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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund 

 

Regeringsbeslut N2016/08073/RTS från 2016 uppdrar åt 
Tillväxtverket och Naturvårdsverket att, efter samråd med 
Energimyndigheten, 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 2019 – oktober 20203.  

1.2 Uppdragets målsättning 

 

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 
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet, 

 
1 Regeringsbeslut N2016/08072/RTS och N2016/08077/RTS 
2 N2018/0580/RTS 20 december 2018 
3 Enligt uppdraget 
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- 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”. I regleringsbrevet för 2020 fanns 
skrivningen inte med.  

1.4 Metod 

 

En arbetsgrupp med medarbetare från Tillväxtverket, 
Naturvårdsverket (härefter ”arbetsgruppen”) leder aktiviteterna i 
uppdraget. Energimyndigheten har medverkat aktivt i uppdraget 
sedan start, men har under rapporteringsperioden haft begränsad 
kapacitet att delta.  

Fram till 2019 låg fokus i uppdraget på regionernas framtagande av 
handlingsplaner, arbetsgruppens analys av dessa, återkoppling till 
regionerna samt erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. I takt med 
att handlingsplanerna har färdigställts har arbetsgruppens fokus 
alltmer flyttats från stöd till regionerna för framtagande till 
genomförande av handlingsplanerna. 
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2 Lägesredovisning och fortsatt inriktning 

2.1 Lägesredovisning 

 

➢ Sedan förra rapporteringstillfället har region Jönköpings län 
kompletterat sin handlingsplan som nu anses vara fullgod.  

➢ Därmed har 19 av 21 av regioner handlingsplaner som av 
arbetsgruppen anses vara fullgoda. Samtliga regioner har gjort 
en analys av regionala förutsättningar och utvecklingsbehov 
för att stärka klimat- och miljöperspektiven, vilket är en viktig 
del av det fortsatta arbetet och ett betydelsefullt bidrag i 
arbetet om hållbar regional utveckling.  

 
➢ Dialog förs med de kvarstående två regionerna 

(Västernorrland och Halland) som enligt arbetsgruppen inte 
har kompletta handlingsplaner. På grund av flera anledningar 
betraktar arbetsgruppen det inte som sannolikt att dessa 
regioner kommer att komplettera sina handlingsplaner under 
den kvarvarande perioden av uppdraget. Dialogen fokuserar 
därför på att de inom ramen för arbetet med hållbar regional 
utveckling ska förtydliga och utveckla klimat- och 
miljöperspektivet. 
 

➢ Gällande genomförandet av handlingsplanerna redovisar 
samtliga regioner insatser för att integrera och stärka klimat- 
och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.  
 

➢ Miljö, klimat och energifrågorna genomsyrar det regionala 
tillväxtarbetet i allt högre grad med koppling till mål som 
konkurrenskraft, resurseffektivitet samt minskad 
klimatpåverkan. Flest antal insatser redovisas inom Energi, 
energieffektivisering och förnybar energi; Hållbara 
transporter; Cirkulär ekonomi; Bioekonomi och Hållbart 
byggande. 
 

➢ Redovisningarna omfattar insatser som drivs av regioner, men 
också av andra regionala aktörer. Detta pekar på behovet av 
strukturerad samverkan i miljö, klimat och energifrågor med 
kommuner, länsstyrelser, näringsliv, akademi och 
myndigheter. 
 

➢ Revidering av den regionala utvecklingsstrategier (RUS) utgör 
strategiska tillfällen att integrera klimat och miljöperspektiven.  
 

➢ Utmaningarna som regionerna framför handlar bland annat 
om resurser, bemanning, strukturer och om svårigheten att 
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redovisa miljö- och klimatperspektiven specifikt, då de 
samtidigt förväntas integrera hållbarhetsperspektiven i 
tillväxtarbetet på ett holistiskt sätt. 

➢ Regionerna uttrycker ett fortsatt behov av stöd i 
genomförandet, möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsstöd mellan regioner för klimat- och 
miljödimensioner av det regionala tillväxtsuppdraget.  
 

➢ En större helhetssyn efterfrågas gällande olika önskemål och 
uppdrag från statlig till regional nivå. Exempelvis så upplever 
några regioner en otydlighet mellan aktuellt uppdrag och 
uppdraget Hållbar regional utveckling. 
 

