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Interpellation till ordförande i regionstyrelsen Mikaela
Waltersson.
Fossilfria utmaningar för Region Halland
Detta är ett svar till Maria Losman och Svein Henriksen från Miljöpartiet de Gröna som
har inkommit med en interpellation avseende Region Hallands deltagande i Fossilfritt
Sveriges fyra utmaningar .
I interpellationen skriver Maria och Svein att Region Halland strävar i sitt klimatarbete och
att det kan underlätta att utmana sig själv öppet tillsammans med andra för att få draghjälp i
det egna arbetet med att nå målen.
Fossilfritt Sveriges utmaningar är fyra till antalet och utmanar företag, organisationer,
kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser. Utmaningarna består av; Transportutmaningen, Klimatväxlingsutmaningen,
Tjänstebilsutmaningen och Solutmaningen.
Två frågor är ställda:
1. Kan det vara värt att kolla upp om Region Halland bör ansluta sig till en eller flera
av utmaningarna i Fossilfritt Sverige?
2. Om ja, vilka av Fossilfritt Sveriges utmaningar ser du i så fall skulle kunna hjälpa
Region Halland framåt i klimatarbetet?
Jag tycker att detta är intressant och att det är viktigt att vi utmanar oss själva i klimat- och
miljöarbetet. Vi har idag ett befintligt miljöprogram med riktlinjer för det interna klimatoch miljöarbetet som styr Region Hallands arbete inom området. Arbete har precis startat i
förvaltningen med att ta fram en systemanalys inom klimat, energi och miljöområdet.
Systemanalysen kommer utgöra ett underlag för en revidering och uppdatering av de mål
Region Halland har inom området, exempelvis via miljöprogrammet. Jag anser att Region
Hallands styrning ska baseras på den egna organisationens styrdokument. Därför är jag av
uppfattningen att de utmaningar vi önskar ge oss själva ska inkorporeras i dessa, antingen
via de längre program och strategier vi har eller via den årliga mål- och budgetstyrningen.
Jag är av uppfattningen att vi behöver utmana oss själva än mer inom området men att
detta ska in i våra egna styrdokument och jag anser därför att vi inte bör ansluta oss till de
utmaningar som Fossilfritt Sverige anger.
Det är viktigt att vi tar vara på de analyser som tas fram inom området och utifrån dessa
pekar vi ut riktningen för det arbete och de utmaningar som vi behöver ta oss an. Med
anledning av vikten av dessa frågor är den gröna omställningen redan utpekat som ett
viktigt fokusområde för såväl Hallands som Region Hallands framtida arbete. Med detta vill
jag tacka för en interpellation som lyfter för Region Halland viktiga frågor men hänvisar
styrningen av våra målsättningar inom området till den ordinarie styrningen av
målsättningar inom vår organisation.
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