
MILJÖ OCH KLIMAT  
– SÅ AGERAR VI I SKÅNE
Klimatpolitiken är inte bara en internationell och nationell fråga. Ansvaret ligger även på 

kommuner och regioner. Också individen har möjlighet att genom en mer hållbar konsumtion 

minska sin klimatpåverkan. Men det är viktigt att omställningen inte blir en klassfråga.

Utsläppen av 
växthusgaser  
ska minska och 
regionens  
verksamheter 
ska sänka sina 
utsläpp.»

»

FAKTA OM VÅR POLITIK/ Socialdemokraterna i Skåne 2023–2026 

Det ska vara lätt att göra rätt, men främst 
behövs det en systemförändring där 
det offentliga tar ett stort ansvar för att 
möjliggöra hållbar konsumtion och minskade 
utsläpp. 

Jordens medeltemperatur har ökat med 
ungefär en grad sedan 1850–1900. Den 
globala uppvärmningen leder till en rad 
konsekvenser som värmeböljor, torka, 
översvämningar, avsmältning av polarisarna 
och stigande havsnivåer. I Parisavtalet 
enades världens länder om att den globala 
temperaturökningen ska hållas under 2 
grader och vi ska jobba för att den ska stanna 
vid 1,5 grader. Enligt FN är världens länder 
inte i närheten av att klara av Parisavtalets 
mål. Även Sveriges koldioxidutsläpp minskar 
för långsamt, både de inhemska och de 
konsumtionsbaserade utsläppen som 
genereras utomlands.

Minskade utsläpp och förbrukning
Utsläppen av växthusgaser ska minska 
och regionens verksamheter ska sänka sina 
utsläpp. 

• Region Skånes växthusgasutsläpp ska vara 
netto noll år 2030.

• Senast 2030 ska de fordon som 
Skånetrafiken handlar upp inte ge några 
nettoutsläpp av växthusgaser.

• Region Skåne ska främja utbyggnaden 
av laddningsinfrastruktur för elbilar, även 
utmed Europavägar och stora landsvägar.
Satsningen på eldrivna bussar ska fortsätta 
under mandatperioden.

• Region Skåne ska i den mån det är möjligt 
minska förbrukningen av medicinska gaser 
som påverkar miljön negativt.

• Region Skåne ska alltid eftersträva lägsta 
möjliga klimat- och miljöpåverkan från nya 
byggnader. 

• Region Skåne ska systematiskt gå 
igenom alla Region Skånes byggnader 
i syfte att förbättra energihushållning, 
energieffektivisering och öka andelen 
förnybar energi. 
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Förnyelsebar energi
Region Skåne behöver möta den ökade 
efterfrågan på el på ett hållbart sätt. 
Socialdemokraterna vill att Skåne ska bli 
ledande inom produktion av förnyelsebar 
energi. Med en kombination av satsningar på 
sol- och vindkraft kan produktionskapaciteten 
bli mer stabil. Genom vätgas kan energi lagras, 
transporteras och tillhandahållas. Även biogas 
har en viktig roll att spela.

• Region Skåne ska öka sin egen produktion av 
el genom vind- och solenergi.

• Region Skåne ska bidra till att öka 
förutsättningarna för etableringen av 
havsbaserad vindkraft.

Skånes hav, sjöar, vattendrag  
och kustbygd
Havet, sjöar och vattendrag är viktiga 
resurser som måste värnas. Utsläpp på land 
påverkar vattenmiljöerna negativt. Det är en 
viktig del i klimatpolitiken att minska samhällets 
negativa påverkan på vattnet. Skåne är lågt 
beläget och har bebyggelse nära strandlinjen, 
detta gör oss särskilt sårbara för stigande 
havsnivåer. Det hotar inte bara bebyggelse, 
utan även andra kust- och strandnära värden. Vi 
arbetar för att minska skadliga utsläpp i vattnet 
och för åtgärder som kan minska kusterosion. 

Livsmedel och klimatsmarta lösningar
Livsmedelsproduktionen står för 25 procent 
av genomsnittssvenskens växthusgasutsläpp. 
Region Skåne är en stor inköpare av livsmedel. 
Genom smarta krav i regionens upphandlingar 
kan utsläppen minska. 

I Skåne används hälften av Sveriges totala 
mängd bekämpningsmedel för växtskydd. 

Kemikalierna skapar negativa konsekvenser 
för den biologiska mångfalden. Det skånska 
jordbruket ligger efter avseende andelen 
ekologiskt odlad mark, 2018 var andelen 
ekologiskt odlad mark 20 procent i Sverige 
men enbart 8 procent i Skåne. 

Skånes bördiga jord har gett oss en stark 
livsmedelsnäring, här produceras 30 procent av 
svensk mat. Socialdemokraterna vill att Skåne 
ska bli ledande i Europa på hållbara livsmedel. 
Hållbara livsmedel innebär bland annat en 
lägre energianvändning i produktionen, 
minskad vattenåtgång, minskad användning 
av miljöpåverkande medel, djurskydd och 
minskade utsläpp av växthusgaser. Ett fokus 
på hållbara livsmedel i Skåne skulle ge ökad 
export, skapa nya arbeten och utveckla 
innovationsmiljön i Skåne. 

• Region Skåne ska efterfråga närproducerade 
livsmedel från Skåne.

• Region Skåne ska efterfråga livsmedel med 
minsta möjliga klimatavtryck.

• Region Skåne ska stödja arbetet med 
klimatsmart livsmedelsproduktion i Skåne i 
dialog med jordbrukssektorn.

• Skåne ska bli ledande inom en hållbar 
livsmedelsproduktion.

• Region Skåne ska ställa krav på svenskt 
djurskydd.

• Region Skåne ska minska sitt matsvinn.

• Region Skåne ska i större utsträckning basera 
sina inköp på säsongsbaserad mat.

• Region Skåne ska utveckla sitt vegetariska 
utbud.

• Region Skåne ska främja utvecklingen av 
klimatsmarta lösningar.

Skåne ska bli 
ledande i Europa 
på hållbara livs-
medel.»

»


