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En bra miljöpolitik för Skåne framåt  
En av vår tids största utmaningar är Miljö- och klimatfrågan. Under lång tid har 
allvaret i denna fråga varit bärande i Centerpartiets politik. Vi var det första 
partiet i världen som lade en miljömotion i ett nationellt parlament. Men 
backspegeln betyder inte mycket idag, utan vi vill blicka framåt. Därför anser 
Centerpartiet att klimatfrågan tydligt måste prioriteras, särskilt under kommande 
år. Skåne kan och måste göra mer i frågan för att minska utsläppen och skapa 
en grönare region där vi tillsammans skapar den miljövänliga utvecklingen. 
Denna rapport kommer därför lyfta frågan om vilket utgångsläge i miljöfrågan 
har inför valet 2018 och vilka insatser som kan anses vara nödvändiga att vidta 
för att utveckla den skånska miljöpolitiken.  

Omvärldsanalys: Viktigare än någonsin 

Sällan har miljö- och klimatfrågorna varit så påtagliga som denna sommar. Den 
konstanta värmen som spritt sig över hela Skåne och landet, i kombination av 
kraftiga skogsbränder och torkade skördar, har visat hur viktigt det är att vi 
vänder utvecklingen av utsläppen. Den torra sommarens konsekvenser har varit 
fruktansvärda både för människor, djur och natur. Det har skapat ett 
engagemang och intresse hos många väljare för miljö-och klimatfrågorna. Det är 
positivt. Fler måste med för att utvecklingen ska vända.  
Utvecklingen av utsläpp i Sverige har sedan 1990 gått i rätt riktning. Utsläppen 
inom Sveriges gränser har enligt Naturvårdsverket minskat med 26 procent 
mellan 1990 och 2016. Det är positivt. Sedan 2005 har minskningen varit 
ungefär två procent per år, det är långt ifrån tillräckligt. Ska Sverige klara 
klimatmålet att ha nettonollutsläpp år 2045 behöver takten höjas till mellan 5-8 
procent per år1. Enligt statistik från SCB var utsläppen av växthusgaser 
oförändrade under 2017. Tittar man närmare på SCBs siffror ser man till och 
med att de ökar något under 2017 jämfört med 2016, med 0,4 procentenheter2. 
Den största delen i denna ökning ligger under området transporter3. 

Det finns anledning att oroas över den utvecklingen. Under åren 2006-2014, när 
Centerpartiet hade ansvar för miljö- och klimatpolitiken i regeringen så minskade 
utsläppen. Den trenden har trappat av och nu minskar inte utsläppen inom 
Sveriges gränser. Det är oroande och måste vändas. Därför krävs insatser på 
alla nivåer de kommande åren för att minska utsläpp i såväl kommun, som 
region och stat. Tittar vi runt omkring oss så finns det några frågor som väger 
extra mycket i fråga om utsläpp. Dessa kommer förklaras i underrubrikerna 
nedan.  

Det är hög tid att agera ännu kraftfullare i miljö- och klimatfrågorna. Det är 
viktigare nu än någonsin.  

 

 

                                                             
1 Naturvårdsverket, Fördjupad analys av svensk klimatstatistik, 2017, sid. 6-7. 
2 SCB, Utsläpp av växthusgaser oförändrade 2017, 2018.  
3 Ibid.  
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Plasten 
Plast är ett vanligt material i vår vardag. Den finns överallt. I kök, badrum, 
leksakerna och elektroniken. Stora problem har funnits med plasten som delvis 
lösts. Kemikalierna som finns i plasterna har till stor del börjat fasas ut, 
exempelvis Bisfenol. Men andra aspekter av plasten har nu kommit upp till ytan; 
Plasten i våra vattendrag. Enligt beräkningar så kommer haven bestå av mer 
plast än fiskar år 2050. Från och med den 1 juli i år förbjöds mikroplaster i 
hygienartiklar i Sverige, ett beslut som kommer få positiva effekter på utsläpp av 
plaster i vår miljö. Redan under 2017 lade Centerpartiet i Region Skåne förslag 
om att stoppa upphandlingar av varor med mikroplaster. Som enda parti biföll 
Centerpartiet motionen.  

