
Underlag om lokal och regional klimatomställning 
inför kommande klimatpolitiska handlingsplan



Regeringsuppdrag 
klimatomställning

Regeringsuppdrag klimatomställning 

Underlag inför nästa klimatpolitiska handlingsplan.

Ta fram underlag med analyser och förslag till 
styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal 
och regional klimatomställning 
i hela landet.

Redovisas senast den 15 september 2022, då också 
remittera till berörda instanser.



Analysera 
förutsättningar 

och föreslå 
åtgärder

Uppdraget: analys och förslag på åtgärder
Analys av vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta 
aktörer har för att styra mot minskade utsläpp: 

• Fysisk planering 

• Transportinfrastruktur- och trafikplanering 

• Regional utveckling 

• Gestaltad livsmiljö 

• Energi- och klimatrådgivning 

• Energieffektivisering

• Upphandling

• Beteendepåverkande insatser 

• Andra relevanta områden



Arbetsprocessen

SAMVERKAN

I länet
Nationellt
Parallella uppdrag
Kommuner, regioner, 
myndigheter

UNDERLAG FÖR FÖRSLAG 

HÖST 2021
Rådighet
Hinder, behov och 
förutsättningar
Insamling av förslag

ANALYS  
VÅR 2022
Effektbedömning av 
förslag
Prioritering och 
rangordning av förslag 
att implementera 
2023-2026

Remiss 
15 sep 
2022

Kick-off 
webinarium 

18 juni



Förutsättningar för lokal och regional att 
styra mot minskade utsläpp

Hinder vi identifierat inom 3 dimensioner:

1. Nationella, regionala och lokala målbilder, styrande strategier och ledarskap

2. Institutionell kapacitet och omställningsförmågor på nationell, regional och lokal nivå

• Resurser

• Kompetens

• Metoder

3. Motverkande eller otillräckliga ramvillkor, kravnivåer, data och uppföljning



Styrmedelsförslag:

1) Utveckling av SOU 2021:23 Stärkt planering för hållbar utveckling

2) Mobilitets- och tillgänglighetssamordnare på regionerna

Vi tittar också på förslag inom uppföljning och skärpningar av LOU.

Många av de förslag som Trafikanalys och Tillväxtanalys lägger inom ramen för deras 

uppdrag skulle få effekter lokalt och regionalt. 



Styrmedelsförslag 1
Utveckling av SOU 2021:23 – Stärkt planering för hållbar utveckling

• Förslag på ändringar i PBL ger skyldighet att göra mobilitetsutredningar vid nya planer

• Vi vill se över vilka möjligheter som finns att utvidga mobilitetsutredningar till befintlig bebyggelse

Utformning: Inför stöd för att genomföra mobilitetsutredningar i samband med framtagande av relevanta 

kommunala styrdokument (t ex ÖP, transportplan, trafikplan och policy),  försöksverksamhet

Syfte: Säkerställ alternativa mobilitetslösningar och leverans av samhällstjänster på transporteffektivt sätt, 

minska utrymmet som tilldelas bilen inom markanvändning 

Väntade effekter:  Övergång från bilnorm till en behovsstyrd planering, minskade utsläpp från transporter  



Styrmedelsförslag 2
Mobilitets- och tillgänglighetsfunktion på exempelvis regionerna, en nod för kommunernas 

planering

Utformning: Statliga medel som kan sökas av regionerna/annan aktör, med återrapporteringskrav 

kopplat till medlen

Syfte: att stödja kommunernas omställning till transporteffektivitet i befintlig byggnation och 

framtida samhällsplanering

Väntade effekter:

Tydlig koppling till regioners nuvarande funktioner (så som samordnare av länstransportplanen, 

bredbands- och digitaliseringskoordinatorer, regional utveckling)

Skulle kunna vara en del i ett ”styrmedelspaket” där regional planering införs i alla regioner (i 

nuläget enbart i Stockholm, Skåne och Halland)
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Anna Karlsson, biträdande projektledare: anna.c.karlsson@lansstyrelsen.se
Hedvig Schylander, utredningssekreterare: hedvig.schylander@lansstyrelsen.se
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