
 

Örebro läns energi- och klimatprogram 2021-2025 - remissversion 

 

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till ett reviderat 

energi- och klimatprogram för Örebro län.  

Vi tar nu tacksamt emot synpunkter på programmet och de insatser som vi föreslår där i. 

Kommunerna förväntas avge yttrande, övriga mottagare av remissen får gärna lämna synpunkter 

om det finns möjlighet, eller ta emot programmet för kännedom.  

 Bakgrund 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att 

förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och 

långsiktigt hållbart. En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt 

för att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella scenarier om 

klimatets utveckling.  

Syfte och innehåll 

Syftet med energi- och klimatprogrammet är att styra Länsstyrelsen i Örebro län och Region 

Örebro län i arbetet med att stötta länets aktörer i arbetet med energi- och klimatfrågor. 

Programmet fungerar även vägledande och inspirerande för länets kommuner, företag, andra 

organisationer och de som verkar och bor i Örebro län.   

Läsanvisning 

Programmet innehåller en vision samt tre övergripande mål. Därefter beskrivs tre vägar framåt 

för att nå våra mål, och till sist fem insatsområden med tillhörande förslag till insatser. Energi- 

och klimatprogrammet fokuserar på de insatser där vi i länet med gemensamma krafter kan 

påverka utvecklingen.  

Hur svarar jag? 

Region Örebro län ser gärna att särskild bedömning och synpunkter lämnas på följande frågor: 

 

1. Vision och mål för Örebro län:  

o Är de övergripande målen intressanta och relevanta? 

 

2. Verktyg för att nå klimatmålen:   

o Lockar de till handling? Är nivåerna bra?  



3. Insatsområden  

o Är insatsområdena bra och korrekt indelade? 

o Är målen kopplade till insatsområden relevanta, konkreta och rätt nivå?  

o Är förslag till insatser tillräckligt konkreta och ger inspiration till handling?  

o Berör mål och insatser alla relevanta intressenter som kan bidra till energi- och 

klimatfrågor i Örebro län?  

 

4. Bidrar mål och förslag till insatser till att Örebro län får ett tydligt fokus i arbetet framåt 

med energi- och klimatfrågor? Svara gärna övergripande eller för respektive 

insatsområde.  

 

5. Bedömer du att programmet är relevant och användbart för er verksamhet, varför/varför 

inte?  

 

6. Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt? 

 

7. Övrigt?  

 

Svaren kan lämnas in digitalt i ett svarsformulär eller per post: 

Digitalt svarsformulär: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2d3b25df68e2 

Brevsvar skickas till: 

Remissvar 

Linda Svensson 

Regional utveckling, Region Örebro län 

Box 1613 

701 16  Örebro 

 

Svar önskas senast 2020-11-30 

Hur behandlas dina synpunkter? 

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län sammanställer och behandlar de inkomna 

synpunkterna.   

Av resursskäl har vi inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande. 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2d3b25df68e2


Efter remissperioden utarbetas en ny version av Örebro läns energi- och klimatprogram vilket 

sedan kommer att behandlas och beslutas av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.  

 

Frågor 
 

 

 

                                                               

Åsa Ödman/ Veronica Sund 
Länsstyrelsen i Örebro län 
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se 
010–224 80 00 

 

Linda Svensson 
Region Örebro län 
linda.svensson@regionorebrolan.se 
019–602 63 10 
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