Enligt Naturvårdsverkets siffror så uppkommer varje år 316.000 ton plastavfall i 
Sverige. En del av detta materialåtervinns, strax över en fjärdedel. Men en stor 
del av avfallet energiåtervinns, närmare hälften av all plast i Sverige bränns i 
fjärrvärmeverk4. Det kan finnas anledningar till detta. Dels kan det bero på att 
plasten inte är möjlig att återvinna mer, eller av andra skäl måste brännas. Mer 
plast borde dock kunna återvinnas. Men det visar på något annat av vikt i 
frågan. Nämligen vad plasten består av. 

Låt oss lyfta en aspekt av plasten som få lyfter i debatten. Enligt beräkningar 
från Helsingborgs stad om växthusgasutsläpp i kommunen så står förbränningen 
av fossil plast för 11 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i 
Helsingborgs kommun5. Det är en märkbar utsläppskälla. Det visar vilken enorm 
potential det finns i plastfrågan, framförallt vilka material den är baserad på. 
Denna fråga kommer återkomma nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Naturvårdsverket, Avfall i Sverige, 2018, sid. 93-95.  
5 Helsingborg, Klimat- och energiplan. Remissutgåva. 2018.   



 

4 
 

UTKIK FRAMÅT: Bort med plast – in med vad? 
Många engångsartiklar som idag används är av plast. Framförallt handlar det om 
plastbestick, plasttallrikar, plastglas och plastmuggar som används en gång för 
att sedan kastas. När risken finns att haven snart består av mer plast än fisk, 
och när vi vet att ungefär en tiondel av utsläppen består av bränd fossil plast 
måste något göras. 

En fråga som återkommer är om det är möjligt att genomföra i praktiken. Många 
plastmaterial går idag att ersätta av växtbaserade material, såsom papper och 
trä, som både bidrar till minskade utsläpp och fler arbetstillfällen. Viktigt är även 
att produkterna återvinns. Endast då kan vi få störst klimatnytta. 

Dock kan mer göras. Både för att minska utsläppen av växthusgaser i luften och 
fysisk plast i haven vill vi förbjuda engångsartiklar i plast på nationell nivå från 
2020. På regional och lokal nivå bör därför arbetet med att plocka bort dessa 
artiklar påbörjas snarast, en så kallad plastsanering. Det finns idag tydliga 
substitut till plastmuggar och liknande, och är en snabb och enkel åtgärd som 
kan ge en klimatnytta i praktiken. För de material som det inte finns det idag bör 
regionen innovationsupphandla så utomstående aktörer kan finna miljövänliga 
lösningar på frågan.  

 

Centerpartiets förslag framåt i plastfrågan:  

 

Ett nationellt förbud mot engångsartiklar i plast från 2020 

Att genomföra en inventering av de plastprodukter som används i 
sjukvården i Region Skåne för att fasa ut så mycket användning av 
fossilplast som möjligt. 

Att Region Skåne ska plastsaneras, bland annat genom att 
innovationsupphandla fler produkter som idag består av plast för att 
ersätta dessa med andra material 

Att Region Skåne ska sluta köpa in engångsartiklar i plast där 
lämpliga substitut finns senast 2020  
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Fordon och drivmedelsfrågan 
En stor del av utsläppen beror på fordonstrafik. Oavsett vilken bild man har av 
bilen och andra fordons roll i samhället så är det ett faktum vi inte kan bortse 
från. Vi måste angripa utsläppen från fordonstrafiken. Av hushållens 
konsumtionsbaserade utsläpp står transporterna för nästan en tredjedel. Dessa 
utsläpp har till och med ökat något mellan 2008 och 2015 enligt 
Naturvårdsverket6. Det visar vikten av att mer måste göras i transport- och 
infrastrukturfrågorna.  

