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 YTTRANDE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-12-12 KS 2022/01404 nr 114408 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Nina Aldén, Hållbarhetsstrateg 
nina.alden@habo.se 

 

Yttrande - Lokal och regional klimatomställning, Dnr. 
M2022/01830 

Sammanfattning 
Håbo kommun bedömer att de föreslagna åtgärderna kommer göra stor 

skillnad för möjligheterna att bedriva ett effektivt arbete med 

klimatomställning. Kommunen lyfter några åtgärder som vi bedömer är 

extra viktiga för oss, och ger även förslag på förtydliganden och utökad 

finansiering i vissa hänseenden. 

Synpunkter 
Håbo kommun uppskattar den gedigna utredning som Länsstyrelsen 

Uppsala genomfört för denna viktiga sakfråga. Hindersanalysen ger en 

rättvisande övergripande bild, på vilka de väl utvecklade föreslagna 

åtgärderna baserats. Håbo kommun bedömer att de föreslagna åtgärderna 

kommer göra stor skillnad för möjligheterna att bedriva ett effektivt arbete 

med klimatomställning på lokal och regional nivå. 

Vi bedömer att samtliga föreslagna åtgärder är viktiga för en effektiv 

klimatomställning. Framför allt vill Håbo kommun lyfta betydelsen av 

åtgärd 3 om stöd till en klimatomställningsfunktion på lokal nivå. Denna 

åtgärd bedöms göra markant skillnad i kommunens möjlighet till 

klimatomställning. Vi känner dock en viss oro att mindre kommuner kan ha 

svårt att söka dessa medel, och efterfrågar därför stöd i detta arbete. Detta 

stöd skulle kunna vara att omställningsfunktionen anställs regionalt men 

jobbar lokalt, eller att ansökningsprocessen är väldigt enkel. Även 

åtgärderna kopplade till upphandling (åtgärd 6 och 8) bedöms ha stor 

genomslagskraft för klimatomställningen, inte minst då summorna och 

klimatavtrycket som offentlig upphandling genererar är stora.  

Vi önskar komplettera åtgärd 4 om standardisering av klimatrapportering, 

som vi i sig ser som ett mycket viktigt verktyg. Att kartlägga och följa upp 

klimatdata kräver tid och kompetens som troligtvis behöver köpas in. Vi ser 

därför att medel för detta syfte bör avsättas och finnas att söka från lämplig 

myndighet.  

 


