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Näringslivets klimatomställning – underlag inför 

klimatpolitisk handlingsplan 2023 

Er beteckning: M2022/01829 

 

Länsstyrelsens övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen välkomnar rapporten med förslag och rekommendationer. Svenskt 

näringsliv ligger i framkant av omställningen med flera fossilbränslefria satsningar 

inom såväl industri som transportsektor. Idag ses arbetet med hållbarhetsfrågor som 

ett konkurrenskraftigt verktyg. Vad näringen behöver är en långsiktighet och 

tydlighet. Det är också viktigt med kontinuitet avseende nationella stöd såsom 

Klimatklivet och Industriklivet med mera.  Om dessa ändras eller tas bort försvåras 

förutsättningarna för näringslivets bidrag till klimatmålen 2030. Rapporten beskriver 

hur dessa styrmedel finns kvar mandatperioden 2022–2026 vilket inte är någon 

självklarhet. Om så inte är fallet behöver det kompenseras genom ökande insatser för 

näringslivets klimatomställning.  

I regeringens uppdragsbeskrivning står det ”I uppdraget ingår vidare att analysera 

och redovisa en bedömning av vilka effekter förslagen kan få. Förslagen bör 

rangordnas och motiveras utifrån deras betydelse för klimatomställningen, inklusive 

direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser på lång och kort sikt.” 

Det framgår i rapporten att det inte blev så på grund av svårigheter att göra 

jämförbara beräkningar för samtliga förslag. I stället rangordnas förslagen utifrån 

förslag, rekommendationer och förslag för fortsatt utveckling – det vill säga hur snart 

åtgärder kan genomföras. Det ska underlätta omställningen snarare än direkt minska 

utsläppen. Länsstyrelsen håller delvis med – klimatomställningen bör gå fortare än 

den gör – men det betyder också att åtgärder som minskar utsläppen kraftigt måste 

genomföras skyndsamt. Utan riktiga beräkningar finns risken att mycket ansvar läggs 

på respektive näring.  
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Det regionala och lokala bidraget till klimatomställningen utesluts helt från rapporten 

– förmodligen eftersom det utreds i separat rapport – men en tydligare koppling är 

önskvärd. Kommuner och regioner genomför många insatser för klimatomställningen 

och det innefattar förstås näringslivet.   

Länsstyrelsens synpunkter på förslag 

Förslag 31. Se över och justera de nationella klimatmålen så att de tydligare 

anknyter till och bidrar till EU:s klimatpolitik 

Länsstyrelsen instämmer i bland andra Naturvårdsverkets särskilda yttranden 

angående en översyn av det klimatpolitiska ramverket och att se över och justera de 

nationella klimatmålen. Förutom att det ligger utanför regeringsuppdraget finns en 

risk att det leder till stor osäkerhet och ovilja att satsa.  

 

De som deltagit i beslutet 

Beslut om detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för 

samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson, efter föredragning av klimat- och 

energistrateg Madeleine Mårtensson.  

 

Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens 

elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 