Det nationella miljömålet innebär att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta 
oberoende av fossila bränslen. Detta är en del på vägen för att klara målet om 
nettoutsläpp 2050. 2014 stod de direkta utsläppen från inrikes transporter för en 
tredjedel av utsläppen i Sverige, av dessa står vägtrafiken för 94 procent. Detta 
kan vi jämföra med järnvägens energianvändning som står för enbart ett par 
procent7. Av energianvändning och utsläpp från vägtrafiken finns det tre stora 
poster enligt Trafikverket. Det är personbilarna, tunga lastbilar och 
infrastrukturhållning. Det är de två första delarna som vi kan påverka i högre 
grad genom insatser då det sistnämnda till stor del handlar om 
vägbeläggningen8.  

Trafikverket bedömer att transportsektorns koldioxidutsläpp kommer minska 
något till 2030 och 2050 med bakgrund av fattade beslut, men att det inte är 
tillräckligt för att nå målen till de båda årtalen. En del i att det blir svårt att nå 
målen är trafikökningen. Detta är Sverige inte ensamt om, utan utvecklingen 
kan ses i princip i alla industriländer9. Med bakgrund av detta pekar Trafikverket 
ut vägtrafiken som den viktigaste delen i att minska utsläppen från 
transportsektorn. En del i detta är den ökande trafiken på vägnätet, sedan 1990 
har personbilstrafiken ökat med 18 procent och lastbilstrafiken med 27 procent. 
Trafiken med lätt lastbil har ökat mycket kraftigt sedan 1990, med 138 procent. 
Bara 2015 års ökning av trafiken på vägnätet, som var under 2 procent, bidrog 
till en ökning av utsläpp av växthusgaser om ungefär 300.000 ton10. Enligt 
Trafikverkets beräkningar förväntas vägtrafiken öka kraftigt framöver till 2030. 
För personbilstrafiken innebär det en ökning med ungefär 16 procent (från 2015 
års nivå) och lastbilstrafiken med ungefär 27 procent (från 2015 års nivå)11.  

Den viktigaste frågan i detta blir vad fordonen drivs på. I Figur 1 presenteras 
andelen av olika drivmedel i vägtransporter i Sverige 2015. 

 

 

 

 

                                                             
6 Naturvårdsverket, 2017, sid. 99-101. 
7 Trafikverket, Åtgärder fr att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Ett 
regeringsuppdrag, 2016, sid. 18-19. Se även Naturvårdsverket, 2017, sid. 55. 
8 Trafikverket, 2016, sid. 19. 
9 Ibid. 
10 Trafikverket, 2016, sid. 20-21. 
11 Trafikverket, 2016, sid. 21.  
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Figur 1. Andelen drivmedel i vägtransporter 201512 

 

 

 

Här finns utvecklingspotential. Trafikverket lyfter frågan om mer energieffektiva 
fordon, och att elektrifieringen av fordonsflottan leder till en kraftigt förbättrad 
energieffektivitet i kombination med att man använder el från fossilfria 
energikällor. De lyfter även möjligheten att ersätta fossila drivmedel med 
biobaserade och även hur vätgas i framtiden kan vara ett alternativ för att driva 
fordon. Trafikverket lyfter även frågan om lagring av koldioxid13, något som i 
denna rapport kommer behandlas under begreppet ”Minusutsläpp”.  

En del i att lösa frågan om utsläpp ligger i infrastrukturen. Trafikverket lyfter 
utveckling av infrastruktur på flera håll. Dels lyfter de gång, cykel och 
kollektivtrafik i städerna. Det handlar både om snabbare bussar och ökad och 
söker cykling genom bättre cykelvägar. Man föreslår också kapacitetsökningar på 
järnvägen så fler tåg kan få plats, bland annat genom fler spår och fler 
stambanor14. För att nå målen inom fordon och infrastruktur lyfter Trafikverket 
en rad åtgärder. Några av dessa är kraftiga satsningar på infrastruktur för gång, 
cykel och kollektivtrafik. Man lyfter även en kraftig ökning av utbud av 
kollektivtrafik och ökad tillgänglighet till bilpooler (frågan lyfts längre ned i 
rapporten)15. 

