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Förord 
 
Detta arbetsnotat utgör en delrapport i forskningsprojektet ”Hushållens energibeteende – en 
arena för förändring” som finansieras av Energimyndigheten 2007-2011. I detta delprojekt 
analyseras Länsstyrelsernas uppdrag med att ta fram regionala klimat- och energistrategier. 
Fokus ligger på vilken roll dessa strategier kan komma att få regionalt och lokalt och vilken 
legitimitet, mål och visioner dessa strategier har för olika offentliga aktörer.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till de aktörer från Länsstyrelserna, kommunerna, Regionförbunden 
och Energikontoren i Dalarna och Östergötland som deltagit under intervjuerna och givit 
information kring sina erfarenheter av Länsstyrelsen och Länsstyrelsens roll i respektive 
region. Ett stort tack även till pol.mag Josefin Thoresson som genomfört många av dessa 
intervjuer. Tack också till Josefin och Maria Tengvard för hjälp med slutredigering av detta 
arbetsnotat! 
 
 
 
Linköping, september 2009 
 
Jenny Palm 
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Sammanfattning 
 
På energiområdet har den administrativa regionala nivån länge varit ”tom” på aktörer. Detta 
har dock det senaste decenniet förändrats och nu finns Länsstyrelserna, Energikontor och 
Regionförbund med flera som ser som sin uppgift och sitt ansvar att utveckla energisystemet 
mot ökad hållbarhet. I det perspektivet ska här Länsstyrelsernas regeringsuppdrag att ta fram 
regionala klimat- och energistrategier analyseras och diskuteras. De aktörer som här kommer 
att fokuseras är kommunpolitiker, klimat- och energirådgivare, Energikontor och 
Regionförbund och hur de ser på roller, mandat och legitimitet. Hur ser rollfördelningen 
regionalt ut på energiområdet mellan Länsstyrelse, Regionförbund och Energikontor? Vilka 
energistrategiska frågor har och vill dessa aktörer ha ansvar för? Hur uppfattar 
kommunpolitiker, klimat- och energirådgivare, Energikontor och Regionförbund sin och 
övriga aktörers roll, mandat och legitimitet i det regionala energistrategiska arbetet? 
 
Djupintervjuer med representanter för Länsstyrelserna, kommunpolitiker, energirådgivare, 
Energikontor och Regionförbund i Dalarna och Östergötlands län har genomförts och utifrån 
dessa diskuteras den regionala nivåns möjlighet till energistrategiskt arbete. 
 
I dagsläget finns det ingen egentlig ”konkurrent” till Länsstyrelsen i varken Dalarna eller 
Östergötland för att driva ett regionalt energistrategiskt arbete. I framtiden är det framförallt 
Regionförbunden som framställs som potentiella konkurrenter och som gärna tar över det 
energistrategiska arbetet. Både Regionförbunden själva och ledande kommunalpolitiker pekar 
ut Regionförbunden som de som borde driva detta strategiska arbete. Skälen till det är att 
kommunalpolitiker och Regionförbunden ser en framtida utveckling i enlighet med 
Ansvarskommittén där Länsstyrelsens verksamhet ska renodlas mot tillsyn och 
Regionförbunden ska ansvara för den regionala utvecklingen. Att denna ansvarsuppdelning 
förläggs in i framtiden beror på att Regionförbunden idag anser sig sakna resurser för att driva 
detta strategiarbete. Denna aktuella resursbrist gör också att dessa lokalt förankrade politiker 
accepterar Länsstyrelsens arbete fram tills realistiska alternativ finns. 
 
Ser vi till rollfördelningen mellan dessa aktörer, och om även de regionala Energikontoren 
inkluderas, är rollerna otydliga. Det är svårt för samtliga intervjuade aktörer att redogöra för 
uppgifts- och ansvarsfördelning. De direkt involverade aktörerna menar att de löser ansvars- 
och uppgiftsfördelning genom kontinuerlig dialog med varandra. När en fråga kommer upp på 
dagordningen ringer man helt enkelt varandra och ser hur frågan bäst löses och av vem. Det 
här är ett pragmatiskt system som dock har problemet att det inte är särskilt transparant för de 
aktörer som står utanför denna informella dialog. Andra problem är att frågor kan falla mellan 
stolarna när ingen har ett uttalat ansvar för dessa.  
 
Andra frågor som reses är vad som händer nu när dessa klimatstrategier ska konkretiseras och 
mål implementeras. Vilken legitimitet har Länsstyrelsens strategiarbete i länen? Ett hinder för 
genomförande kan vara att Länsstyrelsernas strategier delvis saknar legitimitet. 
Länsstyrelsernas strategier accepteras idag i brist på alternativ, men kommunerna skulle gärna 
se att andra organ drev och arbetade fram regionala mål och visioner. Ett annat problem är att 
nå ut till berörda aktörer. Det var få i kommunerna som egentligen visste vad strategin 
innehöll, vilka områden som täcktes och åtgärder som föreslogs. Det klassiska problemet med 
att planer gärna blir ”hyllvärmare” riskerar att drabba även Länsstyrelsernas strategi-
dokument. 
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Det som dock talar för Länsstyrelsernas strategier är att många aktörer vinner på ett regionalt 
snarare än ett lokalt angreppssätt på energisystemet. Att låta Länsstyrelsen driva dessa 
samordningsdiskussioner har fördelen att de kan gå in som mer ”neutrala” aktörer som själva 
saknar egenintresse eller vill gynna visst geografiskt område. Då krävs det dock att övriga 
aktörer accepterar Länsstyrelsens samordningsroll, vilket inte är uppenbart idag.  
 
