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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund 

 

Regeringsbeslut N2016/08073/RTS från 2016 uppdrar åt 
Tillväxtverket och Naturvårdsverket att, efter samråd med Statens 
energimyndighet, stödja regionalt utvecklingsansvariga aktörer i 
arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och stärka 
miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet, under 
perioden 2017 - 2021. Tillväxtverket har en samordnande roll. 

De regionalt utvecklingsansvariga uppdrogs 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. Därefter 
har de regionalt utvecklingsansvariga haft möjlighet att redovisa 
kompletterade och uppdaterade handlingsplaner till Tillväxtverket. 
Resultatet av genomförandet av handlingsplanen redovisas till 
Regeringskansliet årligen för 2017–2020. 

1 januari 2019 övergick det regionala utvecklingsansvaret till 
landstingen i Blekinge, Dalarnas, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, 
Värmlands och Västermanland län. För de nybildade regionerna har 
regeringen ändrat2 uppdraget att ta fram och genomföra ovanstående 
handlingsplan till ett erbjudande. 

Detta dokument utgör en årlig redovisning av resultatet av 
uppdragets genomförandet oktober 2018 – oktober 20193.  

1.2 Mål 

 

Uppdragets huvudsakliga målsättning är att aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar får stöd i arbetet med att ta fram och genomföra 
regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. 

Uppdraget innebär att: 

- inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin för hållbar 
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, bidra till att integrera och 

                                                             
1 Regeringsbeslut N2016/08072/RTS och N2016/08077/RTS 

2 N2018/0580/RTS 20 december 2018 

3 Enligt uppdraget.  
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stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet, 

- bistå med utbildning, kunskaps- och kompetensutveckling samt 
erfarenhetsutbyte. I detta ingår bland annat 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.  

1.3 Målgrupp för aktiviteterna 

Primär målgrupp för uppdraget är de regionalt utvecklingsansvariga 
(härefter ”regionerna”) som har uppdrag, respektive erbjudande, att ta 
fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och 
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. 

Andra intressenter är länsstyrelserna då uppdraget åt regionerna 
2016 understryker att arbetet ska ske i nära samarbete med 
länsstyrelserna som bland annat har ansvar för genomförandet av 
miljöpolitiken på regional nivå. Att utveckla samverkan med 
länsstyrelserna är en viktig utgångspunkt i arbetet.  

Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 innefattar också följande 
skrivning: ”uppdraget till landstingen att ta fram och genomföra 
regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–
2020 utgör ett underlag i länsstyrelsernas arbete med regionala 
energi- och klimatstrategier”.  

1.4 Metod 

 

En arbetsgrupp med medarbetare från Tillväxtverket, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten (härefter ”arbetsgruppen”) 
leder aktiviteterna i uppdraget.  

Fram till 2019 har fokus i uppdraget legat på regionernas framtagande 
av handlingsplaner, arbetsgruppens analys av dessa, återkoppling till 
regionerna samt erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. 

I den årliga rapporten i uppdraget 2018 redovisades att 8 av de 21 
handlingsplanerna bedömdes vara fullgoda enligt 
uppdragsbeskrivningen åt regionerna4. 

Näringsdepartementet skickade 14 december 2018 en begäran om 
kompletterade handlingsplaner till regionerna Gotland, Gävleborg, 
Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, 

                                                             
4 Regeringsbeslut N2016/08077/RTS m.fl.: Villkor budgetåret 2017: bilaga 1  
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Värmland, Västerbotten och Örebro län. De kompletterade 
handlingsplanerna skulle vara Näringsdepartementet och 
Tillväxtverket tillhanda senast 30 mars 2019.  

Mot bakgrund av denna begäran kompletterades flera 
handlingsplaner. I nuläget är har 18 av 21 regioner fastställt planer 
som bedöms vara fullgoda. I takt med att handlingsplanerna 
färdigställs flyttas fokus i myndigheternas uppdrag om stöd till 
regionerna från framtagande till genomförande av handlingsplanerna.  
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2 Slutsatser och fortsatt inriktning 
 

2.1 Slutsatser 

 

En positiv utveckling inom uppdraget konstateras för perioden 
oktober 2018 – oktober 2019. Från att i oktober 2018 ha kategoriserat 
8 handlingsplaner som fullgoda så är det nu 18 handlingsplaner som 
kategoriseras som fullgoda. Tio regioner har kompletterat sina 
handlingsplaner och genomförande av handlingsplanerna pågår i 
minst 16 regioner. Som tidigare skiljer inriktningen och innehållet i 
handlingsplanerna. Flera regioner efterfrågar stöd och verktyg i 
arbetet, samt bättre samordning från nationell nivå mellan uppdrag 
och aktörer. 

