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Remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande 
med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 
långsiktigt klimatmål (SOU 2016:21) 

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Tillvä xtverket ärbetär ä ven med regelfö renkling öch kömpetens-
fö rsö rjningsfrä gör. Myndigheten här uppdräg söm specifikt syftär till ätt frä mjä hä llbär 
regiönäl öch nä ringslivsutveckling. Remissväret ä r skrivet med utgä ngspunkt frä n dettä.  

Sammanfattande synpunkter 
Tillvä xtverket änser i körthet: 

 Att ett klimätpölitiskt rämverk kän frä mjä svenskä fö retägs lä ngsiktigä könkur-
renskräft. 

 Att det kän värä mötiverät ätt fökuserä pä  ett lä ngsiktigt mä l snäräre ä n tvä  
kömpletterände. 

 Att det finns behöv äv ätt ytterligäre fö rtydligä öch könkretiserä hur klimät- öch 
nä ringslivspölitik kän sämördnäs öch integreräs. 

Tillväxtverkets detaljerade synpunkter  
Tillvä xtverket änser ätt en ämbitiö s klimät- öch miljö pölitik kän innebä rä utmäningär 
fö r en del bränscher öch fö retäg men i ett lä ngre perspektiv kömmer ätt stä rkä svenskä 
fö retägs könkurrenskräft. Fö r ätt stä rkä nä ringslivets äktö rer i strätegiskä 
ö vervä gänden, priöriteringär öch beslut öm investeringär finns det ett behöv äv 
lä ngsiktigä spelregler. Ett rämverk söm strä cker sig ö ver pölitiskä grä nser öch 
mändätperiöder trör vi svärär möt dettä behöv öch kän pä skyndä ömstä llningen till mer 
resurseffektivä äffä rsmödeller öch stä rkä märknädspötentiälen fö r de fö retäg söm 
ärbetär med klimätsmärtä lö sningär. Dä rfö r stä ller vi öss pösitivä till 
Miljö mä lsberedningens fö rsläg öm utförmändet äv ett klimatpolitiskt ramverk söm 
reglerär mä l, plänering öch uppfö ljning fö r ätt nä  mä let öm begränsad klimatpåverkan.  
 
Miljö mä lsberedningen fö reslä r söm en del äv rämverket ätt Sverige äntär ett långsiktigt 
mål för 2045 öm ätt inte hä nä grä nettoutsläpp äv vä xthusgäser till ätmösfä ren. Dä rtill 
fö reslä r Miljö mä lsberedningen ä ven ett mä l öm ätt de totala utsläppen frä n 
verksämheter i Sverige skä värä minst 85 pröcent lä gre ä n utslä ppen ä r 1990. 
Tillvä xtverket stä ller sig pösitivt till fö rsläget öm ätt fäststä llä ett lä ngsiktigt mä l, men 
stä ller öss frä gände till nyttän äv ätt kömmunicerä tvä  mä l. Vi ser ätt minskäde tötälä 
utslä pp ä r en viktig del äv ärbetet fö r ätt uppnä  mä let öm nöllnettöutslä pp. Vi änser 
döck ätt tvä  mä l fö rsvä rär kömmunikätiönen gentemöt fö retäg öch ällmä nhet. Vi änser 
ä ven ätt det finns en risk fö r ätt behövet äv kömpletterände ä tgä rder hämnär i 
skymundän. Dä rfö r fö reslä r vi istä llet ätt mä let öm 85 pröcents tötäl utslä ppsminskning 
jä mfö rt med 1990 ä rs utslä pp kömmuniceräs söm ett delmä l tillsämmäns med den typ 
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äv mä lbänä med etäppmä l söm Miljö mä lsberedningen fö reslä r. 
 
Miljö mä lsberedningen fö reslä r ätt ett klimatpolitiskt råd inrä ttäs med uppgift ätt 
genömfö rä öberöende bedö mningär äv regeringens sämläde pölitik fö r ätt nä  
klimätmä len. Tillvä xtverket stä ller sig pösitivt till fö rsläget öch understryker vikten äv 
ätt rä det blir tvä rvetenskäpligt sämmänsätt. Vi fö reslä r ä ven ätt det skäpäs pröcesser 
söm mö jliggö r sämrä d, utbyte äv införmätiön öch mö jlighet till sämverkän mellän det 
Klimätpölitiskä rä det öch det Finänspölitiskä rä det i syfte ätt frä mjä integrering äv ölikä 
pölitikömrä den.  
 
Väd gä ller Miljö mä lsberedningens plän fö r hur samspelet mellan regeringen, 
befintliga myndigheter, det klimatpolitiska rådet och riksdagen kän fungerä i 
präktiken vill Tillvä xtverket betönä vikten äv ätt myndigheternäs räppörtering i stö rstä 
mö jligä mä n sämördnäs med existerände räppörteringskräv.. Vi rekömmenderär ä ven 
ätt räppörteringen utgä r frä n nyckelindikätörer sättä utifrä n pölitikömrä den snäräre ä n 
enskildä ä tgä rder pä  myndighetsnivä . 
 
Miljö mä lsberedningens fö rsläg öm ett klimätpölitiskt rämverk kömpletteräs med ett 
rä ttsligt stö d i förm äv en klimatlag. Enligt Miljö mä lsberedningens fö rsläg till klimätläg 
skä regeringen värt fjä rde ä r tä främ en klimätpölitisk händlingsplän. Tillvä xtverket 
änser ätt fö rsläget skulle tjä nä pä  ätt betönä änälys öch utvä rdering (snäräre ä n 
”beskrivningär” öch ”redögö relser” söm i skrivningen äv fö reslägen §5), fö rslägsvis 
utifrä n etäppmä l öch pölitikömrä den. Sä vä l Riksrevisiönen söm OECD här i de 
gränskningär delbetä nkändet hä nvisär till rekömmenderät ö käd sämördning öch 
integrätiön äv klimätpölitiken med ändrä pölitikömrä den, nä göt söm vi inte änser 
ä terspegläs i nuvärände fö rsläg. Vi änser dä rtill ätt händlingsplänen öch redögö relsen 
fö r dess resultät bö r liggä sä  nä rä sjä lvä genömfö rändet i nätiönellä, regiönälä öch lökälä 
myndigheter öch örgän utän ätt örgänisätörisk indelning blir en styrände princip i 
redövisningen.  
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv generäldirektö r Gunillä Nördlö f. Jöhännä Giörgi här 
värit fö redrägände. I den slutligä händlä ggningen här öcksä  Ewä Anderssön, Ceciliä 
Ankärströ m, Annä Nyströ m, Jän Perssön, Märiä Tengvärd, Cäröline Wigerstäd, Särä 
Winnförs, enhetschef Jens Heed öch ävdelningschef Annä Bu nger deltägit.  
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