Länsstyrelsen har problemet att de inte själva har makt över de åtgärder de vill få 
implementerade, utan att det är i huvudsak andra aktörer som måste fatta erforderliga beslut 
och stå för genomförandet. Det blir därmed viktigt att lyfta upp frågor kring hur aktörerna ser 
på varandras roller och planarbete. Tänker sig Regionförbund och kommuner att de själva 
inom kort kommer ta fram egna strategiska mål och visioner att arbeta efter och att 
Länsstyrelsens arbete mer ses som en förstudie till detta? Eller vill man arbeta vidare med de 
mål och åtgärder som Länsstyrelsen nu tagit fram? Detta är frågor som aktörerna borde ta upp 
och lufta med varandra tidigt i processen.  
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1. Inledning 
 
I Sverige har den regionala nivån traditionellt sett varit svag (Gidlund & Sörlin1993). Det är 
snarare de svenska kommunerna som har haft en stark ställning och det är dit som uppgifter 
delegerats från staten när decentraliseringsvindar dragit över Sverige. Det gäller i allra högsta 
grad för energisystemet där den s.k. regionala administrativa nivån har haft en undanskymd 
roll. De inomstatliga administrativa nivåerna binder offentligt samman centralmakten med de 
lokala nivåerna. I Sverige är det traditionellt Länsstyrelserna som fyllt en viktig sådan 
mellanfunktion (Erlingsson, 1999), men de har varit relativt osynliga på energiområdet. 
Länsstyrelserna fick dock i Regleringsbrevet för 2008 för första gången i uppdrag att upprätta 
en energi- och klimatstrategi för länen. Länsstyrelserna skulle  
 

”i samråd med Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, 
kommunerna samt andra berörda regionala aktörer utarbeta en regional 
klimat- och energistrategi i syfte att minska klimatförändringarna, främja 
energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energi-
effektivisering och effektivare transportsystem. Strategin ska tillvarata 
möjligheterna till integrerat sektorsövergripande regionalt 
energiomställningsarbete i samråd med nationell och lokal nivå samt 
tillvarata erfarenheter från de länsstyrelser som redan tagit fram 
regionala energistrategier. Synergier med andra relevanta regionala 
program och planer som exempelvis regionala utvecklingsprogram och 
länstransportplaner ska tillvaratas. Strategierna ska redovisas till 
regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Energimyndigheten, 
Boverket och Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2008.” 
(Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna). 

 
I 2009 års regleringsbrev upprepas detta och här framgår att strategin ska främja integrerat 
sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete och ska tas fram i samråd med aktörer 
på lokal och nationell nivå. (Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelserna, 
kap 1.6) Enligt budgetpropositionen (2008/09:1) ger regeringen Länsstyrelserna en 
samordnande roll i det regionala klimatanpassningsarbetet. 
 
Regeringen vill uppenbarligen stärka den regionala nivåns ansvar och roll i utvecklingen av 
hållbara energisystem och väljer att ge Länsstyrelsen ett samordningsansvar. Valet av 
Länsstyrelserna är inte så märklig eftersom de 21 Länsstyrelserna är statliga myndigheter som 
ska vara statens företrädare i regionerna och samordna de frågor som staten ålägger dem 
(Prop 2001/02:7).  
 
Länsstyrelsernas roll och uppgifter blev uppmärksammat i samband med Ansvarskommitténs 
utredning om en ny svensk samhällsorganisation som presenterades i början av 2007 (SOU 
2007:13). Ansvarskommittén var den parlamentariska kommitté som fick i uppdrag att se över 
struktur och arbetsuppgifter mellan olika administrativa nivåer i Sverige. Ett av förslagen 
handlade om en utveckling med regionkommuner med valda politiker i beslutsförsamlingar. 
Länsstyrelsens roll blev i detta förslag fortfarande att vara statens företrädare som ska värna 
en nationell sammanhållning och ha en samordnande roll av aktörer och sektorer. Den 
huvudsakliga uppgiften för Länsstyrelserna skulle, enligt förslaget, vara myndighetsuppdraget 
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såsom tillståndsprövning, utvärdering, kontroll, tillsyn enligt miljöbalken och Plan- och 
bygglagen och att fortsätta vara besvärsinstans. Redan i rådande organisationsstruktur är detta 
Länsstyrelsernas huvudsakliga uppgifter då detta utgör 75 % av Länsstyrelsernas 
arbetsuppgifter. Länsstyrelserna ska i detta förslag inte ha några uppgifter som innebär 
politiska avvägningar eller något regionalt utvecklingsuppdrag. Detta eftersom Länsstyrelsen 
enbart har en indirekt politisk styrning genom regler, medelstilldelning, allmänna mål och så 
vidare.  
 
