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Yttrande om Remiss - Lokal och regional klimatomställning 
– underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023  
Er beteckning: M2022/01830 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har tagit del av remissen om Lokal och regional 
klimatomställning och har med undantag av nedanstående kommentar 
inga särskilda synpunkter att redovisa. 

Avsnitt 4.5 Förslag 5 Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen 
för att leda och koordinera energi- och klimatomställning 
på lokal och regional nivå 
Länsstyrelserna har sedan 2008 haft i uppdrag att genomföra regeringens 
energi- och klimatpolitik på regional nivå. Länsstyrelserna ska enligt sin 
instruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet och arbeta 
sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Länsstyrelserna 
ska också enligt regleringsbrev samordna och leda det regionala arbetet 
med genomförande av energi- och klimatstrategierna.  

Med mål satta i regionala energi- och klimatstrategier med tillhörande 
åtgärdsprogram, arbetar länsstyrelserna som katalysatorer i det regionala 
energi- och klimatarbetet. Genom att genomföra utbildningsinsatser, 
driva forum för aktörssamverkan och driva utvecklingsprojekt stöttar vi 
kommuner och näringsliv i arbetet med att minska sina 
klimatpåverkande utsläpp och på så sätt bidra till att nationella och 
regionala energi- och klimatmål. kan nås. Ett område där 
länsstyrelsernas samordnande roll är av särskild vikt just nu är 
energiförsörjningen och specifikt elförsörjningen, eftersom ett stabilt 
energisystem med god tillgång till eleffekt är en förutsättning för att 
påskynda klimatomställningen.   

Vi vägleder också länens aktörer för att åstadkomma effektiva 
klimatinvesteringar och synergieffekter mellan åtgärder inom 
Klimatklivet.  
 
Länsstyrelserna har genom åren blivit en viktig aktör i energi- och 
klimatarbetet på regional nivå och det finns höga förväntningar på oss, 
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från bland annat kommunerna, om att fortsätta arbetet. För att 
möjliggöra en långsiktighet i arbetet med att samordna och att utveckla 
sin förmåga att stödja och koordinera energi- och klimatarbetet på lokal 
och regional nivå är ett förstärkt uppdrag och ökad finansiering till 
länsstyrelserna en viktig grundförutsättning. Länsstyrelsen Blekinge 
ställer sig därför bakom utredningens förslag nummer 5.  

För att arbetet ska bedrivas på ett effektivt sätt har länsstyrelsernas 
energi- och klimatsamordning (LEKS) en viktig roll att spela i 
samordningen av länsstyrelserna och med övriga statliga myndigheter.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschef Elsa Eneman med klimat- och 
energistrateg Ulf Hansson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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