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§ 229 Dnr KS 2022-000374 420 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Skellefteå kommun yttrar sig enligt kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har för eventuellt yttrande översänt 

Miljömålsberedningens delbetänkande "Sveriges globala klimatavtryck". 

Bredningen har till uppgift att lämna förslag till regeringen hur 

miljökvalitetsmålen och generationsmålen kan nås. 

Förvaltningen samhällsbyggnad samt kommunledningskontorets 

avdelning för samhällsutveckling har lämnat förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 237 

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret 2022-08-15 

Tjänsteskrivelseförvaltningen samhällsbyggnad 2022-05-23 

Bilaga, remissmissiv Miljödepartementet 

Bilaga, följebrev remiss 
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Diarienummer 

 KS 2022-000374  420  

 Kommunstyrelsen 

 

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

Förslag till beslut 
1. Godkänna förslaget till yttrande 

 

Sammanfattning 
Miljömålsberedningen har kommit med ett första delbetänkande. Utredningens 
uppdrag är omfattande utifrån att det kräver en mycket stor omställning av 
samhället. Det första delbetänkandet är inriktat på inköp och upphandling. 
Kommunledningskontoret anser att de förslag till regelförändringar som innebär att 
klimataspekterna ska beaktas vid inköp och upphandling är lovvärda. 

Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
Kristina Sundin Jonsson 
Förvaltningschef 

Lars Hedqvist 
Handläggare 
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Beskrivning av ärendet 

Den parlamentariska miljömålsberedningen har kommit med ett delbetänkande. 
Målbilden är nettonollutsläpp av klimatskadliga gaser år 2045. Utmaningen är stor 
eftersom fortfarande är energianvändningen i samhället fortfarande till 80 % 
beroende av fossila drivmedel. Miljömålsberedningens direktiv är att föreslå en 
samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en 
klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt 
effektivt sätt. Miljömålsberedningens utgångspunkt i sitt första betänkande är att 
åstadkomma en del av måluppfyllelsen utifrån regelförändringar beträffande 
offentliga inköp och upphandlingar.  

Kommunledningskontoret konstaterar att miljömålsberedningen gjort en omfattande 
sammanställning och analys av nuläget på klimatområdet i både Sverige och 
Europa som helhet. Rapporten som är lång och tänkvärd ger en tydlig bild av vad 
som krävs för att klara de framtida klimatmålen. Miljömålsberedningens förslag 
inriktas nu mycket riktigt på konsumtion eftersom den påverkar en stor del av 
utsläppen. Den offentliga konsumtionen är omfattande och styr därför en stor del av 
produktionen av varor och tjänster. Den konkreta innebörden blir att offentliga 
upphandlingar ska regelmässigt beakta klimataspekterna. Klimataspekterna blir 
alltså en viktig del i utvärderingen vid inköp och upphandling. 
Kommunledningskontoret anser att detta är ett riktigt ställningstagande. Därmed 
kan en lokalt producerad vara eller tjänst få större möjlighet att konkurrera med 
annan storskalig produktion som främst annars väljs utifrån sitt pris. På det här 
sättet kan näringslivet i Sveriges landsbygder få större möjlighet att utvecklas 
samtidigt som miljön förbättras.     

 

Beslutet sänds till: 
Regeringen  
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