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Uppdrag att stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i
arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket och Naturvårdsverket att, efter samråd
med Statens energimyndighet, under perioden 2017-2021, stödja aktörer
med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med att ta fram och genomföra
regionala handlingsplaner för att mtegrera och stärka klimat- och
rrdljöperspekriven i det regionala tiUväxtarbetet. Energifrågor kopplade tiH
klimat och miljö ingår i uppdraget. TiUväxtverket ska vara samordande
myndighet för uppdraget.
Uppdraget mnebär att:
— inom samthga prioritermgar i den nationeUa strategin för håUbar regional
riUväxt och attraktionskraft 2015-2020, bidra till att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tiUväxtarbetet,
— bistå med utbUdning, kunskaps- och kompetensutveckling samt
erfarenhetsutbyte. I detta ingår bl.a. att utveckla, samla in och
tiHgängHggöra metoder, arbetssätt och goda exempel, och
— göra en årHg nationeU uppföljning och analys av utfaUet av regionala
handlingsplaner och återkoppla tiU aktörer på regional nivå.
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uppdraget ska genomförandas i samverkan med andra relevanta statUga
myndigheter, inklusive länsstyrelserna och övriga rmljömålsansvariga
myndigheter.
Arbetet med uppdraget ska ske i dialog med Regeringskanshet
(Näringsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet).
TiUväxtverket ska redovisa en uppföljning och analys av regionala
handlingsplaner från aktörerna med regionalt utveckhngsansvar tUl
RegeringskansUet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018 och
århgen redovisa en analys av resultatet av genomförandet senast den 31
oktober perioden 2018-2020. En slutredovisning ska lämnas tiU
Regeringskanshet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2021.

Skälen för regeringens beslut
Regeringens tre övergripande mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i
EU 2020, nå de nationeUa mUjömålen och uppnå jämstäUdhet meUan
kvinnor och män.
I den nationeUa strategin för håUbar regional tUlväxt och attraktionskraft
2015-2020 som beslutades den 9 juU 2015 framgår att hela Sveriges
attraktionskraft, tiUväxtpotential och sysselsättningsmöjHgheter ska tas tiU
vara på ett sådant sätt att det bidrar tiU håUbar regional tiUväxt och
utveckling. Det innebär bl.a. att kUmat- och mUjöperspektiven på ett tydhgt
sätt ska mtegreras i det regionala tiUväxtarbetet.
Arbetet med att nå de nationeUa miljömålen är viktigt för en långsiktigt
håUbar regional tiUväxt och utveckUng. De högt stäUda målen för den
svenska kHmat-, mUjö- och energipoUtiken kräver ett aktivt och långsiktigt
arbete på aUa poUtiska mvåer för en omfattande samhäUsomstäUning, inte
minst på regional och kommunal nivå. Regioner, länsstyrelser och
kommuner har därför ett stort ansvar att aktivt bidra tiU en grön och
resurseffektiv ekonomi. Hela Sverige måste förberedas för en ekonomi med
låga utsläpp av växthusgaser men också förberedas för klimatförändringarnas
effekter.
För att möta klimat-, mUjö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett
konkurrenskraftigt näringsHv krävs det förändringar i näringsHvet och att
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näringsHvets potentialtiUomstäUning tas tUlvara. Det handlar om att
minimera risker och skapa konkurrensfördelar genom ett proaktivt
förhåUningssätt tiU strukturomvandling och teknikutveckling. Utmaningarna
utgör även en möjhghet för håUbar tiUväxt genom utveckhng av håUbara och
resurseffektiva varor, tjänster, transport- och tekniklösningar samt
produktionssystem och därmed en mUjödriven näringsUvsutveckUng i aUa
branscher.
Det behövs en utvecklad meUankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplanering av ohka typer av insatser inom
bl.a. kUmat, mUjö, energi, transporter, bostadsbyggande och kvdturmUjöer.
Detta i syfte att utveckla systemlösningar för en håUbar regional utvecklmg.
Att stärka koppHngen meUan de regionala klimat- och energistrategierna eUer
andra liknande regionala och lokala strategier och program respektive
mUjödriven näringsUvsutveckUng är betydelsefiUlt och ett sätt att främja
innovation, företagande och sysselsättning.