 

Regioner har behov av stärkt kunskapsstöd från statliga myndigheter 
för omställningsarbetet: Riksdagen har antagit ett mål om att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Att 
integrera miljö-, klimat- och energiperspektiv i det regionala 
tillväxtarbetet är centralt för denna omställning. Här kan statliga 
myndigheter stärka sitt stöd till regionerna i form av, exempelvis, 
aktuella kunskaper, verktyg, analyser och statistik. Regionernas 
handlingsplaner kommer att utgöra viktiga utgångspunkter i arbetet 
med att ta fram de kommande Europeiska regionalfondsprogrammen 
för 2021-27. 

 

Klimat- och energifrågor prioriteras av regioner. Detta framgår i 
genomgång av samtliga regionala utvecklingsstrategier (RUS) samt i 
regionernas prioriteringar för regionalt tillväxtarbete efter 2020 som 
samtliga lyfter utmaningar kopplade till klimatförändringar och 
miljöförstöring5. I RUS har klimatfrågan, med fokus på transporter, en 
mycket framträdande plats i relation till andra miljöfrågor – inte minst 
jämfört med biologisk mångfald. Det är av vikt att en bredd av 
miljöfrågor beaktas. 

 

Arbetet visar att politisk inriktning har betydelse för miljö- och 
klimatperspektivens integration i det regionala tillväxtarbetet. Det är 
nödvändigt att beakta handlingsplanernas framtagande och 
genomförande jämte RUS som beslutas på politisk nivå. 

 

                                                             
5 Tillväxtverket Ä 2019-437:25 ”Regionalt tillväxtarbete efter 2020”  
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Samverkan bör i flertalet regioner stärkas mellan näringslivsansvariga 
och miljöansvariga för att säkra att det regionala tillväxtarbetet gynnar 
både sysselsättning och hållbar utveckling och specifika mål gällande 
miljö, energi och klimat.  

 

Nationell uppföljning av handlingsplanernas genomförande utgör en 
utmaning då uppföljning på regionnivå skiljer sig åt. I ett antal 
regioner är uppföljningen kopplad till uppföljning av RUS, andra 
regioner har valt andra former för uppföljning såsom enkät eller 
genom redovisning enligt regeringens villkorsbeslut. Arbetsgruppen 
kommer att genomföra kvalitativa intervjuer och enkäter med 
regioner för att följa genomförandet av handlingsplanerna (se 2.2 b). 

2.2 Fortsatt inriktning i uppdraget  

Nästa redovisning i uppdraget till Regeringskansliet skall göras senast 
den 31 oktober 2020, som en analys av resultatet av genomförandet. 
Fram till detta datum planerar arbetsgruppen att fokusera på att: 

 

a) fortsatt erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte främst genom  
o att lyfta fram de metoder och verktyg hos enskilda 

regioner som skulle kunna vara till stöd för andra.  
o erbjuda kunskapshöjande insatser angående miljödriven 

näringslivsutveckling. 
o erbjuda stöd till de tre regioner vars handlingsplaner inte 

bedöms vara fullgoda 
 

b) följa regionernas genomförande av handlingsplanerna.  
För regionernas återrapportering till Regeringskansliet för 
2019 är det önskvärt att redovisning begärs av resultaten från 
genomförandet av handlingsplanerna. Ytterligare insatser för 
uppföljning i arbetet planeras med fokus på kvalitativa 
intervjuer där eventuella hinder i genomförandet kan 
identifieras samt enkät. 
  

