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Bakgrund: 

Rapporten är framtagen mot bakgrund av klimatlagen (2017:720) enligt vilken regeringen ska 
ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år. Underlaget till den första 
klimatpolitiska handlingsplanen lämnades av Naturvårdsverket den 1 mars 2019. Den första 
klimatpolitiska handlingsplanen lämnades 18 december 2019 i En samlad politik för klimatet – 
klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) till riksdagen och genomförandet utvärderas 
årligen av Klimatpolitiska rådet. 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) samt Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning 
(N2021/01037). Länsstyrelsen i Uppsala fick i uppdrag att ta fram analyser och förslag till 
styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela 
landet. Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt 
hållbart och kostnadseffektivt sätt och ska kunna införas under perioden 2023–2026. 

 

Högskolan i Borås remissvar: 

Högskolan i Borås delar den i rapporten framförda uppfattningen att tiden för 
klimatomställning är knapp och att den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar som 
föredöme och möjliggörare. Likaså ser vi liksom rapportförfattarna att klimatfrågan inte bara 
innehåller skyldigheter, utan också rättigheter, nämligen rätten till ett gott liv som inte 
äventyrar framtiden. 

Rapporten lyfter fram att de svenska territoriella utsläppen har minskat med en tredjedel 
sedan 1990 men att omställningstakten behöver öka för att nå klimatmålen samt att 
utfasningen av fossila drivmedel är en kritisk aspekt av klimatomställningen. Detta stöds av 
forskning på området.  



Rapporten understryker att universitet och högskolor har en viktig roll i klimatarbetet även 
regionalt och lokalt, en uppfattning som högskolan i Borås delar. Science Park Borås vid 
Högskolan i Borås har idag ett flertal nationella uppdrag för omställning av näringslivet till 
cirkulär ekonomi och arbetar också på uppdrag av Västra Götalandsregionen inom såväl 
cirkulär ekonomi som i klimatomställningsarbetet.  

 

Olika hinder för kommuners och regioners klimatarbete lyfts fram i rapporten och förslag 
formuleras rörande hur dessa hinder kan hanteras. Rapporten betonar vidare att frågorna är 
komplexa och kräver tvärsektoriellt samarbete och systemlösningar. Högskolan i Borås delar 
bedömningarna och medverkar gärna i olika sammanhang för att ytterligare påskynda takten i 
klimatomställningen. Den av regeringen nyligen framlagda analysen i samband med 
budgetproposition 2023 angående att Sverige inte kommer att nå klimatmålen, förstärker 
behovet av åtgärder som accelererar klimatomställningen. Högskolan i Borås har tillsammans 
med andra lärosäten i Sverige tagit ett antal initiativ vad gäller att de politiska besluten för att 
minska klimatutsläppen ska baseras på vetenskapliga fakta så att de planetära gränserna hålls. 

 

Ärendet har beretts av hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, Birgitta Losman. 

 

Beslut om remissvar fattat av chef för Forskning och innovation 2022-12-15. 
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Chef Forskning och innovation 
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