Interpellation till ordförande i regionstyrelsen Mikaela Waltersson

Fossilfria utmaningar för Region Halland
Region Halland strävar med sitt klimatarbete. Ibland kan det hjälpa att utmana sig själv öppet
tillsammans med andra för att få draghjälp i det egna arbetet med att nå mål. Vi ser att Region
Halland inte anslutit sig till en enda av utmaningarna i Fossilfritt Sverige så som redan gjort.

Foto från Fossilfritt Sverige https://fossilfrittsverige.se/utmaningar/

Fossilfritt Sverige Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att
genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser genom fyra utmaningar;
Transportutmaningen, Klimatväxlingsutmaningen, Tjänstebilsutmaningen och Solutmaningen.
Transportutmaningen innebär att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.
Det har 9 regioner anslutit sig till, bland andra Region Skåne, Region Kronoberg och Västra
Götalandsregionen. Både Varberg och Kungsbacka är anslutna till den utmaningen.
De som antar Klimatväxlingsutmaningen ska ha eller planera att senast inom ett år inrätta ett
klimatväxlingsprogram med en extra avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas

och vart pengarna går är upp till varje organisation. Den här utmaningen skulle kunna passa ihop
med regionfullmäktiges beslut att ta fram en rese- och mötespolicy. Klimatväxlingsutmaningen har 8
regioner anslutit sig till, däribland Region Skåne, Region Kronoberg och Västra Götalandsregionen.
Kungsbacka är också med.
Tjänstebilsutmaningen handlar om att enbart köpa in eller leasa miljöbilar som tjänstebilar eller
förmånsbilar. Till den här utmaningen har 4 regioner anslutit sig, däribland Region Skåne och Västra
Götalandsregionen.
Det finns också en Solutmaning med så lågt ställda krav att Region Halland redan klarar det,
nämligen att ha installerat solceller och producerar egen solel eller planerar att göra detta inom ett
år från att utmaningen är antagen. Men det går att göra mer. Till solutmaningen har 6 regioner
anslutit sig, varav 3 är våra grannregioner. Varberg Energi och Kungsbacka är också anslutna.
Frågor till dig:
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?
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