                                                             
12 Trafikverket, 2016, sid. 25.  
13 Trafikverket, 2016, sid. 27.  
14 Trafikverket, 2016, sid. 36.  
15 Trafikverket, 2016, sid. 51-52.  

Drivmedel

Förnybart Bensin Naturgas Diesel
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Ska vi lösa frågan om utsläpp från fordon måste vi satsa på flera av de saker 
som Trafikverket lyfter i deras rapporter. Nedan kommer utblick framåt göras på 
tre olika områden som skulle leda till mindre utsläpp i Skåne, och Sverige.  

 

Centerpartiets förslag framåt  

Att alla nya fordon som Region Skåne köper in eller leasar ska vara 
miljöbilar från 2020. 
 
Införa en nationell grön bilbonus. För de miljöbästa bilarna ska 
bonusen vara 100 000 kronor16. För de näst bästa bilarna ska den 
vara 50 000 kronor. 
 
Införa en miljölasbilspremie 
 
Att Region Skåne ska ha ett aktivt arbete för att utveckla biogasen i 
hela Skåne 
 
Att Region Skåne, tillsammans med kommunerna, arbetar aktivt för 
att ha bra cykelvägar som knyter samman Skåne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Exempel på bilar som får 100 000 kronor är elbilar, snåla laddhybrider, och i  
framtiden vätgasbilar. 
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UTKIK FRAMÅT: Minusutsläpp – plusresultat? 
Utsläppen ökade i Sverige under 2017 enligt SCB. Det är oroande och kräver 
handlingskraft. Det kräver också nya tekniker. Centerpartiet vill därför se 
minusutsläpp i Sverige. Det är möjligt på lite olika sätt. 

Ett sätt att göra det är via så kallade kolsänkor. Kolsänkor är växtlighet som drar 
åt sig koldioxid. Främst brukar detta bestå av växter såsom buskar och träd. En 
grönstruktur i våra städer och tätorter som växer och frodas leder till mindre 
koldioxid i atmosfären. Effektiva kolsänkor är även produktionsskog som 
avverkas. Därför är det svenska skogsbruket inte bara viktigt när det kommer till 
nya gröna material, utan också bindande av koldioxid.  

Men det finns också teknik på detta område som inte är helt färdiga idag. Därför 
vill Centerpartiet satsa på teknik som kan leda till minusutsläpp. Det räcker inte 
med att bara minska utsläppen. Vi måste använda ny teknik som kan ta bort 
utsläpp från atmosfären. Därför vill Centerpartiet satsa 3,4 miljarder på 
testanläggningar och ett skatteavdrag för företag som använder tekniken. 
Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och 
därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi inte bara minska 
utsläppen, vi kan ta bort dem från atmosfären. 

Minusutsläpp kan skapas genom att utsläpp av grön koldioxid från förbränning 
av biobränslen fångas in och lagras långt ner i underjordiska reservoarer. 
Infångningen sker i kraftvärmeverk och pappersmassabruk. Eftersom den gröna 
koldioxiden är en del av det naturliga kretsloppet minskas koldioxidhalten i 
atmosfären när den fångas in och lagras.  

Centerpartiet vill att Skåne ska ligga i framkant i dessa frågor och ta på sig 
ledartröjan. Därför bör Region Skåne i dess olika organ undersöka hur vi kan 
stödja utvecklingen av denna nya teknik på regional nivå.  

 

Centerpartiets förslag framåt för minusutsläpp 

  

Att Region Skåne undersöker möjligheterna att stödja utvecklingen 
av teknik för minusutsläpp 

Att Region Skåne, tillsammans med kommunerna, jobbar för en 
levande grönstruktur i städer och tätorter för att skapa kolsänkor 

Att på statlig nivå satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och 
skatteavdrag för minusutsläppsteknik.  

