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Regeringsuppdraget att stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i
arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat
och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet - Dnr
N2016/08073/RTS: årlig redovisning av genomförandet.

Förord
Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd med
Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar för att integrera
och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet - Dnr
N2016/08073/RTS.
Detta dokument utgör en årlig redovisning av resultatet av genomförandet av uppdraget, för
perioden oktober 2017 – oktober 2018. Avdelningschef Tim Brooks, Tillväxtverket och
generaldirektör Naturvårdsverket Björn Risinger har beslutat att godkänna denna
återrapportering.
Handläggningen har gjorts av Susan Linton, Energimyndigheten, Fredrik Rangstedt,
Naturvårdsverket, Kristin Hedström, Tillväxtverket. De två sistnämnda har varit
föredragande för ärendet på Naturvårdsverket samt Tillväxtverket.
Stockholm, 2018-10-31

Tim Brooks, Björn Risinger
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1

Uppdraget

Regeringsbeslut N2016/08073/RTS från 2016 uppdrar åt
Tillväxtverket och Naturvårdsverket att, efter samråd med Statens
energimyndighet, stödja regionalt utvecklingsansvariga aktörer i
arbetet med att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet, under perioden 2017 - 2011.
Tillväxtverket har en samordnande roll.
De regionalt utvecklingsansvariga uppdras samtidigt1 att ta fram och
genomföra en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 2017–2020. Syftet
är att få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program
och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Handlingsplanerna
skulle redovisas till Tillväxtverket senast den 2 oktober 2017.
2017 uppdras2 berörda landsting och samverkansorgan bedöma
behovet och i förekommande fall redovisa kompletterad och
uppdaterad regional handlingsplan till Tillväxtverket senast den 31
augusti 2018.
Uppdraget åt Tillväxtverket och Naturvårdsverket innebär att:
-

-

inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin för hållbar
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, bidra till att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet,
bistå med utbildning, kunskaps- och kompetensutveckling samt
erfarenhetsutbyte. I detta ingår bl.a. att utveckla, samla in och
tillgängliggöra metoder, arbetssätt och goda exempel, och
göra en årlig nationell uppföljning och analys av utfallet av
regionala handlingsplaner och återkoppla till aktörer på regional
nivå.

Tillväxtverket och Naturvårdsverket återrapporterade uppdraget den
28 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Detta dokument utgör en årlig redovisning av resultatet av
genomförandet oktober 2017 – oktober 20183, och utgör ett tillägg till
återrapporteringen den 28 februari 2018.

Regeringsbeslut N2016/08072/RTS och N2016/08077/RTS
2 Regeringsbeslut N2017/07699/RTS
3 Enligt uppdraget.
1
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2

Aktiviteter genomförda av Tillväxtverket,
Naturvårdsverket och Statens energimyndighet

2.1

Arbetsgruppens insatser

En arbetsgrupp med medarbetare från Tillväxtverket,
Naturvårdsverket och Energimyndigheten (härefter ”arbetsgruppen”)
leder aktiviteterna i uppdraget.
Primär målgrupp för uppdraget är de regionalt utvecklingsansvariga
(härefter ”regionerna”) som har uppdrag att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Andra intressenter är Länsstyrelserna samt de regionalt
utvecklingsansvariga aktörer som har uppdraget att integrera miljö
och klimat i det regionala företagsstödet. Att utveckla samverkan med
Länsstyrelserna är en viktig utgångspunkt i arbetet. Presentationer av
uppdraget samt kontinuerlig dialog genomförs för LEKS –
Länsstyrelsernas energi och klimatsamordning och RUS - Regional
utveckling och samverkan i miljömålssystemet.
Mellan oktober 2017 och oktober 2018 har arbetsgruppen genomfört
besök, telefon- och videomöten med regionerna för att ta del av vilka
behov de önskar tillgodosedda. I individuella möten har regionerna
fått tillbakakoppling på sina respektive handlingsplaner, som skulle
redovisas till Tillväxtverket senast den 2 oktober 2017.
Arbetsgruppen har analyserat de 10 handlingsplaner som inkommit
innan oktober 2018 från de aktörer som valt att revidera sina
handlingsplaner4. Individuell tillbakakoppling på de reviderade
handlingsplanerna är ännu inte genomförd.
Två erfarenhetsmöten har genomförts under 2018. Syftet för de två
erfarenhetsmötena är att återkoppla myndigheternas erfarenheter av
de inlämnade handlingsplanerna, lyfta goda exempel och stärka
kunskap kring regionernas arbete, men även stärka samverkan mellan
de regionalt utvecklingsansvariga och länsstyrelserna som bjöds in.
Under 2018 arrangerade Naturvårdsverket och Tillväxtverket,
tillsammans med Länsstyrelsen, tre regionala miljömålskonferenser
för att bl.a. stärka samverkan mellan länen och regionerna i
tillväxtarbetet. Konferenserna utgjorde goda plattformar för dialog och
spridande av resultatet och goda exempel av uppdraget.

