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Yttrande från Knivsta kommun – Klimatpolitisk 

handlingsplan 2023, M2022/01830 

Bakgrund 

Knivsta kommun har ombetts lämna synpunkter på Länsstyrelsens remiss 

”Klimatpolitisk handlingsplan 2023” som inkom 15 september 2022. Yttrandet 

ska skickas till Miljödepartementet senast 15 december 2022.  

Knivsta kommun lämnar synpunkter eftersom programmet bidrar till en hållbar 

utveckling för kommunen. Yttrandet är formulerat i synpunkter på Länsstyrelsens 

förslag till åtgärder.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsens rapport ”Lokal och regional klimatomställning - underlag inför 

klimatpolitisk handlingsplan 2023” är en gedigen rapport som tydligt visar på 

vilka hinder som finns i kommuners och regioners arbete att genomföra en 

klimatomställning.  Länsstyrelsens slutsats är att många kommuner och regioner 

anser att klimatfrågan inte är en del av deras kärnverksamhet och att åtgärder och 

investeringar prioriteras ner eller bort då det anses dra resurser från skola, vård 

och omsorg.  

Knivsta kommuns synpunkter är uppdelade i först övergripande synpunkter och 

sen detaljerade synpunkter.  

 

Övergripande synpunkter från Knivsta kommun: 

 Ledarskap för klimatomställning: Det vore optimalt om en Färdplan för 

kommuners och regioners klimatomställning blir implementerad på 

kommunnivå, det vill säga att varje enskild kommun får krav på sig att ta 

fram en färdplan. Dock kan det vara relevant att se över om det behövs ett 

kompetenslyft i form av utbildning eller om det snarare behövs stöd för 

implementering av system och helhetssyn.  

 

 Myndighetslyft:  
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Knivsta kommun anser att det redan finns bra befintliga kunskapsarenor 

och ser inte behov av en ny. Däremot ses ett behov av att utveckla 

hemsidan Hållbarstad.se. Knivsta kommun anser även att arbetet med 

Kolada kan utvecklas. I det arbetet kan Länsstyrelsen stötta kommun och 

region att tillföra statistik till tjänsten.  

 Kommunalt klimatlyft: Förslag 3 ser Knivsta kommun som det 

viktigaste förslaget då många kommuner saknar budget för att tillsätta en 

klimatomställningsfunktion. Får kommunerna stöd i pengar kan det 

möjliggöra tillsättning av en klimatomställningsfunktion. 

Synpunkt: På förslaget att ge kommuner stöd i omställningen anser 

Knivsta kommun att det kan vara bra med krav på resultat för att få stödet, 

samt att stödet sker i form av projekt där kommun/region tydligt behöver 

beskriva hur arbetet ska bedrivas och vilket resultat som förväntas.  

Synpunkter på mer detaljerad nivå: 

 Förslag 1.3: Bra med övergripande kompetenslyft med fokus på klimat för 

både politiker och ledande tjänstepersoner, där vi kan betona vikten av 

koppling till Agenda 2030 och positiv samhällstransformation.  

 Knivsta kommun anser att förslag 6 (upphandlingsstöd), 7 

(transportsamordning) bör prioriteras högre i listan av förslag till åtgärder.  

 Knivsta kommun ser behov av att ta fram klimatkrav i upphandling. Det 

vore även bra att se över möjligheter till klimatkrav i fysisk planering, det 

vill säga att se över särkrav som handlar om prioritering mellan dagens 

ekonomi och långsiktig samhällsnytta.  

 Knivsta kommun anser att regler kopplat till återbruk av byggmaterial 

borde vara med.  

 

Göran Nilsson, ordförande Kommunstyrelsen 