➢ Tillväxtverket kommer under den resterande 
uppdragsperioden arbeta för att överföra erfarenheterna från 
aktuellt uppdrag till det pågående inom uppdraget Hållbar 
regional utveckling. 

2.2 Fortsatt inriktning i uppdraget  

Nästa redovisning (slutredovisning) i uppdraget till Regeringskansliet 
skall göras senast den 31 oktober 2021. Fram till detta datum planerar 
arbetsgruppen att fokusera på ytterligare insatser för uppföljning i 
arbetet med fokus på kvalitativa intervjuer och enkäter där eventuella 
hinder och möjligheter i regionernas genomförande av 
handlingsplanerna kan identifieras. Tillväxtverket eftersträvar att i 
största möjligaste mån överföra erfarenheterna från aktuellt uppdrag 
till det pågående inom uppdraget Hållbar regional utveckling. 

 

 

 

 



 

 11 

3 Genomförande – aktiviteter och resultat 

3.1 Aktiviteter genomförda av Tillväxtverket, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten 

 

Under rapporteringsperioden har arbetsgruppen genomfört 
aktiviteter inom följande fyra områden:  

 

a) Erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte  

Arbetsgruppen har haft löpande kontakt med regionerna för att dela 
relevant information samt för att ta del av vilka behov de önskar 
tillgodosedda. Två insatser har arrangerats med fokus på att dela 
erfarenheter och information samt erbjuda stöd. Insatserna har varit 
sammankopplade med uppdraget Hållbar regional utveckling samt 
uppdraget Miljödriven näringslivsutveckling: 

 
- Digital ERFA-träff, 4 maj, ”Miljö och klimat i det regionala 

tillväxtarbetet” anordnades gemensamt av Tillväxtverket och 
Naturvårdsverket. Mötet syftade till utbyte om integrering av 
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Alla 
länsstyrelser och regioner inbjöds att delta med två personer. 
Cirka 50 personer deltog på mötet. 

 
- Webbinarium, 3 april, om effektbrist i elnäten. Tillväxtverket 

arrangerade mötet tillsammans med Energimyndigheten och 
Energimarknadsinspektion. Cirka 50 personer från regionerna 
deltog på mötet. 

 

b) Följa regionernas genomförande av handlingsplanerna 

 
Arbetsgruppen har sammanställt regionernas återrapportering till 
Regeringskansliet (2019) gällande genomförande av 
handlingsplanerna, inom ramen för Tillväxtverkets övergripande 
rapport ”Regionalt tillväxtarbete 2019”. 
 
Kontakten med regionerna har under våren varit begränsad med 
anledning av det ansträngda läget med anledning av pandemin.  
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c) Främja samverkan mellan regioner och länsstyrelser i arbetet.          

Arbetsgruppen har haft kontinuerlig dialog med LEKS – 
Länsstyrelsernas energi och klimatsamordning samt deltagit vid LEKS-
nätverksträff om fossilfria länsstyrelser den 19–20 mars.  

Till den digitala ERFA-träffen, 4 maj, ”Miljö och klimat i det regionala 
tillväxtarbetet” bjöds in och deltog representanter från både regioner 
och länsstyrelser.  

 

d) Omhänderta de stödbehov som regionerna formulerat i andra 
processer och sammanhang 

Gemensamt med regeringsuppdrag Miljödriven näringslivs-
utveckling har fyra digitala utbildningstillfällen i cirkulär ekonomi 
(Cirkulär omställning i företag) anordnats. Primär målgrupp var 
rådgivare inom Enterprise Europe Network (EEN), deltagare från 
regioner som arbetar inom näringslivsutveckling eller miljöfrågor 
samt deltagare från länsstyrelser. Utbildningen har genomförts av 
Chalmers Industriteknik men har styrts och följts nära inom ramen för 
de båda uppdragen.  

Högskolan i Gävle har sammanställt erfarenheter från regioner i 
satsningar på cirkulär ekonomi. Sammanställningen syftar till att 
förklara nyttan med cirkulära tillvägagångssätt och bistå med exempel. 
Sammanställningen bygger på intervjuer med strateger i åtta regioner, 
med företag och andra sakkunniga samt input från forskare vid 
Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle har även bistått i att identifiera 
regioners behov av utbildnings- och kunskapsbehov inom cirkulär 
ekonomi.  
  