c) främja samverkan mellan regioner och länsstyrelser i 
arbetet. Arbetsgruppen planerar att genomföra ett 
erfarenhetutbytesmöte för handlingsplansuppdraget där 
länsstyrelser och regionalt utvecklingsansvariga deltar 
gemensamt, i tillägg till regelbundna kontakter och 
uppdateringar rörande uppdraget. I sitt fokus på klimat- och 
miljöperspektiv kommer arbetet att avgränsas mot pågående 
regeringsuppdrag som berör hållbar utveckling inom det 
regionala tillväxtarbetet. 
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d) Omhänderta de stödbehov som regionerna formulerat i 
andra processer och sammanhang, när det är relevant och 
lämpligt. 
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3 Genomförande – aktiviteter och resultat 

3.1 Aktiviteter genomförda av Tillväxtverket, Naturvårdsverket 
och Energimyndigheten 

 

Under rapporteringsperioden har arbetsgruppen bland annat:  

a) analyserat de 10 kompletterade handlingsplaner som inkommit 
från regionerna Örebro län, Västernorrland, Värmland, Sörmland, 
Stockholm, Skåne, Kronoberg, Gävleborg, Gotland och Uppsala. 
 

b) återkopplat till regionerna för ovanstående handlingsplaner. 
 

c) genomfört erfarenhetsmöte 5 april 2019: Miljö och klimat i det 
regionala tillväxtarbetet som syftade till utbyte och lärande om 
integrering av klimat- och miljöperspektiven i tillväxtarbetet. 
Samtliga regioner och länsstyrelser bjöds in att delta med två 
representanter från både miljö/energi/klimat och från 
tillväxtsidan. 70 personer deltog och anteckningar från mötet 
utgör bilaga 1 i rapporten.  

 
d) sammanställt regionernas återrapportering till regeringskansliet 

för 2018 gällande genomförande av handlingsplanerna, inom 
ramen för Tillväxtverkets övergripande rapport ”Regionalt 
tillväxtarbete 2018”. 

 
e) kartlagt samtliga RUS för att få en översiktlig bild av hur 

miljöperspektivet beaktas, med fokus på de nationella 
miljökvalitetsmålen och särskilt klimatfrågan. 
 

f) genomfört ett webbinarium 17 september för kontaktpersonerna 
för uppdraget i regionerna ”Hur arbetar Region Örebro län 
strategiskt med klimat- och miljöperspektiven i tillväxtarbetet?”. 
Detta webbinarium hade fokus på arbetet med handlingsplanen i 
Örebro region län men inbegrep även mer generell information 
gällande uppdraget. 

 
g) haft löpande kontakt med regionerna för att dela relevant 

information och för att ta del av vilka behov de önskar 
tillgodosedda.  

 
h) haft kontinuerlig dialog med LEKS – Länsstyrelsernas energi och 

klimatsamordning. 
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i) bidragit till arbetet i regeringsuppdragen att utveckla och stärka 
arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet6; 
och att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den 
regionala tillväxtpolitiken kan stärkas på nationell nivå7. En 
person från arbetsgruppen deltar i den tankesmedja som tillsatts 
till stöd för sistnämnda uppdrag och en person från 
arbetsgruppen deltar i Reglabs hållbarhetsnätverk.  

3.2 Aktuell status för handlingsplanerna 

 

Arbetsgruppen har använt sig av samma metod som för den årliga 
rapporten i uppdraget oktober 2018. Metoden utgår från 
uppdragsbeskrivningen till regionerna som listar ett antal rubriker 
som skall besvaras i handlingsplanerna. Arbetsgruppen har analyserat 
handlingsplanerna utifrån fyra huvudkomponenter.  

 

I oktober 2018 kunde 8 handlingsplaner sägas omfatta alla fyra 
huvudkomponenter och därmed vara fullgoda. I oktober 2019 kan 18 
handlingsplaner sägas omfatta alla fyra huvudkomponenter: 

Huvud-

komponen

ter 

Beskrivning Status 

oktober 

2018 

Status 

oktober 

2019 

1 Analys av regionala förutsättningar och 

utvecklingsbehov för att stärka klimat- och 

miljöperspektiven. 

20  

Regioner 

21  

regioner 

2 Målsättningar, aktiviteter och tidplan. 16  

Regioner 

20  

regioner 

3 Riktade insatser inom samtliga prioriteringar i 

den nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020.  

