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Sammanfattning av ärendet 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har 
tagit fram PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning. Älmhults kommun har 
beretts möjlighet att yttra sig över rapporten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra 
sig i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 
Delegation 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att fatta beslut om yttrande av 
remisser enligt delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
punkt 1.9, KS 2021/133. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 

• PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning, myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser  

 
Yttrande 
Generellt 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har 
tagit fram PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning. Älmhults kommun har 
beretts möjlighet att yttra sig över rapporten. 
Rapporten är strukturerad utefter en inledning, ett stycke om det politiska 
ramverket, ett antal sektorsspecifika förslag och rekommendationer samt ett 
antal sektorsövergripande förslag och rekommendationer.  
 

Sektorsspecifika förslag och rekommendationer 
Elektrifiering   
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Energisektorns roll för omställning samt aktörsstrukturen beskrivs på ett bra sätt 
även om delen som behandlar styrningsmekanismer och specifikt elhandeln har 
ett något okritiskt förhållningssätt. Vidare beskrivs under hinder för bättre 
balanseringslösningar att efterfrågeflexibiliteten kan ses över. Detta i sig är rätt 
men samtidigt betraktar vi en vara med låg priselasticitet varför bland annat 
prissignalens betydelse kan övervärderas, åtminstone i det korta till medellånga 
tidsperspektivet.  
Målkonflikterna gällande markanvändning kopplat till olika tekniska lösningar 
samt tillståndsprocessernas roll beskrivs bra. 
Gällande förslagen och rekommendationerna bedömer Älmhults kommun att 
förslag 1, utreda att tvådelat ersättningssystem vid etablering av ny kraft, är ett 
bra förslag som kan bidra till etablering av ny kraft. Förslag 2 om styrmedel som 
underlättar användning av spillvärme är även detta bra. Förslag 3 om att  utöka 
dialog genom nya nätverk mellan aktörer har förmodligen mer begränsad effekt 
då sektorn redan har nätverk på plats. Förslag 4 om möjligheterna för 
kraftvärmeanläggningar att utnyttja full kapacitet året om är, givet dagens 
produktionsbegränsningar, något som skulle medföra ett välkommet 
produktionstillskott.  
 
Markanvändning 
Belysandet av markanvändningens roll för klimatomställning och framförallt 
jordbrukets roll görs förtjänstfullt. Särskilt i de delar som berör 
styrningskonflikterna mellan svensk lagstiftares önskan och den som råder inom 
EU.  
Vidare görs en analys kring marknadsmisslyckanden och prissättningens roll i 
omställningen. Slutsatsen att sträva mot ett gemensamt pris på 
växthusgasutsläpp inte är genomförbar bedömer Älmhults kommun som 
tveksam. En form av marknadshandel för detta låter sig göras på samma 
premisser som annan handel. Problemen här är snarare kopplade till att, på 
global basis, politiska beslut kan ”köpas” vilket snedvrider eller i värsta fall helt 
sätter prissättningsmekanismer ur spel.  
De förslag och rekommendationer som redovisas kopplat till markanvändning 
bedömer Älmhults kommun som effektgivande för omställning.  
 
Konstruktioner och bostäder 
Rapporten beskriver hur olika inlåsningar idag försvårar omställningen för 
konstruktion och bostäder. En klimatomställning krävs för hela kedjan vilket då 
omfattar såväl industrin som energisektorn. Branschen präglas av kortsiktigt 
projektfokus samtidigt som det som byggs har återverkningar över en lång 
tidshorisont. Älmhults kommun instämmer i att för att nå resultat under dessa 
omständigheter behöver branschen ”långsiktiga och tydliga regulatoriska 
spelregler”. Även de slutsatser som dras kring dagens hyresmodell och dess 
marknadshindrande effekt för omställning är rimliga.  
Förslagen kopplat till sektorn bedöms som effektiva och särskilt bra bedömer 
kommunen förslaget att utreda investeringsstöd för energieffektivisering i 
befintliga byggnader.  
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Industri 
Älmhults kommuns enda synpunkt på denna del av rapporten är betydelsen av 
undanröjande av osäkerheter. Mer specifikt kan vikten av ”kända spelregler” inte 
överskattas och dessutom att dessa ligger någorlunda fasta över tiden.  
Gällande förslagen och rekommendationerna inom området vill Älmhults 
kommun särskilt lyfta elskattenedsättningen för datahallar. Som mycket riktigt 
påpekas i rapporten leder denna till stora snedvridningar i konkurrensen och 
skapar inga incitament till omställning och utveckling.  
 
förbränning av plast samt arbetsmaskiner 
Under rubrikerna förbränning av plast samt arbetsmaskiner har Älmhults 
kommun inga synpunkter utöver att instämma i behovet att utveckla 
laddinfrastrukturen för fordon. 
 

Sektorsövergripande förslag och rekommendationer 
Under rubriken ”EU-politiken som förutsättning” vill Älmhults kommun särskilt 
lyfta betydelsen av förslaget om att se över och justera de nationella klimatmålen 
så att de anknyter och bidrar till EU:s klimatpolitik. Detta anknyter även till 
Älmhults kommuns kommentar under markanvändning och styrkonflikterna 
mellan svensk lagstiftning och EU lagstiftning.   
Under rubriken ”Finansiering” är det kommunens bedömning att förslaget om att 
göra statliga åtagenden långsiktigt bindande är det som har störst effekt, övriga 
förslag kan i och för sig leda till ökad omställning men effekten är mer osäker. 
Under rubriken ”Upphandling” anser Älmhults kommun att rapporten inte ger 
förslag med tillräcklig kraft för att göra någon egentlig skillnad för områdets 
påverkan på omställningen. Området/sektorn bör belysas betydligt mer och en 
mer djuplodande analys behöver göras för att ge mer tydliga förslag på åtgärder.  
Under rubriken ”Tillståndsprocessers roll för klimatomställningen” vill Älmhults 
kommun endast lämna kommentaren här görs en god analys och vikten av att 
kunna skapa en flexibilitet även i tillståndsprocesser är hög. 
Älmhults kommun har inga övriga synpunkter på rapporten. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig över PM 2022:10 Näringslivets 

klimatomställning i enlighet med kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2022-12-06. 

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 

 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
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