
                      
                     

                           
                            

                             

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

_______ 

Från: "Lina Kamara" <Lina.Kamara@kommerskollegium.se> 
Skickat:        den 11 oktober 2022 08:26:46 
Till:          "M Remissvar" <m.remissvar@regeringskansliet.se> 
Kopia:    "Ola Brohman" <ola.brohman@gov.se> 
Ämne: M2022/01830 Lokal och regional klimatomställning Kommerskollegium 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. 
Kommerskollegiums uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på 
den inre marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt. 

Kommerskollegium har utifrån vårt ansvarsområde inga synpunkter på förslaget. 

Lina Kamara 
Utredare / Trade Policy Adviser 
Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete / Department for Sustainability and Development 
Cooperation 

Kommerskollegium / National Board of Trade 
Box 6803, SE-113 86 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 8 690 48 94 Mob: +46 73 424 48 94  
E-mail: lina.kamara@kommerskollegium.se Web: www.kommerskollegium.se 

Från: Inkinen Aino <aino.inkinen@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 15 september 2022 15:03 
Till: Inkinen Aino <aino.inkinen@lansstyrelsen.se> 
Kopia: Karlsson Anna C <anna.c.karlsson@lansstyrelsen.se>; Ejerhed C Emma 
<emma.c.ejerhed@lansstyrelsen.se>
Ämne: Remiss - Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, 
M2022_01830 

Remiss om Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2023 (M2022/01830) 

Rapporten överlämnas på regeringens uppdrag för yttrande. Remissvaren ska ha kommit in till 
Miljödepartementet senast den 15 december 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01830 och remissinstansen namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Rapporten kan laddas ned från länsstyrelsen Uppsalas webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Frågor om rapportens innehåll kan ställas till Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala, telefon: 010-223 33 
59, epost: aino.inkinen@lansstyrelsen.se. 
Frågor om remissförfarandet kan ställas till Johan Kristensson, Miljödepartementet, telefon: 08-405 91 
72, johan.kristensson@regeringskansliet.se. 
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB PM 
2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Med vänliga hälsningar 

Aino Inkinen 
Klimat- och energistrateg 
Miljöstrategienheten 
010-223 33 59 
070-223 96 48 
Länsstyrelsen Uppsala län 
751 86 Uppsala 
Besök oss på Bäverns gränd 17 
www.lansstyrelsen.se/uppsala 
www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan 
www.twitter.com/uppsalalst 
www.instagram.com/uppsalalst 
För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, 
se https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 
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