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Uppdrag att utbetala medel till det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens Energimyndighet (Energimyndigheten) att
utbetala högst 1,8 miljoner kronor för 2021 och beräknat 1,5 miljoner
kronor för 2022 till det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
Medlen ska möjliggöra för Viable Cities att, utifrån arbetet med
klimatkontrakt, utgöra ett stöd för nödvändigt innovationsarbete inom
hållbar stads- och samhällsutveckling för de kommuner som berörs dels av
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och
Västerbotten, dels av det arbete som regeringens samordnare för
samhällsomställning vid industrisatsningarna bedriver i dessa län
(N2020/03132). Stödet syftar till att förbättra förutsättningarna för att
samhällsomvandlingen i dessa kommuner resulterar i miljöer där människor
vill leva och som är långsiktigt hållbara, såväl ekonomiskt som miljömässigt
och socialt, vilket är avgörande för att attrahera den stora mängd arbetskraft
som etableringarna och expansionerna kommer att behöva. Detta bedöms
vara en viktig förutsättning för att främja näringslivsutvecklingen i regionen.
Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del
till Kammarkollegiet. Statens energimyndighet får rekvirera högst 1,8
miljoner kronor för 2021 och beräknat 1,5 miljoner kronor för 2022. Medlen
utbetalas engångsvis för respektive år efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 november 2021 och den 1 april 2022. Ej
förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 23 april
2023. Rekvisition och redovisning ska ske med hänvisning till detta beslut.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

En ekonomisk slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Finansdepartement med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 mars
2023.
Bakgrund

Det krävs en omställning av samhället för att nå miljö- och klimatmålen,
trygga välfärden och näringslivets konkurrenskraft samt uppnå de globala
målen för hållbar utveckling. Sverige har, som ett av världens mest
innovativa länder, goda förutsättningar för att hantera denna omställning,
vilket varit ett tema som Nationella innovationsrådet behandlat vid flera
tillfällen. Större företagsetableringar och företagsexpansioner spelar en viktig
roll i omställningen, och i samband med den samhällsomställning som sker
till följd av dessa processer behövs insatser inom ett flertal olika områden.
Ett av dessa områden är utvecklingen av goda livsmiljöer, genom
samhällsplanering och byggande.
Energimyndigheten, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova)
finansierar 17 strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom
områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för
hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell
konkurrenskraft. Genom programmen kan företag, akademi och
organisationer tillsammans utveckla framtidens hållbara produkter och
tjänster.
Efter förslag i forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet,
framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/2021:60) avsattes
medel för att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram inom
strategiska innovationsområden. Regeringens ambition är att därigenom i
större omfattning främja insatser inom områden med bred samhällsrelevans
utifrån Agenda 2030, för att få till stånd systemförändringar med tydligare
fokus på fossilfrihet och en giftfri cirkulär ekonomi. Fler av de strategiska
innovationsprogrammen bedriver verksamhet som är av stor betydelse för
de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna i Norrbotten och
Västerbotten samt för den samhällsomvandling som sker till följd av dessa
processer, som t.ex. Smart Built Environment, Swedish Mining Innovation
och Viable Cities.
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Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på
omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmet syftar till
att bidra till att uppnå klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla
inom planetens hållbara gränser. Programmet ska bedrivas 2017–2030 och
genomförs i en samlad satsning av Energimyndigheten, Formas och
Vinnova, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet.
Klimatkontrakten är en metod som har utvecklats inom programmet för att
samordna och leverera nationellt stöd till innovation, investeringar och
policyutveckling för att öka hastigheten i svenska städers klimatomställning.
Klimatkontraktet är också ett viktigt instrument för lokal mobilisering av
offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Flera stora företagsetableringar och företagsexpansioner kommer inom de
närmaste åren att ske i Norrbottens och Västerbottens län. Regeringen har
gett en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning främja
koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större
företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och
Västerbottens län (N2020/03132). En förutsättning för att kunna attrahera
den stora mängd arbetskraft som etableringarna och expansionerna kommer
att behöva är att den samhällsomvandling som sker i berörda kommuner
resulterar i miljöer där människor vill leva, och som är långsiktigt hållbara,
såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.
På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Cecilia von Schéele
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