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Remiss - Promemorian Näringslivets klimatomställning  

Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan 
vart fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i 
december 2019 till riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav 
regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  

 
I denna rapport redovisar Tillväxtanalys regeringens uppdrag att ta fram 
underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande 
klimatpolitiska handlingsplanen 2023–2026. Uppdraget är genomfört med 
stöd från Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket 
och Skogsstyrelsen. 
Resultatet av uppdraget utgår från den uppdragsbeskrivning som regeringen 
beslutade om den 24 mars 2021 (Regeringskansliet 2021a). I uppdraget ingår 
att: 

• göra en hinderanalys för uppfyllandet av de nationella och globala 
klimatmålen med tonvikt på jordbruks-, skogsbruks-, industri-, bygg-
, fastighets-, avfalls-och energisektorn 

• lämna förslag på nya eller förändrade styrmedel, åtgärder och 
eventuella kompensationsåtgärder för att på ett mer effektivt sätt 
bidra till att utsläppen minskar i linje med de nationella och globala 
klimatmålen samtidigt som näringslivet ställer om till 
nettonollutsläpp med bibehållen och stärkt konkurrenskraft 

Sammantaget presenterar rapporten 47 förslag och rekommendationer med 
beskrivningar och tillhörande analyser. Innovation påskyndar omställningen 
och skapar potential för nya affärsmöjligheter. Nya lösningar kräver dock tid 
att växa från experimentet till fullskaliga implementeringar. Därför är det 
viktigt med en politisk långsiktighet som fokuserar på klimatmålet 2045. 
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Remissvar 
Leksands kommun har inga synpunkter på förslaget och ställer sig generellt 
sätt bakom det fortsatta arbetet och de givna förslagen.  

Förslag till beslut 
1. Anta yttrandet som sitt eget och översända yttrandet till 

miljödepartementet.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Remissmissiv - Promemorian Näringslivets klimatomställning 
Remissen i sin helhet går att läsa här: 
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.d45083118258961b7f816dc/166
6165826507/PM2022_10_Na%CC%88ringslivets_klimatomsta%CC%88llni
ng.pdf 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28 

Slutligt beslut skickas till 
Näringslivschef Tobias Mårtensson 
Miljödepartementet  
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