4

Enligt regeringsbeslut N2017/07699/RTS
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2.2

Metod för arbetsgruppens analys

I uppdragsbeskrivningen till regionerna finns ett antal rubriker som
skall besvaras i handlingsplanerna, något förenklat här:
• Analys av regionala förutsättningar och utvecklingsbehov
• Målsättningar, aktiviteter och tidplan
• Riktade insatser inom samtliga prioriteringar
• En beskrivning av hur insatserna bidrar till att nå generationsmålet
och miljömålen
• Nationella åtgärds- och utvecklingsbehov för att stärka arbetet med
klimat- och miljöperspektiven
• Behov av stöd från statliga myndigheter att stärka arbetet med
klimat- och miljöperspektiven
• Hur handlingsplanen fortlöpande ska följas upp
• Regionernas samarbete med länsstyrelserna
Arbetsgruppen har valt att analysera handlingsplanerna utifrån dessa
rubriker för att bedöma i vilken grad de tydliggörs i planerna.
Därutöver har arbetsgruppen tagit del av regionernas
återrapportering till Regeringskansliet för 2017 och politikområdet
”regionalt tillväxtområde”.
Analysen i denna rapport bygger på detta skriftliga material, och i viss
mån på arbetsgruppens fortlöpande dialog med regionerna i möten
och stödinsatser. Dialogen ger en kompletterande bild till det som är
beskrivet i handlingsplanerna.
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3

Övergripande resultat för rapporteringsperioden

I perioden oktober 2017 – oktober 2018 konstateras en positiv
utveckling inom uppdraget. Flera regioner gjort omfattande arbeten
med att stärka och konkretisera handlingsplanerna, samt startat upp
implementering av handlingsplanerna.
I dialogen med regionerna är det tydligt att uppdraget generellt har en
positiv inverkan på arbetet att integrera miljö- och klimatperspektiv i
tillväxtarbetet. Detta då resurser görs tillgängliga, nya insatser
formuleras, samarbetet mellan sakområden och myndigheter
stimuleras osv. I vissa fall syftar handlingsplanerna till att helt enkelt
formalisera planer som tidigare diskuterats.
Precis som i rapporteringen i februari så skiljer sig dock inriktningen
och innehållet i handlingsplanerna åt. Regioners kapacitet på området
varierar väsentligt. Flera regioner efterfrågar stöd och verktyg i
arbetet, samt bättre samordning från nationell nivå mellan uppdrag
och aktörer.
Citat ur Region Värmland handlingsplan:
”Det viktigaste är kanske att vi i vårt arbete med att utveckla regionen
inte ser någon motsättning mellan [miljödriven affärsutveckling och
affärsdriven miljöutveckling], utan endast två sätt att nå nödvändiga
mål för en hållbar framtid.”
Med en blick framåt är det nu prioritet att växla från utveckling till
genomförande av handlingsplanerna, vilket i flera fall redan är igång,
samt ytterligare utveckling utav de handlingsplaner som inte är
kompletta. Inom uppdraget kommer Tillväxtverket, Naturvårdsverket
och Statens energimyndighet att erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte
med relevanta utvecklingsansvariga aktörer, samt främja ytterligare
samverkan med länsstyrelserna.

3.1

Faktorer som påverkar uppdraget om handlingsplaner

Faktorer som ser ut att positivt påverka uppdraget att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet innefattar:
a. Prioritering utav handlingsplanerna, och miljö-/klimatfrågan i ett
tillväxtperspektiv, från ledningsnivå.
b. Beslut om handlingsplanen på politisk nivå.
c. Erfarenhet med att arbeta med frågan i regionen sedan tidigare.
d. Samarbete mellan utvecklings- och miljöansvariga. I flera fall är
det miljöansvariga på regionerna som lett handlingsplanernas
utveckling, inte de som ansvarar för tillväxt och utveckling.
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e. Samarbete mellan regioner och länsstyrelser.
f.

