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Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den 

kommande klimatpolitiska handlingsplanen  

Folkhälsomyndigheten har inga specifika synpunkter på de beskrivningar, analyser 

och förslag som Länstyrelsen i Uppsala län lämnar i underlaget, men förordar att 

man i fortsatt utredning av förslagen överväger att komplettera förslagen så att de 

även inkluderar den lokala och regionala anpassningen till ett förändrat klimat. 

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att den parallella samhällsomställning 

som görs genom mitigationsarbete och klimatanpassningsarbete rymmer potentiella 

synergieffekter och målkonflikter, och att dess hantering kan gynnas av 

samordning på regional och lokal nivå. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av den tillförordnade avdelningschefen Agneta Falk 

Filipsson. I den slutliga handläggningen har den tillförordnade enhetschefen Karin 

Ljung Björklund deltagit. Utredaren Elin Andersson har varit föredragande.  

Folkhälsomyndigheten 

 

Elin Andersson 
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Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma 
Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det 
matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från 
en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i 
PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet 
öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo 
signeringstjänst.

Undertecknare

ELIN ANDERSSON

Utredare 2022-12-09 11:35

Dokument i försändelsen

Remissyttande Folkhälsomyndigheten M202201830_sign.pdf Detta dokument






 


Remissyttrande 


 


Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. 


Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 


 
 


  


 


 


Mottagare 


Miljödepartementet 


m.remissvar@regeringskansliet.se 


Handläggare 


Enheten för miljöhälsa 


Elin Andersson 


Datum 


2022-12-09 


Vårt ärendenummer 


03492-2022 


Ert ärendenummer 


M2022/01830 


 


Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den 


kommande klimatpolitiska handlingsplanen  


Folkhälsomyndigheten har inga specifika synpunkter på de beskrivningar, analyser 


och förslag som Länstyrelsen i Uppsala län lämnar i underlaget, men förordar att 


man i fortsatt utredning av förslagen överväger att komplettera förslagen så att de 


även inkluderar den lokala och regionala anpassningen till ett förändrat klimat. 


Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att den parallella samhällsomställning 


som görs genom mitigationsarbete och klimatanpassningsarbete rymmer potentiella 


synergieffekter och målkonflikter, och att dess hantering kan gynnas av 


samordning på regional och lokal nivå. 


 


Beslut i detta ärende har fattats av den tillförordnade avdelningschefen Agneta Falk 


Filipsson. I den slutliga handläggningen har den tillförordnade enhetschefen Karin 


Ljung Björklund deltagit. Utredaren Elin Andersson har varit föredragande.  


Folkhälsomyndigheten 


 


Elin Andersson 


 






		2022-12-09T11:35:09+0100


	