3.2 Aktuell status för handlingsplanerna 

 

Arbetsgruppen har under hela uppdraget använt sig av samma metod i 
den årliga rapporteringen. Metoden utgår från uppdragsbeskrivningen 
till regionerna som listar ett antal rubriker som skall besvaras i 
handlingsplanerna. Arbetsgruppen har analyserat handlingsplanerna 
utifrån fyra huvudkomponenter; Analys av regionala förutsättningar 
och utvecklingsbehov för att stärka klimat- och miljöperspektiven, 
Målsättningar, aktiviteter och tidplan, Riktade insatser inom samtliga 
prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015 – 2020 samt Beskrivning av insatsernas bidrag till 
miljömålen. 

I oktober 2019 omfattade 18 handlingsplaner alla fyra 
huvudkomponenter. Sedan förra rapporteringstillfället har region 
Jönköpings län kompletterat sin handlingsplan som nu anses vara 
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fullgod. Under rapporteringsperioden har en dialog förts med de 
kvarstående två regionerna som enligt arbetsgruppen inte har 
kompletta handlingsplaner. På grund av flera anledningar betraktar 
arbetsgruppen det inte som sannolikt att de övriga två regionerna 
kommer att komplettera handlingsplanerna under den kvarvarande 
perioden av uppdraget. Arbetsgruppen försöker istället få dessa 
regioner att integrera klimat- och miljöperspektivet inom uppdraget 
hållbar regional utveckling. 

Arbetsgruppen gör dock bedömningen att en stor majoritet av 
regionerna har kompletta handlingsplaner. Samtliga 21 regioner har 
gjort en analys av regionala förutsättningar och utvecklingsbehov för 
att stärka klimat- och miljöperspektiven, vilket är helt grundläggande 
för det fortsatta arbetet och ett viktigt bidrag i arbetet med hållbar 
regional utveckling.  

 

Huvud-

komponen

ter 

Beskrivning Status 

oktober 

2019 

Status 

oktober 

2020 

1 Analys av regionala förutsättningar och 

utvecklingsbehov för att stärka klimat- och 

miljöperspektiven. 

21  

Regioner 

21  

regioner 

2 Målsättningar, aktiviteter och tidplan. 21 

Regioner 

21 

regioner 

3 Riktade insatser inom samtliga prioriteringar i 

den nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020.  

19  

Regioner 

19  

regioner 

4 Beskrivning av insatsernas bidrag till miljömålen. 19 

Regioner 

19 

regioner 
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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 Avstämning 

23 sept.  

Region Jämtland 

Härjedalen 

1, 2, 3, 4 okt 2017 politisk nivå  

Region Jönköpings 

län 

1, 2, 3, 4 2019 tjänstemannanivå  

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 Avstämning 

24 sept. 

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 20204.  

Nio regioner anger revidering av den regionala utvecklingsstrategin 
och processen att integrera miljö- och klimatperspektiven och 
hållbarhet i denna process som insats. Jönköping framhäver 
exempelvis att i framtagandet av handlingsplan för området Hållbar 
region i den regionala utvecklingsstrategin utgör handlingsplanen för 
att integrera och stärka klimat och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet grunden. 
 
Sju regioner omnämner insatser som handlar om att, under 
Länsstyrelsens ledning, medverka i framtagandet av ny energi- och 
klimatstrategi. 
 
Samtliga regioner redovisar insatser inom energi; energieffektivisering 
och förnybar energi. Fem regioner hänvisar till kapacitetsbristen i 
elnätet som en kritisk fråga. Stockholm lyfter exempelvis att inom 
Östra Mellansverige riskerar nyetableringar av företag, nybyggnation 
av bostäder och infrastruktur att fördröjas på grund av detta. 
Östergötland redovisar informationsinsatser om hur företag kan nyttja 
förnybar energi och jobba med energieffektivisering för att öka sin 
lönsamhet samtidigt som detta bidrar till att minska utmaningen kring 
effekt.  
 
15 regioner redovisar insatser inom hållbara transporter. 
Västmanland lyfter som ett exempel på utvecklingsarbeteområdet 
elektromobilitet och elektrifiering med fokus på eldrivna fordon på 
spår och land. Här pågår ett arbete med att öppna upp stora 
företagslabb och testverksamheter, öka samarbetet mellan stora 
företag i olika branscher för överföring av lösningar.  
 
Bioekonomi, skogsstrategier omnämns av 15 regioner. Värmland visar 
till exempel på att insatser görs för att stärka kopplingen mellan 
innovationer inom bioekonomi och möjligheten att stödja företags-
etableringar. I detta har några företag på mycket kort tid fått stöd med 
uppskalning av sina innovationsidéer till färdig produktion.  
 
