
 

BÄSTE DELTAGARE 
 
Vi har idag glädjen att meddela att regeringen har utsett Svante Axelsson till nationell samordnare 

för Fossilfritt Sverige.  

Ett drygt halvår har nu gått sedan världens länder enades om det historiska klimatavtalet i Paris, som 

säger att alla länder ska öka sina ansträngningar och ambitioner för att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Vi har nu påbörjat arbetet med att genomföra det vi åtagit oss i Paris och en viktig 

grund för det arbetet är Miljömålsberedningens båda betänkanden. Som ni ju redan känner till har 

regeringen deklarerat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att 

Sveriges energisystem på sikt ska vara helt baserat på förnybar energi. Dessa högt ställda mål ska nu 

fyllas med innehåll. 

Det fossilfria välfärdssamhället kan bara genomföras om det finns ett starkt engagemang i hela det 

svenska samhället. Det är därför så glädjande att responsen på regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 

har varit stor. Initiativet samlar idag över 170 aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och 

organisationer. Regeringen vill nu ge ökad kraft åt initiativet genom att tillsätta en nationell 

samordnare, nämligen Svante Axelsson, som ska stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet 

med initiativet. Samordnaren ska synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige 

och dessutom tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna och 

regeringen som mellan aktörerna. Konkret innebär detta att Svante Axelsson ska ordna möten och 

dialoger, inklusive kring visioner om nollutsläpp. Dessutom ska Svante Axelsson initiera och främja 

samverkan samt sammanställa, kommunicera och synliggöra aktörernas arbete. Svante Axelsson 

börjar sitt arbete den 1 september.  

Beslutet att tillsätta en samordnare presenterades idag vid en pressträff i Almedalen.  

Vi ser verkligen fram emot ett ökat samarbete med alla er som anslutit er till Fossilfritt Sverige.  

 

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat  

Karolina Skog, miljöminister 


