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Remissvar - Lokal och regional klimatomställning – 
underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, 
M2022_01830 

Beskrivning av ärendet 
Enligt klimatlagen ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart 
fjärde år. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades i december 2019 till 
riksdagen.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i 
mars 2021 tre parallella uppdrag:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning 
(M2021/00669),  

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006)  
• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037).  

 

Detta yttrande relaterar till uppdraget som gavs till Länsstyrelsen i Uppsala län – 
lokal och regional klimatomställning.  

Rapporten skickades ut på remiss i september 2022 med sista svarsdag den 15 
december 2022. Rapportens förslag innefattar dessa områden: 

Ledarskap för klimatomställning 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 

1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli  

1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 

1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn 

 

Myndighetslyft för klimatet 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 

2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 
klimatomställning 

2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning 

2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet 

2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå 
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Kommunalt klimatlyft 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

 

Regionalt klimatlyft 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 

 

Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional 
klimatomställning 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna riktlinjer 

8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden 
av extra relevans för minskad klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 

9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark 

9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare. 

Yttrande 
Leksands kommun tillstyrker och välkomnar förslagen i rapporten.  
Rapporten speglar väl den verklighet regioner och kommuner befinner sig i. 
Leksands kommun anser att de förslag som presenteras för att underlätta och 
påskynda arbetet på kommunal nivå är väl analyserade och skulle hjälpa vår 
kommun framåt i arbetet med klimatomställning.  

Konkreta och tydliga förslag presenteras där en röd tråd från nationell, till regional 
och kommunal nivå återfinns. Dock är rollfördelningen mellan regionen och 
länsstyrelsen något oklar och klarare gränsdragning vore önskvärt.  

Leksands kommun vill dock lämna följande synpunkt: 

• Långsiktighet är viktigt för hållbara resultat och möjlighet till strategiskt 
tänk inom kommunen. Leksands kommun bedömer att de föreslagna 
åtgärderna som sträcker sig fram till 2030 är något kort tidsperspektiv.  

Förslag till beslut 
1. Anta yttrandet som sitt eget och översända yttrande till miljödepartementet. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Missiv - Underlag lokal och regional klimatomställning M2022 01830 2 

Rapporten läses i sin helhet här: Visning av publikation | Länsstyrelsen Uppsala 
(lansstyrelsen.se) 

Tjänsteutlåtande/yttrande 2022-10-04 
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Slutligt beslut skickas till 
Miljödepartementet 
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