
Hanteringen av klimatförändringar 
 
Väldigt lite tyder på att mänskligheten kommer avstyra stora klimatförändringar. Sverige 
bör redan nu börja arbeta konkret med att hantera de nationella följderna av detta. 
 
Trots positiva tongångar efter klimatavtalet i Paris finns ringa anledning att tro att 
klimatförändringarna kommer hejdas innan en stor global uppvärmning ägt rum. En jämförelse 
mellan vad som skulle behöva åstadkommas när, och vad som faktiskt åstadkoms, är inte 
upplyftande läsning. 
Det betyder inte att man ska sluta arbeta för att få ned utsläppen av växthusgaser, men att enbart 
jobba med bekämpning av växthuseffekten och inte ta höjd för ett misslyckande vore grovt 
oansvarigt. Vi måste först planera för hur vi ska hantera ett havererat klimat, och sedan ta itu med 
åtgärderna vi kommer fram till. Det kommer kosta pengar. 
 
För ett tag sedan hade SvD en artikel om ett par illavarslande och bedömt fullt realistiska 
klimatscenarier för Göteborg: 
http://www.svd.se/sahlgrenska-riskerar-slas-ut--pa-nagra-timmar/om/klimathotet 
I samma artikel uppskattas kostnaden för att klimatsäkra Göteborg till runt 30 miljarder kronor 
de kommande 30 åren. Det illustrerar en anledning till att vi behöver börja snarast. En miljard per 
år kan vara hanterligt, men om man väntar och plötsligt har en utgift på 30 miljarder i en 
kommun blir det svettigt – och det utan att fundera på genomförbarheten i att klimatsäkra allt på 
ingen tid alls. 
 
Det är inte heller så enkelt som att avsätta 2000 kr per person och år i varje kommun och så är 
saken löst. Göteborg har nog tänkt på saken mer än de flesta kommuner: vad är det alls man 
behöver göra? Vad kommer hända? Och vem har mandat att säga åt någon annan att de måste 
göra saker? Finns det någon som är ansvarig samordnare? 
Hittills har SMHI haft någon form av övergripande roll, men det är inte självklart att det blir så 
framöver; det skulle exempelvis kunna bli MSB.  
 
Det pågår en utredning som ska bringa viss reda i de här frågorna och som ska vara klar (senast) 
28 februari 2017, så när denna motion behandlas finns den redan tillgänglig. Men det räcker 
förstås inte. En utredning kan vara hur bra som helst; om den sedan bara arkiveras betyder den 
ingenting. Det måste finnas en politisk vilja och beredskap att ta hand om resultaten. 
 
Jag tycker att Centerpartiet bör uppbåda både den viljan och den beredskapen. Det betyder inte 
att vi slaviskt måste anamma allt utredningen säger, men vi ska inte bli överrumplade av den, utan 
uppvisa ledarskap i en fråga som alltför snart kan bli väldigt viktig. 
Det finns dessutom ett värde i att arbeta snabbt. Centerpartiets färdplan för klimatanpassning kan 
bli ett riktmärke för andra mer senkomna att förhålla sig till. 
 
Jag yrkar 
 
Att Centerpartiet snarast möjligt tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå ramar för 
Sveriges arbete med att hantera klimatförändringar. 
 
Att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma. 
 
Dan Tilert 