Att Region Skåne bygger med klimatsmarta material såsom trä i 
högre utsträckning.  
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UTKIK FRAMÅT: Fler laddstolpar – mindre utsläpp? 
Ska fler våga köpa en elbil eller laddhybrid så måste laddningsmöjligheter finnas 
för fordonen. Laddstolpar kostar dock att sätta upp, dels ska el dras till stolpen 
och dels kostar själva stolpen. Därför behöver det finnas lättare och billigare sätt 
att lösa denna fråga. Därför föreslår Centerpartiet på nationell nivå att laddning i 
lyktstolpar ska möjliggöras. Det innebär att redan befintliga lyktstolpar genom 
en snabb modifiering, även ska kunna användas till laddning av elbilar.  

Detta är praktiskt möjligt då en stor del lyktstolpar idag har överskott på energi 
då de är anpassade för mer energikrävande lampor än se som sitter i. På flera 
håll i Europa har detta visat sig fungera, och Energimyndigheten har genomfört 
ett projekt i Askersunds kommun som gett goda resultat. Det skulle kunna ge 
betydligt större och billigare möjligheter att ladda, på betydligt mer anpassade 
platser i människors vardag17.  

Detta vill vi kombinera med att ge fler människor möjligheten att sätta in en 
laddbox i hemmet. För att kunna göra det vill vi ge skatteavdrag.  

 

Centerpartiets förslag framåt för fler laddstolpar  

 

Att laddning av elbilar i lyktstolpar möjliggörs 

Införa ett avdrag för att sätta in laddbox i hemmet 

att Region Skåne tillsammans med kommunerna ska arbeta med att 
skapa sammanhängande stråk av laddinfrastruktur. 

att Region Skåne tillsammans med närliggande regioner ska arbeta 
med att skapa förutsättningar för en ”green highway”, det vill säga 
sammanhängande laddinfrastruktur över regiongränserna.18 

att Region Skåne ska se över möjligheterna att använda befintliga 
lyktstolpar vid regionens fastigheter för laddning av elbil. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Uträkningar visar att ungefär var tjugonde lyktstolpe skulle kunna användas till laddning av 
elbilar.  
18 Inspiration till detta kan exempelvis finnas i projektet ”Green Highway” som är grönt 
laddningsstråk som grundats i ett samverkansprojekt mellan länen, regionerna och kommunerna 
mellan Sundsvall och Trondheim.   
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UTKIK FRAMÅT: Delad bil – delad glädje?  
En växande trend i samhället är delningsekonomin. Delningsekonomi innebär i 
praktiken att man delar på ägandet istället för att ha ensamt ägande av föremål. 
En trend som uppstått men som inte slagit igenom tillräckligt fort är Bilpooler. 
Det innebär att man löser ett medlemskap i en pool för att sedan kunna låna 
bilen när man behöver den, mot en avgift. Istället för att en familj ska äga två 
bilar innebär det en möjlighet att slopa den andra bilen. Istället för att en 
student ska äga en bil kan den äga bilen tillsammans med studiekamrater i 
bostadskvarteret genom bilpoolen. Det är resurseffektivt eftersom bilen 
beräknas stå stilla över 90 procent av dygnet.  
Bilpooler är så pass resurseffektiva att mätningar genomförda i Sverige visar att 
en bilpoolsbil ersätter mellan 4-5 privatbilar. Detta beror på att många som 
använder bilpooler i annat fall känt sig tvungna att köpa en bil. En ytterligare 
aspekt i detta är den yta som parkeringsplatserna tar i städerna. Beräkningar 
genomförda på de tre största städerna i Sverige visar att bilpoolerna 2014 
besparade städerna på totalt 32 000 kvadratmeter parkeringsyta19. Undersöker 
man förändringen i utsläpp och mil så innebar bilpoolsanvändandet i de tre 
största städerna en besparing på 890 000 mil per år, och minskade utsläpp med 
3 150 000 ton koldioxid20.  
 
Här finns flera saker att överväga. Kommunerna kan i denna fråga möjliggöra 
bilpooler i detaljplaner och även ställa krav vid nybyggnation, detta lyfts av 
Trafikverket i en rapport om bilpooler21. Kommunala bostadsbolag kan i detta fall 
gå före och se till att man samarbetar med en bilpoolsaktör som även kan ge 
förmånliga priser till de boende. Trafikverket lyfter även frågan om att regioner 
och kommuner på olika håll överväga samarbete med bilpooler istället för 
regionalt ägande av bil i viss utsträckning där det är möjligt. Detta skulle gynna 
framväxten av bilpooler där de idag inte finns22.  
 
