Enskild motion C

Motion till riksdagen
/
av Lars Thomsson (C)

Gotland som pilotlän för omställning till
procent förnybart samhälle

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ge
Energimyndigheten i uppdrag att fullfölja planerna på att Gotland ska kunna vara ett
pilotlän för omställningen till ett

procent förnybart samhälle och tillkännager detta

för regeringen.

Motivering
Gotland är sedan sommaren

utsett som pilotlän av den socialdemokratiska och

miljöpartistiska regeringen för omställningen till ett

procent förnyelsebart samhälle.

Förstudien och färdplanen pekar på ett flertal inriktningar som testanläggningar,
systemöversyn och regelförändringar. Förstudien klargör också att det kommer att
behövas grundläggande infrastruktur för att kunna genomföra omställningen till ett
klimatsmart samhälle.
Färdplanen som Energimyndigheten gjort pekar på att Gotland har ypperliga
förutsättningar att vara ledande i Sveriges klimatomställning, att bli en stående
världsutställning på klimatområdet. Mycket tack vare att ö-läget ger naturliga
avgränsningar där det är lätt att testa ny teknik och nya lösningar, med bra
förutsättningar att följa upp resultaten.

För att Gotland skall kunna fungera som pilotlän och inspirera övriga Sverige så är
tidsaspekten avgörande. Sverige skall vara omställt till år

enligt fattade beslut i

Sveriges riksdag. Det innebär att Gotland behöver vara i mål ungefär år
Färdplanen understryker att Energimyndigheten behöver tillföras

.

miljoner kronor till

detta årligen. Energimyndigheten behöver ett tydligt mandat att fullfölja uppdraget med
pilotlänet Gotland. Vidare behöver det framgå att dessa pengar tillåts att vara en
grundplåt för kommande uppväxling mot andra medel, både privata och offentliga.
Regeringen måste därför finansiera, ge Energimyndigheten i uppdrag att genomföra och
sätta rätt ramar för att genomföra pilotlän Gotland. Den situation som rått flera år är att
det saknas riktade statsbidrag till Energimyndigheten och det gör att ingenting händer
från deras håll för att fullfölja detta regeringsuppdrag som finns i Energimyndighetens
regleringsbrev sedan länge.
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understryker hur enormt bråttom det är med

klimatomställningen. Det finns absolut ingen tid att spilla nu, därför är detta uppdrag så
viktigt att också resurssätta och ta i mål.
Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin
mening vad som anförts i motionen om att staten skall ge Energimyndigheten medel och
uppdrag att fullfölja planerna på att Gotland skall kunna vara ett pilotlän för
omställningen till ett

procent förnyelsebart samhälle.
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