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Remiss – Lokal och regional klimatomställning - underlag 
inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 
 
Storumans kommun tackar Länsstyrelsen i Uppsala län för den gedigna 
rapport de tagit fram som underlag till kommande klimatpolitisk 
handlingsplan och lämnar här våra synpunkter och kommentarer. 

Generella synpunkter 

Vi svarar på de förslag som direkt eller indirekt rör hur kommunerna kan 
bli berörda och jobba utifrån förslagen. De förslag som rör andra 
organisationer än kommunerna får de som är bättre lämpade svara på.  
 
Under åren 2014–2019 jobbade Storumans kommun med projektet 
”Energieffektiviseringsstödet” som finansierades av Energimyndigheten. 
Projektet var väldigt lyckat för Storumans del och ett flertal aktiviteter 
och åtgärder genomfördes vilket minskade utsläppen av koldioxid i 
kommunen. Arbetet avstannade helt eller tappade rejält med fart när 
projektet upphörde. Vi kan därmed konstatera att det är av största vikt 
att det finns externa medel att söka för att få resurser för att jobba med 
dessa frågor i kommunerna och att det finns någon eller några aktörer 
som stöttar och håller ihop arbetet i kommunerna. 

Specifika synpunkter per förslag 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning  

1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli  

Bra att det finns en regional samordnare via myndighetslyft som stöttar 
oss kommuner med ett förbättrat stöd för kommuners och regioners 
klimatomställning. Bra om de som ska samordna arbetet regionalt ingår i 
kansliet på något sätt så att arbetsmetoder mm sprids ut i regionerna och 
kommunerna. Den regionala samordnaren ska ha direkt koppling till det 
nationella kansliet så att arbetet i regionerna/kommunerna blir liktydigt.  
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1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  

Intressant med framtagande av färdplaner där kommuner tar på sig att 
genomföra ett antal åtgärder. Det är bra när det är tydligt och enkelt att 
följa upp ifall man når målen eller inte. Det är viktigt att den är tydlig och 
konkret och väl förankrad och bindande när den är undertecknad för att 
ge stöd i arbetet, ex genom att utgöra ett krav för att söka bidrag. 
 

1.3 Kompetenslyft för klimatet 

Bra att utbilda ledare inom kommunen. Skulle kunna bli ännu bättre om 
de som utbildas kopplades till projektet ”kommunalt klimatlyft” genom 
att vara exempelvis styrgrupp för att öka delaktigheten för bättre beslut. 
Det behövs en tydligare, skarpare beskrivning av uppdrag och 
genomförande så att kompetenslyftet verkligen gör att det blir en större 
nytta i beslut som fattas i kommunerna. De beslut som då fattas blir mer 
välgrundade på aktuella fakta.  

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning  

2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan  

Inga kommentarer. Vi kan dock inte se att detta ska vara ett så stort 
problem i dagsläget att det ska läggas 20 miljoner per år på det. Kan 
pengarna göra större nytta att lägga det på Länsstyrelserna så att de kan 
stötta kommunerna i regionerna.  

2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning  

Bra att det finns en tydlighet var det finns fakta att söka. På sätt får alla 
tillgång till samma information.  

2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  

Inga synpunkter om förslaget, men bör kanske ingå i ” 2.2 En 
kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning” 

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

Bra att få stöd i framtagande av statistik som är trovärdig och faktisk  och 
som tar hänsyn till lokala variabler och som annars kanske inte syns i 
statistik (ex turister som tankar drivmedel i en besökskommun). Att hitta 
relevant statistik kan vara tidskrävande och svårt. Bra om det går att ta 
fram ”standardstatistik” från olika leverantörer. 
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3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 

Oerhört viktigt att det finns medel att söka för att kommuner ska kunna 
jobba med frågan. Tidigare har vi jobbat med 
energieffektiviseringsprojektet 2009-2014 och det var väldigt lyckat, 
men arbetet upphörde nästan helt när projektet var avslutat. Viktigt att 
projektledaren finns kvar efter projektets slut så att kompetensen blir 
kvar i kommunen. Det ska med andra ord inte vara möjligt att anställa en 
konsult för att jobba i projektet. 
Är en förutsättning för att samtliga kommuner ska öka 
omställningstakten. Om det skulle bli aktuellt att den lägsta 
stödnivån/kommun skulle sänkas till under en miljon/år så måste det 
finnas en minimigräns för hur lågt det kan vara så att det inte blir så lågt 
att det inte blir aktuellt för små kommuner att söka. 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

Bra med en standard hur uppföljning ska ske, så det inte blir upp till 
varje kommun att hitta sin egen lösning. 

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

Bra med Regionalt klimatlyft. Dock kan det vara intressant att ibland bli 
ihopkopplad till andra liknande kommuner (storleksmässigt eller med 
samma utmaningar ex turism) istället för att alltid stirra sig blind på 
länet.  

6. Regional upphandlingssamordning 

Klokt med gemensamt stöd för upphandling. Viktigt att få in 
klimatfrågorna i alla upphandlingar, så att det inte ses som separata 
frågor. Svårt för varje kommun att själva vara uppdaterad på möjligheter 
kring upphandling. 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 

Inga synpunkter.  

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

Helt avgörande att få in högre klimatkrav i upphandlingarna om vi ska få 
till en förändring.  

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via 
återvätning 

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

Bra tanke. Vi tycker det låter bra att det blir tillståndspliktigt för att 
kunna påverka utformning och placering.  Här finns det dock risk för 
konflikter. Viktigt är att man ser till var energin används och styr 
produktionen av energi dit den behövs, så att inte Norrland enbart ses 
som ett ”uttagsområde” för olika naturresurser. Det vore synd om 
Norrland blir storproducent av ex vätgas som sedan transporteras 
härifrån. Energitillverkningen ska ligga så nära slutanvändaren som 
möjligt för att minska risken för förluster genom transport. Förslaget kan 
vara bra eftersom det krävs en så bred bild som möjligt både när det 
gäller produktion och konsumtion.   
  
 
 
Tomas Mörtsell 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
____________________________________________________________________ 

 

Beslutsinstans:   Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 § 128 
 
Handläggning:  Energi- och klimatrådgivare Erika Arklöf 
 Miljöinspektör Maja Stenmark 
 Utredare Alexander Jonsson 
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