På nationellt håll måste lagändringar till. Enligt statliga Trafikverkets 
undersökning om vad bolagen anser vara viktigast för utveckling så lyfter flera 
aktörer den ofördelaktiga momssatsen på bilpooler. Idag är den 25 procent, men 
flera aktörer anser att den bör sänkas till 6 procent, som idag är gällande 
momssats på taxiresor, kollektivtrafikresor och flyg23. Dels behövs också en 
lagändring för att kommuner ska få möjlighet att avsätta parkeringsplatser för 
bilpooler och miljöbilar.  
 
Enligt Trafikverket har Bilpooler och kollektivtrafiken mycket att vinna på 
samarbete. Bilpoolen blir då en helhetslösning i kollektivtrafikutbudet som kan 
nå platser dit kollektivtrafiken har svårt att nå. Enligt Trafikverket innebär en 
ökning av bilpooler en ökning för kollektivtrafiken24.  
 

                                                             
19 Trivector, Effekter av Sunfleet bilpool. På bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner, 
2014, sid. 10-11.  
20 Trivector, 2014, sid. 11.  
21 Trafikverket, Vägen framåt för bilpooler, 2013, sid. 25. 
22 Trafikverket, 2013, sid. 25 
23 Trafikverket, 2013, sid. 16.  
24 Trafikverket, Bilpooler och kollektivtrafik. Internationella exempel på samarbetsformer, 2011, 
sid. 5-8. Se även: Trafikverket, Vägen framåt för bilpooler, 2013, sid. 15. 
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I flera länder pågår ett brett samarbete mellan bilpooler och kollektivtrafiken, 
exempelvis i Schweiz, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. 
Samarbetsformerna är många och kan innebära samarbete om marknadsföring, 
integration i varandras hemsidor, prova-på erbjudanden och gemensamt 
kundkort25. Idag går redan Skånetrafikens JOJO-kort att ansluta i exempelvis 
Sunfleet, men ett bredare grepp om detta skulle kunna tas. Trafikverket lyfter 
ett par samverkansformer ytterligare; rabatt för gemensamma kunder och 
samlokalisering. Exempel på detta finns i Zürich där resenärer med periodkort 
får en kraftig rabatt på medlemsavgiften i en bilpool26. Gällande samlokalisering 
är det viktigt att bilpoolen finns i närheten av kollektivtrafiknoderna för att ge 
störst utveckling. På så sätt skapar man vad Trafikverket kallar för 
sammanhängande resekedjor. En lösning på detta är att samarbeta med de som 
äger parkeringar vid stationerna att upplåta några till bilpoolsbilar27.  

Trafikverkets rekommendation i att utöka samarbetet mellan bilpooler och 
kollektivtrafiken handlar om att undersöka möjligheterna till samarbete gällande 
marknadsföring och erbjudanden. Det handlar också om att undersöka 
möjligheterna till gemensamt resekort (vilket till viss del finns i Skåne)28.  

 

Centerpartiets förslag framåt för fler bilpooler 

 

En förändring av momssatsen på bilpoolsbilar från 25 procent till 6 
procent 

Att Skånetrafiken tillsammans med kommunerna och andra aktörer 
arbetar för att fler bilpooler ska etableras i Skåne i närheten av 
kollektivtrafiken 

Att Skånetrafiken får i uppdrag att utreda hur man kan utöka 
samarbetet med bilpooler för att göra det lättare att ansluta sig i en 
bilpool med fokus på ett enkelt resande för skåningarna 

Att Region Skåne utreder hur regionen som offentlig aktör kan 
möjliggöra tillgång fler bilpooler genom sin verksamhet 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Trafikverket, 2011, sid. 8-15.  
26 Trafikverket, 2011, 15-18. 
27 Trafikverket, 2011, sid. 19.  
28 Trafikverket, 2011, sid 21-22.  
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Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken har en avgörande roll i fråga om att lösa klimat- och 
miljöutmaningen. Med hjälp av tåg och buss får fler möjlighet att resa kollektivt 
och kan därför ställa bilen. Det leder till klart minskade utsläpp, kombinerat med 
minskad trängsel för de som saknar alternativ till bilen.  

