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Yttrande över promemorian Näringslivets 
klimatomställning (PM 2022:10) 
Miljödepartementet har överlämnat Tillväxtanalys promemoria Näringslivets 
klimatomställning (PM 2022:10) till Uppsala kommun för yttrande. Uppsala kommun 
lämnar sina synpunkter i två delar, dels kommunens övergripande synpunkter och 
dels under rubriker som hänför sig till promemorians indelning. 

Övergripande synpunkter 
 
Uppsala kommun är överlag positiva till rapportens förslag, men anser att 
ambitionerna behöver stärkas för att näringslivets klimatomställning ska ske i den 
takt som krävs för att nå de nationella och globala klimatmålen. 
 
I Uppsala finns ett näringsliv med höga klimatambitioner. Därmed är Uppsala 
kommun i huvudsak positiva till att flera av förslagen utreds, men önskar samtidigt 
skarpare förslag för genomförande. Att undanröja hinder för näringslivets 
klimatomställning är viktigt för att säkerställa att näringslivet fortsätter att utgöra en 
motor i klimatomställningen.  
 
Vidare efterfrågar Uppsala kommun en tydlig prioriteringsordning mellan föreslagna 
utredningar då antalet är många. Rapportförfattarna lyfter själva fram att merparten 
av förslagen behöver genomföras för att ge tillräckligt genomslag, men utan en 
tydlig prioritering finns risk att resursbrist snarare än omställningspotential avgör 
vilka förslag som tas vidare. Utredningarna behöver också leverera konkreta förslag 
som genomförs för att faktiskt bidra till ökad takt i klimatomställningen. 

Utredningens åtgärdsförslag 

3.6.5 Förslag och rekommendationer, förslag nr 25: Utred miljözoner för 
arbetsmaskiner 
 
Att införa miljözoner med hög precision utan att riskera överflyttningseffekter är i 
dagsläget svårt. Uppsala kommun ser att det är viktigt att utforma miljözoner som 
gynnar alla arbetsmaskiner med låg klimatpåverkan, inte bara elektrifierade. Mot 
bakgrund av höga elpriser och kapacitetsbrist anser Uppsala kommun att också 
biodrivmedel bör inkluderas. Som alternativ ser Uppsala kommun att 
upphandlingskrav troligtvis ger mer effekt än miljözoner, eftersom det ger tydliga 
incitament för entreprenör att investera i och använda elektrifierade 
arbetsmaskiner. För dessa är Trafikverkets nuvarande modell är bra.  

4.2.5 Förslag och rekommendationer, förslag nr 31: Se över och justera de 
nationella klimatmålen så att de tydligare anknyter till och bidrar till EU:s 
klimatpolitik 
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Uppsala kommun instämmer i hindersanalysen att politikens fokus på 
klimatområdet nu skiftar från målsättande till genomförande av omställningen, 
vilket ställer ökade krav på stödjande åtgärder. Att förutsägbarhet och långsiktighet 
präglar politikens styrmedel är därför av största vikt. Mot bakgrund av detta oroas 
Uppsala kommun av förslag nummer 31 om att ge Miljömålsberedningen i uppdrag 
att se över och justera de nationella klimatmålen så att de tydligare anknyter till och 
bidrar till EU:s klimatpolitik. Att Sveriges nationella klimatmål är högre ställda än 
EU:s leder till stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv i omställningen. Uppsala 
kommun delar Naturvårdsverket och Energimyndighetens bedömning om att en 
översyn av målen riskerar att leda till sänkta ambitioner och förordar att förslaget 
inte genomförs. 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 

Erik Pelling Sara-Carin Öhman 
Ordförande  
 
 

Sekreterare 
 

 


	Yttrande över promemorian Näringslivets klimatomställning (PM 2022:10)
	Övergripande synpunkter
	Utredningens åtgärdsförslag
	3.6.5 Förslag och rekommendationer, förslag nr 25: Utred miljözoner för arbetsmaskiner
	4.2.5 Förslag och rekommendationer, förslag nr 31: Se över och justera de nationella klimatmålen så att de tydligare anknyter till och bidrar till EU:s klimatpolitik



