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Miljödepartementet

Remissvar – Lokal och regional klimatomställning

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för regional utvecklings- och samordnad
landsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för riksintresse industriell produktion och för frågor inom
turism och besöksnäring. Vårt arbete syftar till att stärka sambanden mellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.

Tillväxtverket välkomnar utredningens arbete och förslag. Vi stödjer synen att den lokala och
regionala kapaciteten för klimatomställning behöver stärkas (förslag 1, nationell samordnare för
färdplan för kommuner och regioners klimatomställning). Det krävs en grundkapacitet med
upparbetad kompetens och resurser för att ta till sig ny kunskap och söka medel genom externa
finansieringskällor. Kapacitet för klimatomställning behöver även stärkas i resursstarkare kommuner.
Detta samtidigt som mindre kommuner tappar allt mera i strategisk utvecklingskapacitet vilket skapar
växande inomregionala skillnader. Det finns stor potential i att ingå i ett större sammanhang med
ömsesidiga åtaganden såsom till exempel Klimatkontakt 2030. Sådant arbete skulle sannolikt
ytterligare främjas genom att en nationell färdplan för klimatomställning utvecklas.

Tillväxtverket stödjer förslaget om att förstärka myndighetssamverkan och förtydliga ansvar som
förbättrar stödet till kommuners och regioners klimatomställning (förslag 2, myndighetslyft för
kommuners och regioners klimatomställning). Tillväxtverket stödjer också förslag 5 (Förstärkt
uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och klimatomställning på lokal och
regional nivå). Det är dock av vikt att uppdraget verkligen sker i samverkan och dialog med regionalt
utvecklingsansvarig aktör. Regionerna har bland annat ansvar för framtagandet av länsplaner för
regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram, områden som är av mycket
stor betydelse för klimatomställningen.

Slutligen, anser Tillväxtverket att EU:s regionala utvecklingsfond bör lyftas upp som en betydande
finansieringskälla för lokal och regional klimatomställning då dess syfte är att bidra till omställningen
till en hållbar regional utveckling och ett grönt, hållbart och mer innovativt Europa. Särskilt
utpekade områden för finansiering är bland annat cirkulär ekonomi, energieffektivisering, förnybar
energi och smarta energisystem. För mer information: EU-program - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Beslutet i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks. Enhetschef Annika Rosing och
handläggare Isaac Karlsson och Kristin Hedström har delaktigt i beslutet. Caroline Dahlbom har varit
föredragande.
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