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Heby kommuns svar på remiss gällande rapporten "En 
ökad lokal och regional klimatomställning - Underlag 
inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 
 

Förslag 
Beslut 
 Förslag att Kommunstyrelsen antar förslag på remissvar gällande rapporten ”En 

ökad lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2023”. 

 
 
 

Sammanfattning 
Under 2021 gav Regeringen Länsstyrelsen i Uppsala län i uppdrag att ta fram förslag 
för kommunal och regional klimatomställning som underlag till nästkommande 
klimatpolitiska handlingsplan.  Kommuner och regioner har rådighet över viktiga 
samhällsfunktioner som i dagsläget orsakar klimatpåverkande utsläpp och som 
behöver ställas om på ett hållbart sätt. Inom ramen för uppdraget genomförda 
Länsstyrelsen ett antal dialogmöten med utvalda kommuner med syfte att identifiera 
hinder för åtgärder som minskar klimatpåverkan, diskutera rådighet, samt inhämta 
förslag på riksdagsbeslut som ökar klimatomställningen lokalt och regionalt.  

 

Digitalt dialogmöte med Heby kommun genomfördes den 8 december 2021 och flertal 
representerade kommunen, däribland kommunstyrelsens presidie, 
samhällsbyggnadsnämndens presidie, flertal tjänstepersoner från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hållbarhetsenheten samt representanter från 
Sala Heby Energi AB och Hebyfastigheter. Länsstyrelsen har även bjudit in till olika 
temamöten där Heby kommun har haft möjlighet att ge förslag på kommande 
handlingsplan. Heby har deltagit på något övrigt möte. 
 
Länsstyrelsen har lämnat över förslag på handlingsplan till Regeringen genom 
rapporten ”En ökad lokal och regional klimatomställning – Underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2023”. Rapporten innehåller bland annat tio förslag på 
hur takten i klimatomställningen kan öka i Sveriges kommuner och regioner. 
Rapporten har skickats ut till 200 remissinstanser och är ett underlag till den 
kommande klimatpolitiska handlingsplan som ska bidra till att Sveriges klimatmål 
nås. Heby kommun har fått rapporten på remiss och har möjlighet att ge kommunens 
yttrande senast den 15 december 2022. 
 
 

Förslag på yttrande 
Heby kommun har genom dialogmötet gett kommunens synpunkter på hinder och 
rådighet för åtgärder som minskar klimatpåverkan, och förslag på lagar och andra 
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krav som behöver förändras för att arbetet med minskad klimatpåverkan ska få 
genomslagskraft. 
 
Rapporten ” En ökad lokal och regional klimatomställning – Underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2023” innehåller bland annat tio förslag på hur takten i 
klimatomställningen kan öka i Sveriges kommuner och regioner. Heby kommun anser 
att förslagen är relevanta och är vad som krävs för en lokal och regional 
klimatomställning. Förslagen speglar vad Heby kommun har framfört till 
Länsstyrelsen i dialogmöte och övriga möten. 
 

Beslutsunderlag 
Rapporten ”En ökad lokal och regional klimatomställning – Underlag inför 
klimatpolitisk handlingsplan 2023”. 
 
 
 

I tjänsten 
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