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Yttrande –  Miljömålsberedningens delbetänkande  
Sveriges globala klimatavtryck  (SOU  2022:15)  

Beskrivning  av  ärendet  

Miljömålsberedningen har efter tilläggsdirektiv  föreslagit  en samlad strategi  

för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimat-mässigt

hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhälls-ekonomiskt  effektivt  

sätt.   

 

Bland annat föreslås: 

- En ny strecksats i generationsmålet om att Sverige ska nå negativa ut-

släpp senast 2045

- Mål för konsumtionsutsläpp och exportnytta samt statistik för dessa

- Mål för flygets och sjöfartens omställning

- Lagändringar gällande offentlig upphandling i syfte att minska klimat-

påverkan

Regeringen vill ha synpunkter  på förslagen eller materialet i promemorian  

särskilt med fokus på förslag på nya mål och behov av styrmedel och åtgärder 

för att nå dessa föreslagna mål.  

Yttrande   

I  Gävle kommuns  miljöstrategiska program samt  tillhörande klimatfärdplan  

slås fast att  Gävle kommun ska vara klimatneutralt senast 2035  - inklusive 

konsumtionsutsläpp.  

Som kommun kan vi förbättra vår offentliga upphandling,  planera för hållbara  

transporter, samverka för  ett hållbart näringsliv och bygga mer hållbart,  men  

våra förutsättningar för att  lyckas påverkas ytterst av vad som händer på nat-

ionell och europeisk  nivå. Nationellt ledarskap i form av mål, lagstiftning och  

statistik  kommer att vara avgörande för att kommunen ska lyckas i sin mål-

sättning.  

Gävle kommun ställer sig positivt till förslagen om en ny strecksats om att  

Sverige ska nå negativa utsläpp  2045, mål för konsumtionsutsläpp, exportens 

klimatnytta, samt sjöfartens och flygets  klimatpåverkan.  
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I sammanhanget vill  kommunen  lyfta att det är viktigt att  mål utgår från vad  

vetenskapen säger (s.k.  science based targets) krävs för att klara de åtaganden 

vi redan gjort  i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5  

grad.  Detta gäller särskilt när det gäller beräkningar av exportens klimatnytta, 

där antaganden bakom  vilken typ av produktion som exporten tränger ut, samt 

i vilket land och  i vilken grad,  att vara avgörande.  

Använda rätt kan målen  bidra till att  öka takten i  omställningen mot  klimatne-

utralitet, som i dagsläget  går för sakta. Samtidigt kan  målen i sig inte  förväntas  

att  sänka utsläpp,  för det  krävs åtgärder som  styr mot  målen. Gävle kommun 

vill därför understryka  behovet av åtgärder på statlig nivå som  svarar att  

uppnå  målen som beredningen föreslår.  Åtgärder bör utformas på ett sätt som 

inte minskar möjligheterna att nå andra miljömål, exempelvis kring biologisk  

mångfald.   

Kommunen  ser också  positivt på förslagen  om  lagändringar gällande  offentlig 

upphandling i syfte att minska klimatpåverkan  samt förslaget om en nationell  

utbildning för upphandlare. Att i lagstiftningen  ställa krav för  en mer klimat-

smart upphandling  ger en tydlighet om vart vi ska, och  att  matcha dessa med 

utbildning  för upphandlare ger oss bättre chans att ta oss dit.   

Beslutsunderlag  
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