Cirkulär ekonomi omnämns av åtta regioner. Exempelvis lyfter Kalmar 
insatsen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län som riktar sig mot 
kommuner och små och medelstora företag och sprider kunskap och 
ger inspiration, erbjuder verktyg och stöd samt erbjuder mötesplatser 

 

4 Regionalt tillväxtarbetet 2019, Tillväxtverket, 2020 
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för att vidareutveckla egna idéer för att verksamheter ska bli mer 
cirkulära.  

3.4 Regionernas utmaningar  

 

Utmaningarna som regionerna framför handlar bland annat om 
resurser, bemanning, strukturer och om svårigheten att redovisa 
miljö- och klimatperspektiven specifikt, då de samtidigt förväntas 
integrera hållbarhetsperspektiven i tillväxtarbetet på ett holistiskt 
sätt.5 

Västmanland redovisar till exempel att arbetet med genomförande och 
uppföljning av handlingsplanen har varit begränsat. Det faktum att det 
inte har tillskjutits extra medel för arbetet med handlingsplanen har 
varit den enskilt viktigaste faktorn till att den inte fått någon reell 
förankring eller genomslagskraft internt i organisationen eller externt.  

Gotland framför att inga av handlingsplanens interna aktiviteter 
genomfördes på grund av otillräckliga personella resurser, samt 
strukturella orsaker i relation till genomförandet av det regionala 
tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

Västernorrland lyfter exempelvis att det regionala tillväxtarbetet 
förutsätts genomföras med hållbarhet i alla dimensioner, och att det 
därför är motsägelsefullt när nationell nivå efterfrågar särredovisning 
i vissa delar av hållbarhetsdimensionerna. Blekinge redovisar att 
avdelningen för Regional Tillväxt saknar resurser att arbeta med 
specifika insatser kring just klimat- och miljöfrågor, utan arbetar 
snarare strategiskt med alla tre hållbarhetsdimensioner. 

3.5 Regionernas uppfattning om Tillväxtverkets insats i 
uppdraget  

 

Som en del av Tillväxtverkets årsrapport gjordes en 
enkätundersökning gällande bland annat regionernas uppfattning om 
Tillväxtverkets insats inom aktuellt uppdrag. Av 17 regioner svarade 
65% att Tillväxtverkets insats gett ökad förmåga i arbetet med att ta 
fram och genomföra handlingsplaner för att integrera och stärka 
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.  
 
På frågan i hur stor utsträckning har Tillväxtverkets insats gett 
organisation en ökad förmåga inom antal delförmågor anges särskilt 
”Inspiration till förändring” ”Nätverk/mötesplats” samt ”Tillgång till 
stöddokument / rådgivning” som betydelsefulla. Gällande 
organisationens helhetsintryck av Tillväxtverkets insats är 70 % nöjda 

 
5 Regionalt tillväxtarbete 2019. Insatser och resultat under det gångna året, Tillväxtverket, 2020 
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samt 18% väldigt nöjda. 6% är ganska nöjda medan 6 % är inte alls 
nöjd.  

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

 

Utan bedömning av arbetsgruppen redovisas nedan några av de behov 
av stöd från statliga myndigheter, för att stärka arbetet med klimat- 
och miljöperspektiven, som tillkommit under rapporteringsperioden. 
Behoven har förmedlats genom Tillväxtverkets ovan nämnda 
enkätundersökning.  

 
o Ett ökat engagemang för miljö- och klimataspekter kräver 

omfattande stödinsatser som bör samordnas av de nationella 
myndigheterna. 
 

o Fortsatt behov av stöd i genomförandet, möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd mellan regioner för 
klimat- och miljödimensioner av det regionala 
tillväxtsuppdraget.  
 

o Riktade utlysningar för att stärka klimat och miljöaspekter i 
tillväxtarbetet, exempelvis inom kompetensförsörjning eller 
innovationsstöd. 
 

o En större helhetssyn så att det blir tydligare på regional nivå 
med olika önskemål och processer från den statliga nivån.  
 

o Önskan att nationell nivå på ett tydligt sätt samordnar stöd och 
verktyg som regional nivå kan ha nytta av. Det är till exempel 
fortfarande något otydligt hur regional nivå ska arbeta med 
cirkulär ekonomi.  
 
 

 

 

 

 