I skenet av Ansvarskommitténs arbete är det intressant att diskutera Länsstyrelsens roll och 
mandat som samordnare och pådrivare av regionala klimat- och energistrategier. Hur 
uppfattar andra aktörer Länsstyrelsens roll, mandat och legitimitet i detta arbete? Det har 
också under 2000-talet kommit flera aktörer som vill och som tar ett ansvar för regionala 
energirelaterade frågor. Bland annat vill kommunerna via sina Regionförbund ta ett 
övergripande utvecklingsansvar i regionerna och allt fler regioner får egna Energikontor som 
också har regionalt fokus. I denna rapport kommer fyra olika aktörer att fokuseras: 
kommunpolitiker, klimat- och energirådgivare, Energikontor och Regionförbund. Av intresse 
är hur dessa aktörer ser på utvecklingen av ansvars- och uppgiftsfördelning i energisystemets 
administrativa regionala nivå.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Den administrativa regionala nivån har som konstaterats ovan länge varit ”tom” på aktörer – 
men nu finns Länsstyrelserna, Energikontor och Regionförbund med flera som ser som sin 
uppgift och sitt ansvar att utveckla energisystemet mot ökad hållbarhet. I det perspektivet ska 
här Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala klimat- och energistrategier analyseras och 
diskuteras. De aktörer som här kommer att fokuseras är kommunpolitiker, klimat- och 
energirådgivare, Energikontor och Regionförbund och hur de ser på roller, mandat och 
legitimitet. Följande frågeställningar står i fokus: 

• Hur ser rollfördelningen regionalt ut på energiområdet mellan Länsstyrelse, 
Regionförbund och Energikontor?  

• Vilka energistrategiska frågor har och vill dessa aktörer ha ansvar för?  
• Hur uppfattar kommunpolitiker, klimat- och energirådgivare, Energikontor och 

Regionförbund sin och övriga aktörers roll, mandat och legitimitet i det regionala 
energistrategiska arbetet? 

 

1.2 Metod 
 
Två fallstudier har genomförts i två län, nämligen Dalarna och Östergötland. Dessa två län har 
relativt likartad organisering, med Länsstyrelse, Regionförbund och kommuner. Båda länen 
har regionala Energikontor, men Östergötlands kontor är relativt nystartat och invigdes i 
februari 2009. Länsstyrelsen i Dalarna har, genom EnergiIntelligent Dalarna, arbetat en längre 
tid med att ta ett brett regionalt grepp kring energifrågan än vad Östergötland har gjort.  
 
I fokus för studien är Länsstyrelsernas arbete med klimat- och energistrategier. För att få 
information kring dessa och även tidigare arbete användes tryckt material från Länsstyrelserna 
och då främst deras Klimat- och energistrategier, arbetet med miljömålen, samt i Dalarnas fall 
material från EnergiIntelligent Dalarna. Utöver insamlandet av ovanstående tryckta material 
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har djupintervjuer genomförts med andra regionala aktörer som arbetar med energistrategiska 
frågor på länsnivå, nämligen Regionförbunden och Energikontor. 
 
Regionförbunden är en ideell förening eller kommunalförbund som organiserar en regions 
kommuner. Både Region Dalarna och Östsam är kommunalförbund som bildats av länets 
samtliga kommuner och Landstinget i Dalarna respektive Östergötland. Enligt deras hemsidor 
är en huvudsaklig uppgift att samordna och driva det regionala utvecklingsarbetet i länet 
(www.regiondalarna.se/omregiondalarna.html; www.ostsam.se). 
 
De regionala energikontoren har bildats genom samarbete mellan Länsstyrelser, 
kommunalförbund, näringsliv och kommuner. Energikontoren bedriver olika projekt och 
finansieras av Energimyndigheten, EU, Länsstyrelser, regionalförbund och andra 
organisationer. Inom EU finns runt 380 Energikontor och i Sverige finns det 13 stycken. De 
regionala energikontorens uppgift ska, enligt Föreningen Sveriges Regionala Energikontor 
(FSEK), arbeta för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning i 
sina respektive regioner (http://www.fsek.se/). 
 
På Gävle Dalarna Energikontors (GDE) hemsida uppges att energikontorets uppgift är att 
lyfta energifrågan till en regional nivå, ha en samordnande roll för en effektiv 
energianvändning och verka för att andelen förnybar energi ökas inom regionen. Minskade 
koldioxidutsläpp uppges vara det övergripande målet för kontoret. De verkar för effektivare 
energianvändning, effektivt nyttjande av regionens energitillgångar, nätverkande och 
samordning av aktörer i regionen. GDE tar bland annat fram regionala energibalanser, där 
energisituationen i varje kommun redovisas särskilt. Regionen inkluderar 25 kommuner och 
gentemot kommunerna arbetar man med energirådgivare, Agenda 21-samordnare och med 
energiplanefrågor. (http://www.gde-kontor.se/pages.asp?PageID=123&MenuID=1062):  
 
GDEs verksamhet finansieras av Energimyndigheten och Regionförbunden i Dalarna och 
Gävleborg. Till det kommer projektpengar från olika aktörer beroende på vem 
uppdragsgivaren är, men till exempel EU, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Den 
största andelen av finansieringen utgörs av dessa projektpengar. 
 
