
  
 

   

       
     

     

 
          

           
         
           

          

 
   

       
 

   
    

  
        

       
        

         
         

  
        

       
        

         
        

   
 

         
       

          
 

 
         

         
   

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

§ 235 

Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 
Ks/2021:363 400 

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har av Miljödepartementet beretts möjlighet att senast den 
21 oktober 2021 lämna synpunkter på den statliga offentliga utredningen 
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21). Syf-
tet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimat-
mål ska kunna nås genom att klimatfrågan integreras i lagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Betänkandet (SOU 2021:21) 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-23 § 415 med tillhörande tjänsteskri-
velse 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samti-
den och framtiden (SOU 2021:21) överlämnas till Miljödepartementet i 
enlighet med kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samti-
den och framtiden (SOU 2021:21) överlämnas till Miljödepartementet i 
enlighet med kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-10-05 
Yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag. 

Omröstning 
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget. 

Justerandessignatur Utdragsbestyrkande 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X 
Andreas Persson (S) X 
Harriet Roosquist (S) X 
David Gerson (L) X 
Mats Weidman (MP) X 
Thordis Samuelsson (V) X 
Cecilia Hjorth Attefall (KD) X 
Margareta Strömberg (KD) X 
Peter Jutterström (M) X 
Bert-Åke Näslund (M) X 
Kristian Aronsson (SD) X 
Elisabeth Lundqvist (SD) X 
Andreas Sturesson (KD) X 
Ilan De Basso (S) X 
Ann-Marie Nilsson (C) X 

8 7Summa 
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samti-

den och framtiden (SOU 2021:21) överlämnas till Miljödepartementet i 
enlighet med kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

Reservationer 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Miljödepartementet 
Stbn 

Justerandessignatur Utdragsbestyrkande 
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2021-10-05 1 (1) 

Miljödepartementet 

Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 

Jönköpings kommun har av miljödepartementet beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på den statliga offentliga utredningen En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21). Jönköpings kommun ser positivt till 
utredningens förslag men uppmärksammar att el- och värmeproducenter riskerar 
reglering från dubbla håll. Dels skärpta krav i miljöbalken, dels befintliga 
utsläppsregleringar genom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). 

Utredningen pekar på åtgärder som ökad återvinning av plast från hushållsavfall 
för att undvika de fossila utsläppen från el- och värmeproduktionen i Sverige. 
Faktorer som ökad återvinning, förebyggande av avfall och utfasning av fossil 
plast på marknaden är sådant el- och värmeproducenter har låg rådighet över. I 
Sverige importeras avfall från andra EU-länder där deponering är förekommande, 
vilket inte är att föredra framför förbränning ur klimat- och miljösynpunkt. Frågan 
med fossila utsläpp från avfallsförbränning är komplex och både problemet och 
lösningen är till stor del en internationell fråga. 

Jönköpings kommun noterar också att utredningen bedömer att de tillkommande 
kostnaderna för kommunerna till följd av förslaget är små och går att finansiera 
genom avgifter. 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Ann-Marie Nilsson Johan Fritz 
Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör 

jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 
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FÖR KÄNNEDOM 

Miljödepartementet 

Yttrande över slutbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21) 

Jönköpings kommun har av miljödepartementet beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på den statliga offentliga utredningen En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden (SOU 2021:21). Jönköpings uppmärksammar att el- och 
värmeproducenter riskerar reglering från dubbla håll. Dels skärpta krav i 
miljöbalken, dels befintliga utsläppsregleringar genom EU:s handel med 
utsläppsrätter (EU ETS). Jönköpings kommun berörs marginellt av förändringen 
eftersom vi inte har miljöfarlig verksamhet med höga utsläpp av växthusgaser. 

Utredningen pekar på åtgärder som ökad återvinning av plast från hushållsavfall 
för att undvika de fossila utsläppen från el- och värmeproduktionen i Sverige. 
Faktorer som ökad återvinning, förebyggande av avfall och utfasning av fossil 
plast på marknaden är sådant el- och värmeproducenter har låg rådighet över. I 
Sverige importeras avfall från andra EU-länder där deponering är förekommande, 
vilket inte är att föredra framför förbränning ur klimat- och miljösynpunkt. Frågan 
med fossila utsläpp från avfallsförbränning är komplex och både problemet och 
lösningen är till stor del en internationell fråga. 

Jönköpings kommun anser det viktigt att Sverige framgent är teknikneutralt i 
fråga om alternativ till nyttjande av fossilt bränsle inom industrin. Det måste vara 
målet, minskade koldioxidutsläpp, och inte eventuell teknik för att nå målet som 
står i fokus. 

I konsekvensanalysen utgår man från ett så kallat nollalternativ framtaget av 
Naturvårdsverket. Alternativet har som utgångspunkt att inget kommer att 
förändras från dagens läge, vilket är ett felaktigt synsätt. Det omfattar till exempel 
inte redan existerande styrmedel och investeringar som finns på̊ plats idag, till 
exempel Hybrit, Northvolt med flera. Branscher inom energikrävande 
verksamheter vidtar redan idag åtgärder för att minska sina utsläpp. Att bortse från 
detta ger en missvisande bild av verkligheten och gör utgångspunkten för arbetet 
och den därpå baserade konsekvensanalysen irrelevant. 

Att klara av utmaningarna för att möta de globala klimatförändringarna är en av 
samtidens största frågor. För att det ska vara möjligt kommer det att krävas 
investeringar i näringslivet på en nivå som aldrig tidigare skådats. Det är företagen 
som producerar de allra flesta varor och tjänster som såväl bidrar till som löser 
problemen med växthusgasutsläpp. Det är genom företagens innovationer och 
förändringar som det alls blir möjligt att reducera den negativa klimatpåverkan. 
Om denna process inte underlättas kommer Parisavtalets intentioner inte att kunna 

jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 
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förverkligas. Därför är det viktigt att varje initiativ och reglering som vidtas stöttar 
investeringsviljan och inte motverkar den. Det är olyckligt att utredningens 
uppdrag begränsas av ett snävt nationellt perspektiv, som inte bara ter sig 
kortsiktigt ur klimatsynpunkt utan även riskerar att kringskära företagens 
möjligheter att positivt bidra till lösningarna samtidigt som deras 
konkurrensförmåga riskerar att urholkas. 

Jönköpings kommun anser att förslagen på förändrad lagstiftning skulle ha ökad 
möjlighet till framgång om man fokuserade på drivkrafter. Drivkrafter som kan 
underlätta att nå den efterfrågade utvecklingen. Hur kan miljöbalken underlätta för 
verksamheter att genomföra investeringar och bidra till att nå klimatmålen. 

Avslutningsvis kan konstateras att utredningen själv lyfter fram det faktum att 
åtgärder som vidtas kan komma att motverka sitt syfte globalt även om man på 
pappret agerar lokalt i Sverige. Klimatfrågan är inte en nationell angelägenhet 
utan en global sådan; ”Åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i Sverige som 
vidtas med anledning av utredningens förslag kan delvis komma att leda till ökade 
utsläpp på andra ställen i världen. Förslagen medför kostnadsökningar som, allt 
annat oförändrat, innebär försämrad konkurrenskraft gentemot utländska 
företag”. 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 
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