Stöd från arbetsgruppen i utveckling av handlingsplan.

g. Tidsram för regionala utvecklingsstrategier (RUS): i de fall då
utveckling av RUS är i ett tidigt skede är det svårt förekomma
denna med en handlingsplan. I de fall RUS nyligen antagits är det
däremot en tydlig ram för handlingsplanen. I flera fall har
regeringsuppdraget medfört ett större fokus på miljö- och
klimatperspektiv i framtagandet av RUS.
h. Tillräckliga personalresurser.
Regionombildning är en faktor som försvårar genomförandet av
uppdraget p.g.a. bl.a. resursbrist och otydligheter i roll och ansvar.
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4

Analys av handlingsplanerna

4.1

Aktuell status för handlingsplanerna

Efter att alla 21 regioner färdigställt handlingsplaner så har 10
regioner inkommit med uppdaterade handlingsplaner under 2018 (se
tabell under 4.3). Fyra regioner avser uppdatera sina handlingsplaner
senare under 2018 och en region avser uppdatera sin handlingsplan
våren 2019.
Utifrån de reviderade handlingsplaner som inkommit så konstateras
att regioner såsom Blekinge, Gotland, Kalmar, Västra Götaland och
Örebro väsentligt förstärkt sina handlingsplaner och gjort dessa mer
konkreta och uppföljbara.
Länsstyrelsen Stockholm, Landstinget Sörmland, Region Uppsala och
anger att regionsombildningar försvårar arbetet med
handlingsplanerna då resurser och beslut saknas. De två sistnämnda
inkommer därför inte med reviderade handlingsplaner under 2018.

4.2

Översikt av handlingsplanernas innehåll

I uppdragsbeskrivningen till de regionalt utvecklingsansvariga5 finns
ett antal rubriker/krav för handlingsplanerna. I diagrammet nedan
listas dessa krav, samt en övergripande bild av handlingsplanernas
innehåll, från rapporten till Regeringskansliet i februari 2018:

5

Regeringsbeslut N2016/08077/RTS m.fl.: Villkor budgetåret 2017: bilaga 1
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En uppdaterad version av samma överblick, per oktober 2018, visar
att fler krav för handlingsplanerna nu är uppfyllda:

4.3

Kategorisering av handlingsplanerna efter innehåll

De första fyra kraven i överblicksdiagrammen ovan kan sägas utgöra
huvudkomponenter för handlingsplanernas utformande. På ett
övergripande plan kan handlingsplanerna kategoriseras utifrån hur
många av dessa fyra komponenter de omfattar.
Syftet med kategoriseringen är att beskriva indikera var
handlingsplanerna är i en process där en fullgod handlingsplan
omfattar de fyra komponenterna. Flera handlingsplaner som omfattar
de fyra komponenterna kan emellertid ytterligare stärkas, exempelvis
gällande uppföljning och rapportering.

HuvudBeskrivning
komponenter

Antal
regioner

1

Analys av regionala förutsättningar och 20 regioner
utvecklingsbehov för att stärka klimat- och
miljöperspektiven.

2

Målsättningar, aktiviteter och tidplan.

3

Riktade insatser inom samtliga prioriteringar i den 17 regioner
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015 – 2020.

4

Beskrivning av insatsernas bidrag till miljömålen.

16 regioner

11 regioner
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Handlingsplanerna är olika till form och innehåll och kategoriseringen
utgör en ungefärlig bedömning utav arbetsgruppen. I nuläget kan 8
handlingsplaner sägas omfatta alla fyra huvudkomponenter.
Ambitionerna för regionerna bör under det fortsatta arbetet med
utvecklandet av handlingsplanerna vara att omfatta alla fyra
huvudkomponenter, i tillägg till genomförandet av handlingsplanerna.
Här följer en kategorisering av samtliga handlingsplaner:

Rev.
HP
2018
(okt)

HP kategorisering
efter antal
huvudkomponenter

✓

1, 2, 3, 4

Landstinget Dalarna

✓

1, 2, 3, 4

Landstinget i
Kalmar län

✓

1, 2, 3, 4

Landstinget

Kommentar

Blekinge

Landstinget i
Värmland

1, 3, 4

Landstinget
Sörmland

1, 2, 3

Region Gotland

✓

1, 2, 3

Region Gävleborg

1, 2, 3

Region Halland

1, 2

Region Jämtland
Härjedalen

1, 2, 3, 4

Region Jönköping
län

1, 3

Region Kronoberg

En aktivitetsplan
förväntas
färdigställas före
slutet av 2018.