I Östergötland invigdes ett regionalt energikontor den 27 februari 2009. Kontoret finansieras 
av samtliga kommuner i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Energimyndigheten och EU-
programmet IEE. Enligt Östsams hemsida ska ett regionalt energikontor bidra till att 
intensifiera regionens energi- och klimatarbete (http://www.ostsam.se). Då Energikontoret var 
så pass nystartat när fallstudierna genomfördes och inte hade hunnit etablera någon 
verksamhet valde jag att inte inkludera detta. Däremot har jag diskuterat ett regionalt 
Energikontors eventuella roll i intervjuerna med representanterna från andra offentliga organ i 
länet.  
 
Utöver intervjuer med representanter från Länsstyrelsen i Östergötland och i Dalarnas Län, 
Regionförbunden och Energikontor intervjuades kommunalpolitiker och klimat- och 
energirådgivare. Kommunalpolitikerna var i de mindre kommunerna kommunstyrelsens 
ordförande och i de större kommunerna vanligtvis ordförande i Tekniska nämnden där 
ansvaret för energifrågor ofta låg. Valet att även intervjua klimat- och energirådgivare 
berodde på att Länsstyrelsen i Dalarna hade valt att särskilt arbeta mot just dessa i 
kommunerna inom ramen för EnergiIntelligent Dalarna. I programmet ”Energiintelligent 
Dalarna” identifieras rådgivarna som viktiga ”utförare och samordnare” av mål och åtgärder i 
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programmet (EnergiIntelligent Dalarna - program för regional energisamverkan, 2006, sid 
28). 
 
Sammanlagt har intervjuer genomförts med 31 representanter. I Dalarna intervjuades 2 
representanter för Länsstyrelsen, 1 representant för Regionförbundet, 1 för Energikontoret, 5 
kommunalpolitiker och 5 klimat- och energirådgivare som tillsammans täckte in 12 av 15 
kommuner. I Östergötland intervjuades 1 representant för Länsstyrelsen, 1 från 
Regionförbundet, 6 kommunalpolitiker och 9 klimat- och energirådgivare som tillsammans 
var verksamma i 9 av 13 kommuner.  
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2. En osynlig regional nivå i Sverige 
 
I Europa har regionerna utvecklats olika där vissa har stor autonomitet och självstyre. Andra 
regioner är svagare, saknar identitet och inre sammanhållning. I Sverige har den regionala 
nivån traditionellt sett varit svag och det är kommunerna som har haft en stark ställning 
(Gidlund & Sörlin1993). Erlingsson (1999) konstaterar att det inte är enkelt att definiera 
regioner, men där de synonymer som vanligtvis används är mesonivå eller mellannivå (sid 
13). I denna rapport är det de inomstatliga regionerna eller de administrativa regionerna som 
fokuseras, det vill säga den nivå som binder samman centralmakten med de lokala nivåerna 
(Erlingsson, 1999).  
 
Cecilia Malmström (1998) diskuterar att regionalisering innebär en decentralisering från en 
högre nivå till en lägre, medan regionalism har ett underifrånperspektiv och är en rörelse som 
utvecklas nedifrån av regionala aktörer, vilket kan vara medborgare, politiker eller 
näringslivet. Strömbom (2003) menar att en livskraftig region kräver både regionalisering och 
regionalism. Även om en administrativ region skapas genom att uppgifter decentraliseras 
krävs det att regionen får stöd av aktörerna underifrån. Strömbom diskuterar att administrativa 
regioner hålls samma genom administration och organisation och inte av historiska band. De 
har skapats uppifrån men de hålls ofta samman och blir bärkraftiga genom att regionala 
aktörer känner behov av att mobilisera för att utveckla en regional identitet, vilket alltså gör 
att ett uppifrån styrt initiativ kan bidra till att skapa engagemang och gemenskapskänsla på 
regional nivå. På lång sikt kan på detta sätt en regional identitet utvecklas. I detta arbetsnotat 
ska en uppifrån styrd process med att ta fram regionala klimat- och energistrategier diskuteras 
i relation till vilket stöd och vilken legitimitet en sådan process fått hos andra regionala och 
kommunala offentliga aktörer. 
 

2.1 Den regionala utvecklingen sedan regionberedningen 1995 
 
Den regionala nivåns organisation och utveckling var i fokus för Regionberedningen som 
lämnade sitt förslag 1995. Regionberedningen föreslog bland annat att en ny 
landstingskommun, Västa Götalands Län, skulle bildas genom att slå samma tre befintliga län. 
Året därefter, 1996, beslöt riksdagen att Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götaland skulle 
bedriva försöksverksamhet med utökat regionalt självstyre mellan åren 1997 och 2002. Det 
förslaget innebar i praktiken var att kompetens flyttades från Länsstyrelserna till folkvalda 
regionförbund. Fernandez (2002) menar att flera observatörer utmålade detta som att den 
europeiska regionaliseringsvågen ”även erövrat Sverige i och med detta” (Fernandez 2000, 
sid 7). Fernandez konstaterar dock att denna utveckling kan ses i ljuset av den debatt som 
funnits i Sverige alltsedan 1950-talet kring kommunsammanslagningar och administrativa 
reformer. I det perspektivet blir den regionala försöksverksamheten mindre omdanande. 
 
