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Det regionala och det lokala arbetet 
underlättas av tydliga globala och 
nationella mål
• Den globala temperaturökningen ska hållas långt 

under 2 grader och vi ska jobba för att den ska 
stanna vid 1,5 grader.

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

• Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.
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Ny teknik

Elektrifiering

Effektivisering

Automatisering

Tjänstefiering

Förnybara drivmedel

Styrmedel

Ekonomiska styrmedel
- skatter
- avgifter

Lagar och regleringar

Teknikstyrmedel
- subventioner/stöd

Samhällsplanering
- planer och strategier

Information

Kunskapsspridning

Nudging

Förändrade beteenden
Nya resvanor
- mindre flyg
- mer kollektivtrafik, bilpool, 
mobilitetstjänster

Nya konsumtionsvanor
- mer vegetarisk kost
- konsumtion av tjänster
- cirkulär ekonomi

Förenklad livsstil?

Hur når vi de övergripande målen?

Länsstyrelsens fokusområde
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Länsstyrelsernas uppdrag
• Verka för ökat genomslag av nationella klimat-

och energimål

• Verka för effektiva klimatinvesteringar 
» Kimatklivet, solcellsstöd, mm.

• Ta fram långsiktiga regionala energi- och 
klimatstrategier i dialog med andra aktörer i 
länet 

• Ta fram regionala planer för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel, i dialog med 
Energimyndigheten 
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Varför regionala strategier?

• Skapa delaktighet och engagemang 
» Samla olika regionala aktörer för att gemensamt arbeta 

mot målbilden

» Processen är lika viktig som resultatet?

• Konkretisera de övergripande målen till den 
regionala kontexten
» Identifiera och hantera regionala utmaningar

• För att skapa underlag och vägledning
» Till regionala och lokala handlingsplaner

» För fördelning av klimatinvesteringsstöd 
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”Sammanfattningsvis framträder bilden att nyttan av 
klimatstrategiarbete består i att det ger hjälp till att 
identifiera problem och strukturera arbetet, det ger 
långsiktighet, prioriterar och ger draghjälp åt 
genomförande av nygamla åtgärder, tempot 
upprätthålls, det ökar samarbetet över 
förvaltningsgränserna och ökar kunskapen om 
klimatfrågor etc.”

Naturvårdsverket, Gör arbetet med klimatstrategier 
någon skillnad? – En utvärdering av lokalt 
klimatstrategiarbete (2010), s. 9
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Emissioner av växthusgaser i Halland

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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