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Yttrande över rapport Underlag om lokal och regional 
klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen (M2022/01830) 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län välkomnar utredningen och ser positivt på 
underlaget. Det är en omfattande rapport och innehåller många viktiga 
förslag på styrmedel och andra åtgärder. Vi har följande synpunkter på 
förslag 3, 5, 6,10 och bilaga 8. 

Förslag på styrmedel och andra åtgärder 

Förslag 3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos 
kommuner 
En klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner är 
viktig, men det bör även ingå ”stöd till upphandlingar för 
klimatomställning”. Det ökar de små kommunernas möjligheter att 
implementera klimatkrav inom upphandlingsområdet. 

Förslag 5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och 
koordinera energi- och klimatomställning på lokal och regional 
nivå 
Länsstyrelserna ska enligt Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion 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. 

Det regionala energi- och klimatarbetet i Dalarnas län leds av 
samverkansorganet Energiintelligent Dalarna1 på länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen arbetar med att genomföra energi- och klimatstrategin och 
ta fram färdplaner för strategins olika sektorer2. 

 
1 https://www.energiintelligent.se 
2 Energisystem, Byggande och boende, Produktion, Transport, Jord- och skogsbruk, 
Konsumtion, Nya varor och tjänster 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-12-13  
 

  
 

Diarienummer 
12963–2022 
 



Länsstyrelsen Dalarnas län 0BYttrande  
 

2B2022-12-13  
 

2 (3) 
 

Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
 

Med mål satta i regionala energi- och klimatstrategier med tillhörande 
åtgärdsprogram, arbetar länsstyrelserna som katalysatorer i det regionala 
energi- och klimatarbetet. Vi vägleder också länens aktörer för att 
åstadkomma effektiva klimatinvesteringar och synergieffekter mellan 
åtgärder inom Klimatklivet. 

Ett område där länsstyrelsernas samordnande roll är av särskild vikt just 
nu är god tillgång till eleffekt. I Dalarna har länsstyrelsen bland annat 
lanserat kampanjen ”Platta kurvan för el”3 med utmaningen till alla att 
minska eleffekttopparna. 

För att länsstyrelsen långsiktigt ska kunna fortsätta samordna och leda 
det regionala arbetet är det särskild viktigt att förstärka uppdrag och öka 
finansiering till länsstyrelserna. För att arbetet ska bedrivas på ett 
effektivt sätt har länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) 
en viktig roll i samordningen av länsstyrelserna och med övriga statliga 
myndigheter. 

Förslag 6. Regional upphandlingssamordning 
Vi förordar en samordnande regional funktion som stöd för upphandling, 
liknande det nuvarande arbetssättet i Upphandlingsdialog Dalarna4. En 
gemensam inköpsfunktion är dock mer långtgående där det krävs en 
formell samverkan i form av en inköpscentral dit kommuner är anslutna.  

Förslag 10. Utred tillstånds- respektive anmälningsplikt för stora 
energi- och eleffektanvändare 
Det är minst lika viktigt att öka tillsynsmyndigheternas kompetens och 
kapacitet att bedriva en effektiv energitillsyn och tillämpa miljöbalkens 
krav. Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet 
hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.  

Bilagor 

Bilaga 8. Översikt över förslag som utredningen har valt att inte 
gå vidare med 
Med tanke på den nya regeringsklimatpolitik kan det finnas behov av att 
ompröva det förslag som utredningen valt att inte gå vidare med. Även 
andra förslag på styrmedel och andra åtgärder kan nu bli aktuella för att 
nå energi- och klimatmålen med den nya klimatpolitiken. 

 
3 https://www.energiintelligent.se/kampanjen-platta-kurvan/  
4 https://www.upphandlingsdialogdalarna.se  

https://www.energiintelligent.se/kampanjen-platta-kurvan/
https://www.upphandlingsdialogdalarna.se/
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Helena Höij med enhetschef Sufyan 
Kadhim som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
Mikael Selander avdelningschef för avdelningen hållbar utveckling 
medverkat.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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