De fyra länen har organiserat sig olika där Skåne och Västra Götalands län har direktvalda 
regionfullmäktige som ytterst ansvariga. Kalmar län styrs av ett indirekt valt 
kommunalförbund och i Gotlands län har Gotlands kommun fått ta över delar av 
Länsstyrelsens uppgifter. Försöksverksamheten har i Skåne och Västra Götalands län 
förlängts och kommer att permanentas år 2011.1  
                                                 
1 Skåne och Västa Götaland är föremål för pågående fallstudier inom projektet. Dessa kommer att redovisas i ett 
separat arbetsnotat under 2010. 



11 
 

 
Ansvarskommitténs arbete som påbörjades våren 2003 var delvis en fortsättning av 
regionförsöken. Uppdraget Ansvarskommittén fick var att undersöka den nuvarande 
samhällsorganisationen och vid behov föreslå förändringar av strukturen och 
uppgiftsfördelningen. Kommittén skulle särskilt arbeta med att titta på hur väl anpassad 
nuvarande kommun- och länsindelning var för att klara sina välfärdsåtaganden. I april 2007 
presenterades slutbetänkandet Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft utan 
reservationer (SOU 207:10) Av de tre sekretariatsrapporterna är det framför allt den tredje som 
diskuterar regionindelning utifrån bland annat demokrati- och ansvarsperspektiv (SOU 2007:13). 
 

2.2 Ansvarskommittén föreslår regionkommuner 
 
På regional nivå finns 21 landstingskommuner vars främsta uppgift är att ansvara för hälso- 
och sjukvården, som de tillsammans med primärkommunerna är huvudmän för. I 
Ansvarkommitténs förslag ingick att regionkommunerna skulle överta 
landstingskommunernas uppgifter, beskattningsrätt och konstitutionella ställning. 
Regionkommunerna skulle få ytterligare ett huvudsakligt ansvarsområde och det var att ta ett 
sammanhållet ansvar för regional utveckling (SOU 2007:10). 
  
Dagens regionala utvecklingsuppdrag ligger främst på Länsstyrelserna, även om kommunala 
organ också har en del uppgifter inom området. Ansvarskommittén skriver att båda dessa 
parter är legitima, men att uppgiftsfördelningen är oklar. Därför borde regional utveckling 
tydliggöras i två separata uppdrag. Dels i ett politiskt utvecklingsuppdrag som är knutet till 
det regionala ledarskapet och som innebär att prioritera, samordna och genomföra 
utvecklingsinsatser utifrån en sammanhållen strategi. Dels i ett myndighetsuppdrag som ska 
gynna ett mer sammanhållet statligt agerande på regional nivå och som innebär att grunden 
för samordning av statliga insatser på regional nivå ska vara tillsyn, tillstånd, uppföljning, 
utvärdering samt tvärsektoriell kunskapsbildning (SOU 2007:10). 
 
De uppgifter som kommittén inkluderar i utvecklingsuppdraget ligger idag huvudsakligen hos 
Länsstyrelserna i de län där det inte pågår regionförsök eller finns samverkansorgan. Förslaget 
innebär att dessa uppgifter skulle hamna hos regionkommunerna och till direktvalda 
regionkommunfullmäktige, eftersom de kräver en avvägning mellan olika politikområden och 
därmed är politiska till sin karaktär. Att många uppgifter flyttas från icke representativa 
inrättningar såsom Länsstyrelser, till representativa regionfullmäktige, skulle medföra en 
representativitetsvinst, enligt kommittén (SOU 2007:10). 
 
Kommittén menar också att eftersom regionkommunerna, enligt förslaget, skulle bli färre än 
dagens landstingskommuner, skulle direktkommunikationen mellan stat och Länsstyrelser 
också gynnas. Dialogen och samordningen mellan parterna ska, enligt förslaget, också 
utvecklas genom att Länsstyrelserna får ett nytt uppdrag som innebär att de ska ta fram 
tvärsektoriella kunskapsunderlag till regeringen. Syftet med kunskapsunderlagen skulle vara 
att förbättra statens uppföljning och utvärdering, samt att luckra upp sektorsgränserna inom 
regeringskansliet för att underlätta samverkan över sektorsgränser. Detta nya 
kunskapsuppdrag ska tillsammans med ett nytt tillsynsuppdrag bidra till kommitténs mål att 
göra Länsstyrelsen till en samlad statlig dialogpart för bland annat kommunerna. 
 
Dagens län är både för olika och för små i befolkningsstorlek för att kunna möta de ökande 
kraven vad gäller hälso- och sjukvård och regional utveckling. Kommittén föreslår att 
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länsindelningen ska ske med anpassning till rörelsemönster, identiteter och andra strukturer, 
samt att arbetsmarknadsregionerna som de förväntas se ut år 2030 ska utgöra byggstenar i 
indelningen. Därmed kom diskussionen kring regionindelningen att utgå från Nordregios och 
EuroFutures båda alternativ om 6 respektive 9 regioner (SOU 2007:13, s. 276). 
 

