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Yttrande – remissversion På väg mot ett energiintelligent 
och klimatsmart Dalarna 2045 
 

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra 
till att nå målen till 2045?  

Mora kommun kan medverka, bidra och skapa förutsättningar inom flera av 
Energi- och klimatstrategins områden. Förutom genom vårt myndighetsarbete 
också genom vårt arbete inom strategi Hållbara Mora som innehåller 10 
utvecklingsområden. Markerade områden är mest relevant för arbetet med 
energi och klimat.  

1. Stärk det tvärsektoriella arbetet för Hållbara Mora  
2. Digitalisera för hållbar utveckling  
3. Främja hållbart företagande 
4. Stödja vägen till arbete 
5. Utveckla lärande för hållbar utveckling och hållbara livsstilar 
6. Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren 
7. Ge alla barn en bra start i livet 
8. Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för 

alla 
9. Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 
10. Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda 

 

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er 
bransch/organisation?  

Mora kommun har med strategi ”Hållbara Mora” höjt ambitionerna med att 
arbeta helhetsinriktat och långsiktigt för hållbar utveckling. I strategin lyfter 
kommunen bland annat samverkan och kommunikation som viktiga verktyg i 
förändringsarbetet.  

Kommunikation och samverkan kring energi- och klimatfrågan skapar den 
största möjligheten men kan också vara det största hindret. Genom att berätta 
om vårt eget och andras arbete kan kommunen visa att omställning till förnybar 
energi och ett fossilfritt välfärdsland inte bara är möjlig utan också en 
framgångsfaktor. Hindret är om vi inte lyckas skapa delaktighet i samhället där 
alla kan känna att de kan bidra och bli vinnare. Ett annat hinder är 
tidsaspekten. Går omställningen tillräckligt snabbt?  

http://www.mora.se/
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3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med 
färdplaner 

Att skapa delaktighet, vilja, mod och driv bland länets olika aktörer för att se 
möjligheterna med omställning till ”Ett Energiintelligent och klimatsmart 
Dalarna 2045”. 

Mora kommun ser fram emot att delta i arbetet med färdplaner, dels för vår 
egen del men framförallt i samverkan med andra.  

Att använda målbilder ”I Dalarna 2045” är bra. I remissversionen är de, i några 
fall; alltför detaljerade och specifika. I färdplansarbetet bör därför ingå att 
revidera målbilderna.  

Övriga kommentarer 

Förutsättningar, sidan 8 

Dalarna är ett landsbygdslän och Mora kommun vill även lyfta fram betydelsen av 
Dalarna som jordbrukslän. Jordbruket och de gröna näringarna har en självklar 
roll för att stärka självförsörjningsgraden, omställningen till en grön och fossilfri 
ekonomi och att värna natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden.  
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