17  

Regioner 

19  

regioner 

4 Beskrivning av insatsernas bidrag till miljömålen. 11  

Regioner 

18  

regioner 

  

                                                             
6 N2019/02162/RTL 

7 N2018/04488/RTS 
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Här följer en kategorisering av samtliga handlingsplaner:  

 

 Kategorisering efter 

huvudkomponenter 

Senast 

kompletterad 

Beslutsnivå Kommentar 

Region Blekinge      1, 2, 3, 4 aug 2018 tjänstemannanivå  

Region Dalarna 1, 2, 3, 4 aug 2018 politisk nivå  

Region Kalmar län 1, 2, 3, 4 aug 2018 tjänstemannanivå  

Region Värmland 1, 2, 3, 4 nov 2019  politisk nivå  

Region Sörmland 1, 2, 3, 4 aug 2019 politisk nivå  

Region Gotland 1, 2, 3, 4 mars 2019 politisk nivå  

Region Gävleborg 1, 2, 3, 4 mars 2019 politisk nivå  

Region Halland 1, 2 sep 2017 politisk nivå  

Region Jämtland 

Härjedalen 

1, 2, 3, 4 okt 2017 politisk nivå  

Region Jönköpings 

län 

1, 3 sep 2017 tjänstemannanivå Regionen avser 

komplettera 

handlings-

planen under 

2020. 

Region Kronoberg 1, 2, 3, 4 mars 2019 tjänstemannanivå  

Region Norrbotten 1, 2, 3, 4 okt 2017 tjänstemannanivå  

Region Skåne 1, 2, 3, 4 dec 2018 politisk nivå  

Region Uppsala 1, 2, 3, 4 april 2019 politisk nivå  

Region 

Västernorrland 

1, 2 mars 2019 tjänstemannanivå  

Region Västmanland 1, 2, 3, 4 aug 2018  tjänstemannanivå  

Region Örebro län 1, 2, 3, 4 mars 2019 politisk nivå  

Region Östergötland 1, 2, 3, 4 aug 2018  politisk nivå  

Region Stockholm 1, 2, 3, 4 april 2019 politisk nivå  

Region Västerbotten 1, 2, 3, 4 feb 2018 tjänstemannanivå  

Västra 

Götalandsregionen 

1, 2, 3, 4 september 

2018 

tjänstemannanivå  
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3.3 Regionernas genomförande av handlingsplanerna 

 

Tillväxtverket har i uppdrag att sammanställa återrapporteringar av 
det regionala tillväxtarbetet från regioner. Inom ramen för detta 
uppdrag har arbetsgruppen sammanställt regionernas redovisningar 
gällande genomförande av handlingsplanerna. Sammanställningen 
redovisades till regeringskansliet i april 20198.  

16 regioner9 har i denna återrapportering listat insatser som 
genomförts under året inom ramen för handlingsplanen, 
kategoriserade enligt prioriteringarna i den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. 

 
Skåne, Gotland, Jönköping, Dalarna och Blekinge listar inte några 
genomförda insatser. Gotland redovisar specifikt att arbetet under 
2018 inte implementerats i den omfattning som vore önskvärt. 
Jönköping redovisar att arbete pågår med att komplettera 
handlingsplanen.  För Skåne, Dalarna och Blekinge har arbetsgruppen 
att genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna följa genomförandet. 
För regionernas återrapportering till Regeringskansliet för 2019 är det 
önskvärt att redovisning begärs av resultaten från genomförandet av 
handlingsplanerna. 

3.4 Regionernas prioriteringar i frågorna 

 

Att integrera klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet är en prioritet för Sveriges regioner. Regeringen erbjöd 
i november 2018 regionerna att redovisa analyser och identifierade 
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet. I 
Tillväxtverkets sammanställning10 av regionernas prioriteringar 
framgår att samtliga lyfter utmaningar som uppstår på grund av 
klimatförändringar och miljöförstöring.  

Utmaningarna som presenteras handlar om att främja och stärka såväl 
företagens som offentlig sektors gröna omställning genom exempelvis: 

- energieffektivisering 

                                                             
8 Ä 2018-144-27 ”Regionalt tillväxtarbetet 2018” 
9 Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Halland, 

Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, 

Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten. 
10 Se fotnot 5 
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- investeringar i förnybar energi 
- omställning till ett fossilfritt transportsystem 
- elbrist och bristande kapacitet i elnäten  
- klimatförändringars påverkan på samhälle och företag  
- ökade behov av att säkra försörjning av vatten, livsmedel och 

energi 
- övergång till en cirkulär ekonomi 
- råvaruproducerande industri där det idag inte finns 

kostnadseffektiva lösningar för att ersätta det fossila bränslet.    