2.2.1 Ansvarsfrågan i fokus  

Ansvarskommittén menar att i och med att nya uppdrag överförs till direktvalda 
regionfullmäktige kommer det att finnas möjlighet för ansvarsutkrävande vad gäller frågor 
som idag beslutas av personer som det inte går att utkräva ansvar av. Kommittén belyser 
vikten av möjlighet till ansvarsutkrävande då det stärker legitimiteten för hela det politiska 
systemet. Även renodlingen av utvecklingsuppdraget mellan Länsstyrelser och 
regionkommuner grundas delvis i tanken om möjlighet till ansvarsutkrävande, då den leder till 
en enklare och mer överskådlig samhällsorganisation med bättre förutsättningar för insyn. 
Ansvarskommittén vill understryka vikten av tydlighet när det gäller samhällsorganisationen. 
De menar att dagens komplexitet samt flernivåstyrning försvårar för medborgarna att förstå 
hur ansvar för välfärdstjänster och andra offentliga insatser är fördelade mellan stat och 
kommuner (SOU 2007:10). 
 
Kommittén anser alltså att ansvarsutkrävande stärker legitimiteten för det politiska systemet, 
vilket även möjligheten till regionalt inflytande över verksamheten gör. Medborgare som 
deltar i genomförandet av offentliga uppgifter blir medansvariga i den demokratiska 
processen och skolas i det demokratiska systemet, enligt kommitténs tankesätt (SOU 
2007:10). 
 
Detta är en problematik som ofta lyfts fram när offentlig styrning av verksamhet diskuteras. 
En generell trend i samhället är att styrning av olika sektorer sker i nätverk bestående av en 
mångfald aktörer – en övergång från en government till en governancestyrning. Det 
traditionella governmentperspektivet betonar den formella beslutskedjan med hierarkiska 
beslutsvägar. I sammanhang som präglas av government finns ett tydligt ansvarsutkrävande 
från medborgare till politiker och från politiker till tjänstemän. Den aktör som krävs på ansvar 
har professionell kompetens och en organisatorisk position där ansvar kan utkrävas (Palm & 
Wihlborg, 2007; Wihlborg & Palm, 2008). I governanceperspektivet har den politiskt 
formaliserade makten och förmågan att styra samhället försvagats eller åtminstone förändrats. 
Politiska institutioner blir alltmer svåröverskådliga och komplexa, då makten förskjuts till 
samverkan i nätverk på bekostnad av hierarkiska relationer och formella organisationer. 
Politisk styrning har gått från det politiskt avgränsade till komplexa nätverk av aktörer, 
intressen och verksamheter (Rhodes & Marsh, 1992; Smith, 1993; Marsh, 1998; Pierre, 2000). 
Då politik formas i samspel mellan många olika aktörer i governance, blir det otydligare när 
och var besluten tas. Det är problematiskt vem som ska ställas till svars för en fråga när 
förhandlingar och överenskommelser sker i mer eller mindre formaliserade nätverk. I 
sammanhang som präglas mer av governance och nätverksstyrning baseras 
ansvarsutkrävandet mer på vad som specificeras i kontrakt mellan olika parter. Det finns 
exempel på att avtalen är otydligt skrivna och att det är otydligt vem som skall ta ansvar för 
vad gentemot medborgarna. Det är kontraktets innehåll med ingångna överenskommelser som 
styr relationerna mellan olika aktörer. I sådana nätverkssammanhang blir ansvaret gentemot 
väljarna ofta dolt (Palm & Wihlborg, 2007; Wihlborg & Palm, 2008).  
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Ansvarskommittén ville tydliggöra den regionala demokratin genom införandet av 
regionkommuner, samtidigt som ansvarsfrågan mellan Länsstyrelsen och regionkommunerna 
skulle bli tydlig genom en uppdelning i tillsyns- och utvecklingsuppdrag. Även om 
Ansvarskommitténs förslag inte antagits i Riksdagen kommer vi i kommande kapitel se att 
bland annat ansvarskommitténs arbete och slutbetänkande kommit att influera hur de 
regionala aktörerna ser på och uppfattar bland annat Länsstyrelsernas roll i energisystemet. 
Nedan kommer Östergötlands och Dalarnas arbete med regionala klimat- och energistrategier 
att diskuteras utifrån frågor som rör rollfördelning, ansvar och legitimitet. 
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3. Dalarna och Östergötland läns arbete med regionala 
klimat- och energistrategier  

 
I detta kapitel kommer Dalarna och Östergötlands klimat- och energistrategier att presenteras. 
I båda länen hade dock ett regionalt arbete som rör energistrategisk planering redan inletts, 
vilket också kort kommer att beröras.  
 

3.1 Dalarnas klimat och energiarbete 
 
Dalarna framställs ofta som föregångare för det regionala energiarbetet och hade redan innan 
regeringes regleringsbrev 2008 arbetat med att samordna aktörerna i regionen i olika 
energifrågor. Ett regionalt energiprogram hade arbetats fram ”EnergiIntelligent Dalarna - 
program för regional energisamverkan”. Energiprogrammet antogs av Länsstyrelsen Dalarna i 
februari/mars 2006. Programmet utarbetades mellan juni 2004 till november 2005 där 
representanter från regionen deltog såsom kommuner, industri och organisationer.2 
 
Energiprogrammet är strukturera i sex områden med 15 delområden. De sex områdena är: 
Kommunerna; Industri och näringslivet; Fastighetsägarna; Turistnäringen; När- och 
fjärrvärme; och Förnybar energi. För varje delområde ges omvärlds- och nulägesbeskrivning 
och strategisk analys samt en redovisning av åtgärder, totalt 63 stycken. Därtill ingår en 
vision, framgångsfaktorer och mål 2010. Fram till år 2010 ska samverkan byggas och 
genomförande av åtgärderna påbörjas. 
 