✓

Region Norrbotten

1, 2, 3, 4

Region Skåne

1, 2, 3

En aktivitetsplan
förväntas
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färdigställas före
slutet av 2018.
Region Uppsala

1, 3, 4

Region
Västernorrland

1, 2

Region Västmanland

✓

1, 2, 3, 4

Region Örebro län

✓

1, 2, 3

Region Östergötland

✓

1, 2, 3, 4

Länsstyrelsen
Stockholm

✓

1, 2
1, 2, 3, 4

Västerbottens läns
landsting
Västra
Götalandsregionen

4.4

✓

1, 2, 3, 4

Nationella åtgärds- och utvecklingsbehov för att stärka
arbetet med klimat- och miljöperspektiven

I 16 av 21 handlingsplaner har regionerna uttryckt önskemål på
förbättringar på nationell nivå för att stärka arbetet med klimat- och
miljöperspektiv:
a) Resurser likt de som kom till regionerna för ”jämställd tillväxt”
bör utgå även till klimat och miljö-området.
b) Nationellt stöd för att arbeta tillsammans med andra regioner med
denna processutveckling är ett sätt att påskynda utvecklingen.
c) Behovet av att tydliggöra rollerna mellan länsstyrelserna och
regionerna. Inom det samlade arbetet med hållbarhet finns flera
relaterade uppdrag och processer.
d) Den nationella tillväxtstrategin – och vikten av att få med
miljö/klimat starkare efter 2020
e) Den regionala utvecklingspolitiken kräver ett
sektorsövergripande förhållningssätt, särskilt utifrån
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030. Detta kan utgöra ett problem
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i förhållande till sektorspecifika och detaljerade uppdrag från
Regeringskansliet.
f) Regional fysisk planering bör lagstadgas och bli rutin i hela landet,
som formell spelplan för koordinering och samverkan mellan
kommuner och regioner, framför Region Skåne och Region
Västerbotten. Region Västerbotten menar att uppdragen bör
kopplas till det regionala utvecklingsuppdraget och RUSprocessen, något som skulle effektivisera arbetet för både region
och kommuner.
g) Långsiktig finansiering av innovationsmiljöer. Regioner,
universitet, resursstarka kommuner och företag arbetar med att
skapa innovationsmiljöer. Dessa är nästan uteslutande
projektfinansierade och utvecklingen skulle gynnas av en mer
långsiktig statlig grundfinansiering.
h) Finansieringsåtgärder för beteendeförändring i
transportinfrastrukturplanen. Förordningen 1997:263, som
reglerar vad den Regionala transportinfrastrukturplanen får
finansiera, tillåter inte finansiering av åtgärder kopplade till
beteendeförändringar om de inte är kopplade till ett nytt
namngivet objekt. Region Västerbotten ser gärna en förändring av
det samt ökade anslag inom ramen för den Regionala
transportinfrastrukturplanen.
i) Finansiering till kollektivtrafikåtgärder för att uppnå klimatmålen

4.5

Behov av stöd från statliga myndigheter att stärka arbetet
med klimat- och miljöperspektiven

I 15 av 21 handlingsplaner har regionerna uttryckt behov av stöd från
statliga myndigheter att stärka arbetet med klimat- och
miljöperspektiven. De stödbehov som formulerats innefattar:
a) Stöd och kompensutveckling om metoder för att integrera
klimat- och miljöperspektivet i tillväxtarbetet, samt Agenda
2030 och cirkulär ekonomi.
b) Gemensam bedömningsgrund för projektansökningar,
uppföljning (såsom utvecklats för jämställd regional tillväxt).
T.ex. utvecklar Region Kronoberg ett verktyg för
hållbarhetssäkring för regional utveckling, för att
bedöma insatser mot mål på internationella, nationella
och regional nivå. Arbetsgruppen menar att en
utveckling av denna typ av verktyg kunde ske mer
16

