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§ 103 KS/2022:85 409 
 

Svar på remiss avseende Miljömålsberedningens betänkande av 
Sveriges globala klimatavtryck 
 

 Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. 
______________________ 
 
Bakgrund 
Flens kommun välkomnar Miljömålsberedningens ambition en samlad strategi för 
att minska klimatpåverkan från konsumtion då detta är en viktig pusselbit i 
minskningen av de totala växthusgasutsläppen. Flens kommun välkomnar den 
nya strecksatsen i generationsmålet. Eftersom klimatpåverkan idag är bland de 
största miljöproblemen är det rimligt att ange en specifik målsättning kring just 
detta samt ange vilka områden som ska arbetas med. Flens kommun välkomnar 
ett klimatmål även för konsumtionen för att på så sätt få ett helhetsgrepp om de 
svenska utsläppen.  
 
Att SCB får i uppgift att utveckla den officiella statistiken om konsumtionens kli-
matpåverkan välkomnas av Flens kommun och här ser vi att statistiken behöver 
utvecklas även på regional och kommunal nivå så att vi med det som underlag 
kan utveckla vårt arbete för minskad klimatpåverkan från konsumtion.  
 
Flens kommun välkomnar ett införande av “ska”-krav i upphandlingslagstiftning-
en om att beakta klimatmålen då det är tydligare än nuvarande “bör”-krav och 
ger mindre utrymme för egna tolkningar. Här är det dock viktigt att det finns tyd-
liga vägledningar och exempel på hur klimatmålen ska beaktas. Som liten kom-
mun med begränsade resurser till upphandlingsarbetet är vi beroende av hjälp 
och stöd för att kunna leva upp till kraven. 
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Ärendet 

Miljömålsberedningen har lämnat sitt delbetänkande Sveriges globala klimatav-
tryck till regeringen. Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en sam-
lad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att 
nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällse-
konomiskt effektivt sätt. Flens kommun är en av 152 remissinstanser, varav ett 
trettiotal kommuner. Det är frivilligt för kommuner att svara på remissen. Svar 
ska inkomma senast 19 september 2022.  
 
Flens kommun tar klimatfrågan på allvar och har satt upp mål om minskade ut-
släpp, både från den egna organisationen och för kommunen som helhet. Kom-
munen har även en målsättning om att utsläppen från konsumtion ska minska 
och att det ska ställas höga miljömässiga krav i upphandlingar. Hållbar konsumt-
ion och minskad klimatpåverkan från konsumtion finns även med i Söderman-
lands klimat- och energistrategi. Kommunledningsförvaltningen föreslår ett svar 
på remissen enligt nedan.  
 
Svar på remissen  
Flens kommun välkomnar Miljömålsberedningens ambition en samlad strategi 
för att minska klimatpåverkan från konsumtion då detta är en viktig pusselbit i 
minskningen av de totala växthusgasutsläppen.  
 
Miljömålsberedningen föreslår en ny strecksats i Generationsmålet inom miljö-
målssystemet att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck. 
Detta ska nås genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens kli-
matpåverkan och exportens klimatnytta. Idag formuleras generationsmålet såhär: 
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”  
 
Flens kommun välkomnar den nya strecksatsen i generationsmålet. Eftersom 
klimatpåverkan idag är bland de största miljöproblemen är det rimligt att ange 
en specifik målsättning kring just detta samt ange vilka områden som ska arbe-
tas med, det vill säga Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpå-
verkan och exportens klimatnytta.  
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Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om ett långsiktigt klimatmål 
för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion om att nå nettonollutsläpp till 2045. 
Flens kommun välkomnar ett klimatmål även för konsumtionen för att på så 
sätt få ett helhetsgrepp om de svenska utsläppen.  
 
Miljömålsberedningen föreslår att Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppgift att 
utveckla den officiella statistiken över klimatpåverkan från konsumtion. Detta 
välkomnas av Flens kommun och här ser vi att statistiken behöver utvecklas 
även på regional och kommunal nivå så att vi med det som underlag kan ut-
veckla vårt arbete för minskad klimatpåverkan från konsumtion.  
 
Miljömålsberedningen lämnar flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket 
ska kunna få genomslag i offentlig upphandling bland annat en lagstadgad skyl-
dighet för alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella 
klimatmålen i sin offentliga upphandling. I nuvarande lagstiftning finns endast en 
skrivning om att “en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala 
och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling”. Miljömålsberedningen be-
tonar att det fortfarande ska vara upp till varje enskild kommun, region och stat-
lig myndighet att utifrån sin position, ekonomi och lokala förutsättningar avgöra 
vilka krav som ska ställas i den offentliga upphandlingen. 
 
Flens kommun ser den offentliga upphandlingen som ett viktigt verktyg för att 
minska klimatpåverkan. Enligt kommunens policy ska inköp och upphandling 
präglas av ett miljö- och klimatvänligt förhållningssätt. Flens kommun välkom-
nar ett införande av “ska”-krav i lagstiftningen om att beakta klimatmålen då 
det är tydligare än nuvarande “bör”-krav och ger mindre utrymme för egna 
tolkningar. Här är det dock viktigt att det finns tydliga vägledningar och exem-
pel på hur klimatmålen ska beaktas. Som liten kommun med begränsade resur-
ser till upphandlingsarbetet är vi beroende av hjälp och stöd för att kunna leva 
upp till kraven. 

 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Miljödepartementet 
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