Efter att ”Energiintelligent Dalarna” arbetats fram fick samtliga Länsstyrelser i uppdrag av 
regeringen att ta fram klimatstrategier. Dalarnas första klimatstrategi var färdig i oktober 2008 
(Klimat- och energistrategi för Dalarna, version 1 oktober 2008). Dalarna var via 
Energiintelligent Dalarna redan igång med ett regionalt och lokalt arbete och regional 
samverkan. Även kommunerna i Dalarna hade under 2008 påbörjat arbetet med att ta fram 
kommunala klimat- och energistrategier. Tanken med strategin uppges i dokumentet vara att 
”ta nästa steg” (sid 5). Stategin ska också integrera visioner och mål i Dalastrategin och 
Dalarnas miljömål och ge en gemensam bild för hela regionen.  
 
Visionen för Dalarna ska enligt strategin spegla Dalarnas energisystem år 2050 där hälften så 
mycket energi behövs i jämförelse med 2008 och där det produceras ett överskott av förnybar 
energi i regionen (sid 6). Visionen är ”ett EnergiIntelligent Dalarna där”: 

 
Energieffektiva och miljöanpassade energi- och transportsystem är en naturlig 
del av samhällsutvecklingen och våra konsumtions- och produktionsmönster är 
globalt sett hållbara. 
 

                                                 
2 Programmet har haft en styr- och referensgrupp där följande medverkat: GDE-Net (regionala energikontoret), 
Länsstyrelsen, Landstingsfastigheter, SSAB, Borlänge Energi, Kommunförbundet, Högskolan Dalarna, 
Luftvårdsförbundet, energirådgivningen Leksand och Rättvik, Sveriges Byggindustrier, Stora Enso 
Kvarnsveden, Tunabyggen, BioMitt, Region Dalarna, DalaKraft, Outokumpu Avesta, Borlänges kontor för 
hållbar utveckling, Företagarna, Villaägarna, SkiStar, Dala Energiförening och Energimyndigheten. Dessutom 
har olika arbetsgrupper funnits.  



15 
 

Energieffektivisering, förnybar energi, samverkan och informationsspridning, 
energiplanering och styrning, teknikutveckling samt höjd energikompetens är 
viktiga verktyg i omställningen av Dalarnas energisystem. 
 
Dalarna är välkänt och respekterat för sitt arbete, att med utgångspunkt från 
Dalastrategin använda energi- och miljöomställningen för utveckling och 
tillväxt, vilket skapat tusentals nya jobb. (sid 6) 
 

 
Dalarna ger i sin strategi även en nulägesbeskrivning av länet. De har också tagit fram olika 
scenarier för länet. Två olika scenarier ges för användning och tillförsel av energi, ett för 2020 
och ett för 2050. Utgångspunkterna för scenarierna är Sveriges och EU:s klimat- och 
energipolitik, samt teknik och styrmedel som uppfattas vara under utveckling. Med 
utgångspunkt från dessa scenarier redovisas nio strategiska områden som Länsstyrelsen menar 
är centrala i det fortsatta klimat- och energistrategiska arbetet. För varje område identifieras 
ett antal strategiska frågor där det behövs initiativ från nationell/internationell eller 
regional/kommunal nivå.  
 
Områdena är nedanstående:  

1. Energisnåla byggnader 
2. Energieffektiv industri 
3. Miljöanpassade transporter – vägen in i framtiden  
4. Klimatsmart konsumtion och beteende 
5. Produktion av förnybar energi 
6. Samhällsplanering för energieffektivitet 
7. Energiomställningen som hävstång för utveckling och tillväxt 
8. Utbildning, kunskap - insikt – handling 
9. Systemeffektivitet 

 
I strategin framkommer att den regionala energisamverkan, EnergiIntelligent Dalarna, ska 
fortsätta vara en central plattform för energiarbetet och vara mötesplats för aktörer och 
sektorer.  
 
Flera olika aktörer identifieras som centrala i klimat- och energiarbetet i Dalarna. För 
näringslivet uppges bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och industrin. Teknikdalen 
som är en stiftelse som syftar till att stödja företag, innovatörer, entreprenörer, bland annat på 
miljö- och energiområdet. Därefter nämns Kommuner, Region Dalarna och Landstinget 
Dalarna. Även Region Siljan och Mitt Dalarna uppges arbeta med energifrågor. Andra statliga 
myndigheter, där Vägverket Region Mitt nämns och även Energimyndighetens projektet 
Uthållig kommun, där flera dalakommuner deltar. Därefter tas Gävle Dala Energikontor upp, 
Högskolan Dalarna och Dalarnas Luftvårdsförbund (sid 18). 
 