effektivt gemensamt, istället för på enskild regional
nivå.
c) Stöd kring offentlig upphandling som ett verktyg för att
integrera miljö- och klimat i upphandlingar.
T.ex. Region Skåne föreslår en roll för
Upphandlingsmyndigheten: Mått och kriterier för att
bedöma anbud gentemot kravet på cirkularitet, i form
av ex. standarder för återvinning, metoder för hur man
bedömer kostnader över produktlivscykeln och
standardiserade utvärderingsmetoder som är
transparenta, objektiva och mätbara. Upphandlande
myndigheter föreslås ges ett större ansvar att
upphandla hållbara innovationer.
d) Incitamentsstrukturer för omställning, t.ex. miljöcheckar från
Tillväxtverket för grön omställning, anpassade till små företag,
testbäddar på landsbygden.
e) Nationell uppföljning av resultaten från regionernas uppdrag
om handlingsplaner, i syfte att förbättra kvalitén i arbetet.
Intentionen för myndigheterna i uppdraget är att ta hand om de
stödbehov som regionerna har formulerat, inom uppdraget eller i
andra processer och sammanhang, när det är relevant och lämpligt.

4.6

Regionernas samarbete med länsstyrelserna

Regeringsuppdraget till Tillväxtverket och Naturvårdsverket, och
regeringsuppdraget till regionerna, uttrycker tydligt att samverkan
med länsstyrelserna är viktig för att upprätta och genomföra
handlingsplanerna. I handlingsplanerna framgår det att 19 av 21
regionalt utvecklingsansvariga aktörer haft någon form av samarbete
med länsstyrelserna, och det är tydligt att detta samarbete varit starkt
inför handlingsplanernas framtagande.
Ett antal handlingsplaner, däribland för Västmanland, Stockholm,
Sörmland och Östergötland, understryker att samarbetet mellan
regioner och länsstyrelsen kan stärkas. Utifrån de kontakter som
myndigheterna har haft med länsstyrelserna så önskar flera att vara
mer involverade i arbetet och att stödja processen att arbeta med
handlingsplanen.
I flera handlingsplaner efterfrågar regionerna ett förtydligande från
nationellt plan gällande regionernas och länsstyrelsernas roller,
särskilt där det regionala utvecklingsansvaret nu flyttas från
länsstyrelser till regioner.
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Länsstyrelsernas samverkan i RUS och LEKS utgör ett stöd i att länka
samman myndigheters ansvariga för klimat- och miljö,
näringslivsutveckling och samhällsbyggnad. För att förbättra
samverkan mellan regioner och länsstyrelser gällande
handlingsplanerna har representanter från länsstyrelser medverkat
vid de ERFA möten som anordnats under 2018. Därutöver har
Tillväxtverket deltagit i aktiviteter och möten anordnade av LEKS och
RUS för att presentera uppdraget. En region föreslår att regioner ges
möjlighet att delta i relevanta aktiviteter inom LEKS-nätverket, som ett
led i regioners kompetensutveckling.
Mot denna bakgrund planerar arbetsgruppen nu ett erfarenhetsmöte
för handlingsplansuppdraget där länsstyrelser och regionalt
utvecklingsansvariga deltar gemensamt för bästa möjliga
erfarenhetsutbyte.

4.7

Rekommendationer från arbetsgruppen för kommande
period

Nästa redovisning till regeringskansliet i uppdraget skall göras senast
den 31 oktober 2019, som en analys av resultatet av genomförandet.
Fram till detta datum understryker arbetsgruppen
sammanfattningsvis att:
a) Regionernas fokus nu bör vara att växla från utveckling till
genomförande av handlingsplanerna, vilket i flera fall redan är
igång. Regionernas återrapportering till Regeringskansliet för
2018 och politikområdet ”regionalt tillväxtområde” bör
redovisa resultaten från genomförandet.
b) Samarbetet mellan regioner och länsstyrelser kan stärkas
ytterligare. Arbetsgruppen planerar ett erfarenhetsmöte för
handlingsplansuppdraget där länsstyrelser och regionalt
utvecklingsansvariga deltar gemensamt, i tillägg till
regelbundna kontakter och uppdateringar rörande uppdraget.
c) Arbetsgruppens fokus är nu att erbjuda stöd och
erfarenhetsutbyte enligt efterfrågan från regionerna, samt att
lyfta fram de metoder och verktyg hos enskilda regioner som
skulle kunna vara till stöd för andra.
d) Myndigheterna i uppdraget bör verka för att omhänderta de
stödbehov som regionerna formulerat, inom uppdraget eller i
andra processer och sammanhang, när det är relevant och
lämpligt.
￼
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