3.5 Analys RUS 

 

Inom uppdraget har Naturvårdsverket 2019 genomfört en 
kartläggning11 av alla RUS i syfte att ge myndigheterna en översiktlig 
bild av hur miljöperspektivet beaktas i strategierna. Fokus har varit på 
de nationella miljökvalitetsmålen och särskilt klimatfrågan. Resultatet 
av kartläggningen delades med regeringskansliet i juni.  

 

Resultatet av kartläggningen visar stor variation bland RUS vad gäller 
hur stor vikt som miljöfrågorna har och hur hög ambitionsnivån är för 
mål och åtaganden. Fem RUS täcker mer än två tredjedelar av 
miljöfrågorna i kartläggningen (se tabell nedan). Fem strategier har 
med upp till en tredjedel av frågeställningarna. Resterande 11 
strategier varierar däremellan. Ett allmänt intryck är att strategierna 
utvecklas med åren och blir mer omfattande, bygger fler 
bakomliggande analyser, statistik m.m. Ett annan iakttagelse är att de 
strategier som rent allmänt är tydliga och omfattande också fångar 
upp miljöperspektivet på ett tydligare och mer omfattande sätt. 

 

Även om kartläggningen visar på en relativt svag täckning avseende 
miljökvalitetsmålen går det inte att hävda att det skulle vara en 
generell brist då RUS har andra mål i fokus gällande klimat- och 
miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. En annan förklaring 
kan vara att de frågor som inte styrs genom RUS sannolikt hanteras i 
andra dokument och processer.  

 

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 visar att utsläppen 
av växthusgaser behöver minska i mycket snabbare takt, både globalt 
och nationellt och att det är bråttom att minska utarmningen av den 
biologiska mångfalden. Beträffande klimatfrågan så har 17 regioner 
åtaganden i sin RUS och 14 har mål. Dock återfanns avseende biologisk 
mångfald enbart mål för en region, och endast 4 hade något slags 

                                                             
11 NV- 08995-16 
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förpliktande, framåtsyftande text. I klimatfrågan finns också en viss 
snedvridning på så sätt att det främst handlar om transporter, medan 
energieffektivisering och – framför allt – industrin får mindre fokus.  

 

Nedanstående tabell sammanfattar resultaten. 

Frågeställning Fördelning av 

svar 

Ja Delv. Nej 

Innehåller regionens RUS en analys av nuläget, där miljö- och 

klimat ingår? 

10 10 1 

Innehåller regionens RUS en analys av regionens 

styrkeområden och hur regionala förutsättningar skapar 

möjligheter att nå miljömål och samtidigt ge tillväxt och 

utveckling, tex skogslän som satsar på biodrivmedel? 

13 3 5 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som tydligt 

visar att regionen prioriterar miljöinnovationer som bidrar 

till att nå miljömål? 

10 10 1 

Finns det en beskrivning av specifika kluster, 

kompetenscentrum eller innovationsprogram, med tydlig 

koppling en särskild miljöutmaning? 

4 13 4 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som 

framhåller betydelsen av hållbara transporter? 

14 5 2 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som 

framhåller betydelsen av naturvärden för friluftsliv och 

turism? 

10 5 6 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som 

framhåller betydelsen av cirkulär ekonomi? 

7 2 12 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som 

framhåller betydelsen av bioekonomi? 

4 0 17 

Finns mål eller insatser beskrivna, eller annan text, som 

framhåller betydelsen av ekosystemtjänster? 