Kollektivtrafiken är också ett av få direkta sätt som Region Skåne kan bidra till 
vanliga medborgares möjligheter att sänka sina vardagutsläpp. Om fler skulle 
åka kollektivt med fossilfria drivmedel i tanken, så skulle utsläppen från 
privattransporterna att minska.  

Under nästkommande mandatperiod måste flera insatser göras för att lösa 
kollektivtrafikutmaningarna i Skåne. Dels måste resandeutvecklingen vända. Fler 
skåningar måste välja att åka tåg och buss. Men även kundnöjdeten måste öka. 
Därför har Centerpartiet föreslagit satsningar på 208 miljoner under nästa 
mandatperiod. Mer om detta kan läsas i rapporten ”Full fart Framåt”29  

För att skapa en helhetslösning för kollektivtrafiken så behövs ett helhetsgrepp 
om resan. Ovan presenterades förslag om att kombinera kollektivtrafik och 
bilpooler. Centerpartiet tror även att pendlarparkeringar skulle utöka resenärers 
möjlighet att ta sig från hemmet till jobb, skola och fritidsaktiviteter även om 
man saknar kollektivtrafik i direkt anslutning till hemmet.  

Centerpartiet har tidigare lyft frågan om att samma resekort ska gälla i hela 
landet för att underlätta för resenärerna. Här skulle Skåne kunna gå före för att 
diskutera en lösning med övriga regioner, gärna med bas i Skånetrafikens nya 
biljettsystem som är ett välutvecklat system som borde kunna spridas till fler 
delar av landet.  

 

Centerpartiets förslag framåt för kollektivtrafiken  

En satsning på kollektivtrafiken i Skåne om 208 miljoner kronor 
under 2019-2022 (Se Centerpartiets rapport ”Full fart framåt”) 

Att samma resekort ska kunna användas för kollektivtrafikresor i 
hela landet.  

Att Skånetrafiken får i uppdrag att föra samtal med andra regioners 
kollektivtrafikutövare för att kunna införa ett gemensamt resekort i 
hela landet.  

Att Region Skåne tillsammans med kommunerna tar fram en plan för 
fler pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.  

 

 

 

                                                             
29 Centerpartiet Skåne, Full fart framåt. Rapport om kollektivtrafiken i Skåne, 2018.  
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Sammanfattning - Ett grönare Skåne är möjligt 

I denna rapport har olika miljö- och klimatfrågor belysts. Alla är inte lösta, men 
flera förslag kommer göra märkbar skillnad i miljöarbetet i Skåne.  

Vi ser hoppfullt på framtiden. Den tekniska utvecklingen kommer leda till färre 
utsläpp och mer grön energi och teknik till fler. Det behövs. Men då måste också 
vi ge rätt förutsättningar för det. Satsningar krävs på både kommunal och 
regional nivå, kombinerat med satsningar, lagändringar och liknande på nationell 
nivå och i EU. Alla ska vi samarbeta för ett grönare samhälle.  

I denna rapport vill vi visa att ett grönare Skåne är möjligt. Det är inte bara 
möjligt. Det är elt avgörande för om vi ska ha en framtid att leva i. Om Skånes 
kuster ska vara beboliga måste temperaturen på jorden hållas nere så inte 
isarna smälter. Ska Skånes landsbygd kunna grönska måste extremväder 
stoppas. Ska Skånes städer kunna leva och växa måste luften vara bra, och 
cykelvägarna många.  

Allt hänger ihop. Stad och land. Miljö- och klimat. Ett grönt samhälle och 
minskade utsläpp. Ska vi kunna förändra något måste mer göras. Och mer är 
möjligt att göra. Under nästa mandatperiod måste miljöfrågan i Region Skåne, 
Skånes kommuner och Riksdagen prioriteras högre. Mer måste göras. Innan det 
är försent.  

