upp planen årligen i 
regeringens klimatredovisning.
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REKOMMENDATION

Gör planen 
till en plan.
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Stärk och bredda ansvaret för det 
klimatpolitiska arbetet i regeringen, 
förslagsvis genom en styrgrupp med 
ansvar för att implementera det klimat-
politiska ramverket med statsministern som 
ordförande.

Ge relevanta myndigheter ett stående 
uppdrag att föreslå insatser som bidrar 
till att klimatmålen nås inom utsatt tid, 
inklusive konsekvensutredda förslag till den 
klimatpolitiska handlingsplanen.
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REKOMMENDATION

Organisera 
och bredda 

ansvaret.
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Stärk myndigheternas kompetens och 
kapacitet för att bedöma och följa upp 
effekterna av politiska insatser för att 
uppnå klimatmålen i syfte att lägga en solid 
grund för kontinuerligt lärande 
och vidareutveckling av politiken.

Se till att det klimatpolitiska ramverket och 
den klimatpolitiska handlingsplanen får lika 
starkt och tydligt genomslag i regeringens 
arbete som budgetpolitiken och det 
finanspolitiska ramverket.
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REKOMMENDATION

Organisera 
och bredda 

ansvaret.
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Omsätt de branschvisa färdplaner 
som tagits fram inom initiativet Fossilfritt 
Sverige i handlingsplaner 
för stegvis genomförande, uppföljning 
och uppdatering, gemensamt mellan 
regeringen och respektive bransch.
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REKOMMENDATION

Genomför 
färdplanerna.

2020-04-28 11RAPPORT 2020



REKOMMENDATIONER
Effektbedömning -

styrmedel
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E L E K T R I F I E R I N G
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B I O M A S SA
T I L L STÅ N D S -
P RO C ES S E R

ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR



TRANSPORT

7 Fastställ snarast en tidplan för planerade 
insatser för ett mer transporteffektivt 
samhälle och 
snabbare elektrifiering, liksom för svensk 
produktion av hållbara, förnybara 
drivmedel samt avsätt nödvändiga resurser 
för genomförandet.

Påbörja omgående utredningsarbetet för 
en ny vägtrafikbeskattning så att reformen 
kan realiseras i takt med 
transportsystemets snabba förändring och 
ingå i den omfattande skattereform som 
regeringen hänvisar till.

REKOMMENDATION
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INDUSTRIN

9
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Prioritera fortsatt statliga utvecklingsmedel 
till fossilfria och konkurrenskraftiga 
industriprocesser 
som kan minska industrins utsläpp av 
växthusgaser.

Tydliggör hur förutsättningar och incitament 
ska skapas för implementering och 
uppskalning av koldioxidavskiljning och 
lagring, vilket enligt dagens kunskapsläge ser 
ut att behövas för 
vissa utsläpp och för att bidra till negativa 
utsläpp (bio-CCS).

REKOMMENDATION
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Stanna inte vid en ambition om ett 
”fossiloberoende” jordbruk utan utforma 
en tydligare plan för att helt fasa ut fossila 
bränslen och kraftigt minska andra 
växthusgasutsläpp från jordbruket.

REKOMMENDATION
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JORDBRUKET
11
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RESURSEFFEKTIVITE
T

Utveckla politik för att stimulera och 
stödja hushållens, företagens och den 
offentliga sektorns efterfrågan på 
utsläppsfria och mer resurseffektiva 
varor och tjänster inom alla sektorer.
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REKOMMENDATION
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Handlingsplanen har betydande potential till 2045
men liten effekt på kort sikt
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