Bakgrund
Den regionala tUlväxtpoHtiken omfattar bland annat EU:s sammanhålHiingspoUtik och totalt omfattar de svenska regionalfondsprogrammen cirka 16
mUjarder kronor för satsningar på jobb och håUbar tiUväxt i hela landet.
Totalt beräknas nästan 4 mUjarder kronor gå tUl klimatrelaterade satsningar
och av dessa medel avses cirka 3 mUjarder kronor gå tiU en koldioxidsnål
ekonomi. Områden som kommer att beröras av klimat-, mUjo- och
energifrågorna är bl.a. håUbara transporter, håUbar stadsutveckling, energieffektivisering och förnybar energi, grön investeringsfond, näringsUvsutveckUng, kulturmUjöarbete samt forskning och innovation.
Dessutom omfattas Sverige av 13 program inom ramen för Europeiskt
territorieUt samarbete. Sammanlagt omfattar programmen cirka 19 mUjarder
kronor som bl.a. går tiU att stärka gränsöverskridande innovationssystem,
främja konkurrenskraften i näringsHvet samt främja anpassningtiUenergi-,
mUjö- och klimatutmaningar.
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Det nationeUa socialfondsprogrammet 2014—2020 möjhggör insatser för
ökad sysselsättning och tiUväxt som är kombinerade med ett mUjöperspektiv.
Dessa insatser kan bl.a. omfatta kompetensutveckling som underlättar
övergången tiU en koldioxidsnål ekonomi.
Länsstyrelserna arbetar med uppgifter som är av betydelse för kHmat-, mUjöoch energifrågorna samt ska bidratiUen håUbar regional tiUväxt och
utveckling. De har i detta sammanhang bl.a. uppgifter inom
klimatanpassning, energi och klimat, bl.a. regionala kUmat- och
energistrategier, håUbar samhäUsplanering och boende, kulturmUjö samt
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
I regleringsbrevet för 2016 fick TUlväxtverkets i uppdrag att följa upp och
stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven
näringsUvsutveckUng i aUa branscher och energifrågor. Av viUkorsbeslut för
2016 tiU samverkansorgan, berörda landsting och Godands kommun
framgår bl.a. att de särskUt ska redovisa hur samverkan sker med
länsstyrelserna i genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
2014-2020, inkl. territorieUt samarbete. Av regleringsbrev för 2016 tUl
länsstyrelserna, som inte har det regionala utvecklingsansvaret, framgår bl.a.
att de ska redovisa inom vUka områden som samverkan sker meUan
länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.
Detta innefattar särsldlt genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014—2020, inkl. territorieUt samarbete, avseende det tematiska
området att stödja övergången tiU en koldioxidsnål ekonomi i aUa sektorer
och övrigt arbete med de regionala khmat- och energistrategierna.
Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har denna dag fått i uppdrag att ta
fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka
klimat- och mUjöperspektiven i det regionala tiUväxtarbetet för perioden
2017-2021(dnr N2016/08072/RTS och dnr N2016/08077/RTS). Syftet är
att få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i det regionala tiUväxtarbetet.
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På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Likalydande tiU
TiUväxtverket

Kopia tiU
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KLS och FF
MUjö- och energidepartementet/EE, KI^ och M M
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Arbetsförmedhngen
Boverket
Luftfartsverket
länsstyrelserna
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för tiUväxtpoHtiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
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Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Svenska Filminstitutet
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Sveriges export- och investeringsråd
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
universitet och högskolor
Verket för innovations system
Godands kommun
Gävleborgs läns landsting
HaUands läns landsting
Jämtiands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergödands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Sveriges Handelskamrar
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