Ett grönare Skåne är möjligt. Ett grönare samhälle är nödvändigt. Tillsammans 
gör vi skillnad med handlingskraft och ledarskap.  

Framåt för ett grönare samhälle! 
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Så är ett grönare Skåne möjligt - Våra förslag i korthet: 

Nedan följer en redogörelse för Centerpartiets förslag i rapporten i punktform.  

Ekonomisk satsning:  

Satsa 60 miljoner fördelat över 2019-2022 i Regionstyrelsens budget för 
generella miljöinsatser i Region Skåne med syfte att sänka att minska regionens 
klimatpåverkan.  

 

 Plast: 

Ett nationellt förbud mot engångsartiklar i plats från 2020 

Att genomföra en inventering av de plastprodukter som används i 
sjukvården i Region Skåne för att fasa ut så mycket användning av 
fossilplast som möjligt. 

Att region Skåne ska plastsaneras, bland annat genom att 
innovationsupphandla fler produkter som idag består av plast för att 
ersätta dessa med andra material 

Att Region Skåne ska sluta köpa in engångsartiklar i plast där 
lämpliga substitut finns.  

 

Minusutsläpp: 

Att Region Skåne undersöker möjligheterna att stödja utvecklingen 
av teknik för minusutsläpp 

Att Region Skåne, tillsammans med kommunerna, jobbar för en 
levande grönstruktur i städer och tätorter för att skapa kolsänkor 

Att på statlig nivå satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och 
skatteavdrag för minusutsläppsteknik.   

 

Fordon och infrastruktur: 

Alla nya fordon som Region Skåne köper in eller leasar ska vara 
miljöbilar från 2020. 
 
Införa en nationell grön bilbonus.  

 
Införa en Miljölastbilspremie 
 
Att Skåne fortsätter med ett aktivt arbete för biogasen som 

 drivmedel. 
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Att laddning av elbilar i lyktstolpar ska möjliggöras 

Ett avdrag för de som vill sätta in laddboxar i hemmet.  

att Region Skåne tillsammans med kommunerna ska arbeta med att 
skapa sammanhängande stråk av laddinfrastruktur. 

att Region Skåne tillsammans med närliggande regioner ska arbeta 
med att skapa förutsättningar för en ”green highway”, det vill säga 
sammanhängande laddinfrastruktur över regiongränserna.30 

att Region Skåne ska se över möjligheterna att använda befintliga 
lyktstolpar vid regionens fastigheter för laddning av elbil. 

en förändring av momssatsen på bilpoolsbilar från 25 procent till 6 
 procent 

att Skånetrafiken tillsammans med kommunerna och andra aktörer 
arbetar för att fler bilpooler ska etableras i Skåne i närheten av 
kollektivtrafiken 

att Skånetrafiken får i uppdrag att utreda hur man kan utöka 
samarbetet med bilpooler för att göra det lättare att ansluta sig i en 
bilpool med fokus på ett enkelt resande för skåningarna 

att Region Skåne utreder hur regionen som offentlig aktör kan 
möjliggöra tillgång fler bilpooler genom sin verksamhet 

 

Kollektivtrafik: 

En satsning på kollektivtrafiken i Skåne om 208 miljoner kronor 
under 2019-2022 (Se Centerpartiets rapport ”Full fart framåt”) 

Att samma resekort ska kunna användas för kollektivtrafikresor i 
hela landet.  

Att Skånetrafiken får i uppdrag att föra samtal med andra regioners 
kollektivtrafikutövare för att kunna införa ett gemensamt resekort i 
hela landet.  

Att Region Skåne tillsammans med kommunerna tar fram en plan för 
fler pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.  

 

 
 

                                                             
30 Inspiration till detta kan exempelvis finnas i projektet ”Green Highway” som är grönt 
laddningsstråk som grundats i ett samverkansprojekt mellan länen, regionerna och kommunerna 
mellan Sundsvall och Trondheim.   
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