6 1 14 

Finns referens i strategin till regionala miljömål? 10 6 5 

Har regionen ett klimatmål? 14 1 6 

 

Finns text i strategin som framhåller betydelsen av ett miljöarbete som kopplar till: 

- Klimat 17 3 1 

- Frisk luft 6 3 12 

- Försurning 1 1 19 

- Giftfri miljö 8 5 8 

- Ozonskikt 0 0 21 

- Strålmiljö 0 0 21 

- Övergödning 2 3 16 

- Vattendrag 7 2 12 
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- Grundvatten 6 6 9 

- Hav 4 0 17 

o Nämner Östersjöstrategin 8 0 13 

- Våtmarker 3 1 17 

- Skog 8 7 6 

- Odlingslandskap 4 5 12 

- Fjällmiljö 0 2 19 

- Bebyggd miljö 5 5 11 

- Växt- och djurliv 4 10 7 

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

 

Nedan redovisas de åtgärds- och utvecklingsbehov för att stärka 
arbetet med klimat- och miljöperspektiven som tillkommit i arbetet 
under rapporteringsperioden. Behoven har förmedlats i regionernas 
kompletterade handlingsplaner samt i regionernas dialog med 
arbetsgruppen: 

 

- Öronmärkning av delar av företagsstöden som regioner förfogar 
över för näringslivets omställning och hållbarhetsarbete. 
Synkronisering med de stöd som exempelvis Energimyndigheten 
har för att stärka perspektivet miljödriven näringslivsutveckling 
och tillväxt.  
 

- Långsiktig finansiering av mobilitetsfrågor genom 
länstransportplanerna. Detta förutsätter en ändring i förordning 
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. så att bidrag till icke-fysiska 
åtgärder medges. 

 

- Ökat stöd i länstransportplanerna för hållbart resande såsom 
satsningar på cykel- och kollektivtrafik. 
 

- Tydligare uppdrag åt regioner kopplat till regional fysisk 
planering. 
 

- Uppdrag till regionerna att vara samordnande arenor för Agenda 
2030-arbetet då de i praktiken redan har det i sitt uppdrag (jfr 
tillväxtpolitiken och mål 17 i Agenda 2030). 

- Tydliggörande gällande regioners och länsstyrelsers roll i det 
regionala utvecklingsarbetet kopplat till miljö och klimat. Som 
exempel har alla länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram 
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biodrivsmedelstrategier för sina län. Därefter har några regioner 
uppdragits av regionfullmäktige att ta fram 
biodrivmedelsstrategier, med annan tidslinje och krav relaterade 
till finansiering.  
 

- Nationella satsningar på grundvattenbildande åtgärder, liksom på 
teknikutveckling inom vattenbesparande tekniker som kan fylla 
ett nationellt behov och också bidra till att stärka Sveriges Clean 
Tech-företag. Bakgrunden är att säker och trygg 
dricksvattentillgång är en alltmer begränsande faktor både för 
näringslivs- och bebyggelseutveckling i allt fler av landets 
regioner. 
 

- Region Gotland framför specifikt att likvärdiga förutsättningar för 
att satsa på förnybar energi också innebär likvärdiga 
avsättningsmöjligheter. Regionen emotser en robust förbindelse 
mellan elnätet på Gotland och det nationella elnätet för att 
tillvarata möjligheten till förnybar elproduktion på Gotland. 

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

 

Nedan redovisas de behov av stöd från statliga myndigheter för att 
stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven som tillkommit i 
arbete under rapporteringsperioden. Behoven har förmedlats i 
regionernas kompletterade handlingsplaner samt i regionernas dialog 
med arbetsgruppen. Regionerna önskar: 

 
- Kunskap från nationell nivå om effektbrist i elnäten och 

rekommenderade åtgärder.  
 

- Kunskap om cirkulär ekonomi med specifik inriktning på hur det 
kan användas i regionens utvecklingsarbete. Och ytterligare 
samordning mellan Tillväxtverket och Naturvårdsverket gällande 
finansiering inom cirkulär ekonomi för att förtydliga om 
näringslivet ska vända sig till länsstyrelser eller till Tillväxtverket.  
 

- Stöd och omvärldsbevakning i samhällsplaneringsprocesser.  
 

- Skyndsammare uppdatering av nationell statistik till exempel för 
förnybar energi. Verktyget Panorama som samlar information och 
fakta om utsläpp, lösningar och styrmedel behöver göras 
nedbrytbar per region.   

- Stöd i dialogen med civila samhället i syfte att utveckla 
förutsättningar för civilsamhället att delta i processer och projekt. 

 