3.2 Östergötlands Klimat- och energistrategi 
 
Innan uppdraget med klimat- och energistrategin hade även Länsstyrelsen i Östergötland 
arbetat med regionala energistrategier. I mitten av 2000-talet arbetade Länsstyrelsen fram fem 
handlingsprogram som diskuterade åtgärder för en bättre miljö. Ett av handlingsprogrammen 
berörde energi: Energi ett miljöhandlingsprogram för Östergötland (2006). Länsstyrelsen 
hade tagit fram programmet i bred samverkan med andra aktörer och tanken med programmet 
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var att visa på olika arbetssätt och insatser som var möjliga i regionen. Programmet var ett 
komplement till miljömålsarbetet. Fem punkter fokuserades i programmet: integrering av 
energi- och bebyggelseplanering, ta ett systemperspektiv, samverkan mellan aktörer, öka 
biobränsleeldad kraftvärme och genom att öka efterfrågan på energieffektiva varor och 
tjänster. 
 
I förordet till klimat och energistrategin (2008) skriver Länsråd Magnus Holgersson att klimat- 
och energistrategin ska vara en fortsättning på det tidigare arbetet med regionala miljömålsarbetet 
i Östergötland och han vill särskilt betona vikten av samverkan. 
 
Strategin i Östergötland har tagits fram i samråd med externa aktörer. Under april månad 
(2008) genomfördes en workshop där ett 50-tal ”sakkunniga” deltog. Under juni och 
september träffades en referensgrupp där representanter från regionala myndigheter, 
kommuner, landsting, näringsliv, forskning och ideella organisationer ingick. Därutöver har 
det också funnit en särskild samrådsgrupp med Länsstyrelsen, Regionförbundet Östsam och 
Landstinget som träffats flera gånger. I strategin uppges också att ”särskild dialog” har förts 
med Linköpings kommun, Norrköpings kommun, LRF, VTI, Tekniska Verken i Linköping 
med flera. Samråd har även löpande skett med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och 
Boverket.  
 
Visionen för år 2020 för Östergötland formuleras som: 
 

Östergötland är en förebild för omvärlden med en hållbar samhällsutveckling 
och tillväxt, där påverkan på klimatet är avsevärt begränsad. Regionens 
särskilda möjligheter och tillgångar i klimatarbetet nyttjas och olika 
samhällssektorer samverkar. Det gynnar såväl länets invånare och näringsliv 
som miljön. (sid 9) 

 
Vad gäller de regionala miljömålen för 2020 kopplas dessa i strategin starkt till de nationella 
miljökvalitetsmål som kommer att tas upp av regering och riksdag först under 2010. Därför 
säger Länsstyrelsen i strategin att en precisering av de regionala målen måste vänta. Fram till 
år 2010 uppges de viktigaste målen vara ”att få till stånd en bred samverkan kring verksamma 
åtgärder för planering, hållbara transporter, energieffektivisering och förnybar energi så att 
dessa mål snarast kan nås” (sid 9). 
 
Klimatmålen på längre sikt, till år 2050, ska, enligt strategin, följa klimatberedningens 
betänkande, vilket bland annat innebär att växthusgaser för Sverige år 2050 bör vara minst 75-
90 % lägre än år 1990. 
 
I strategin identifieras ett antal angelägna områden för regionen att arbeta vidare med. Dessa 
är: 

• Energieffektivisering i bostäder och lokaler 
• Energieffektivisering i näringslivet 
• Bioenergi 
• Vindkraft, vattenkraft och solenergi 
• Hållbara transporter 
• Växthusgaser utanför energisystemet 

 
Inom varje område identifieras vad man i regionen redan är duktiga på, potentiella 
förbättringar, goda exempel på olika aktiviteter i regionen, samt angelägna åtgärder. 
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Inför fortsättningen menar Länsstyrelsen att den bildade referensgruppen kommer att fortsätta 
ha en betydelsefull roll. Därutöver vill man att arbetet ska drivas vidare i olika teman där 
temagrupper bestående av intresserade offentliga och privata aktörer samarbetar kring en 
fråga. Temagrupperna kan vara ”tankesmedjor” och diskussionsforum, där grupperna själva 
sätter sin agenda. Temagrupperna anses också kunna vara centrala aktörer för uppföljning av 
strategin. Länsstyrelsen ser sin roll som samordnare av referensgrupp och temagrupper. De 
temagrupper som Länsstyrelsen vill se, inklusive initiativtagande aktör är: 
 

• Hållbart regionalt transportsystem, förslag på initiativtagare: Regionförbundet Östsam.  
• Bioenergi/Biogas Bioenergi, gödsel, produktion och distribution av biogas, 

biobränslebaserad kraftvärme med mera. Förslag på initiativtagare: Linköpings 
kommun.  

• Energisnåla byggnader, initiativtagare: Landstinget i Östergötland.  
• Klimat och samhällsplanering, initiativtagare: Norrköpings kommun.  
• Klimat och teknisk utveckling, initiativtagare: Linköpings universitet.  
• Hållbar livsstil, initiativtagare: Motala kommun.  
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4. Aktörernas syn på roller, uppgifter och ansvar 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna från Dalarna och Östergötland med 
företrädare från Länsstyrelserna, Regionförbunden, Energikontoret i Dalarna, 
kommunpolitiker och klimat- och energirådgivare. Här diskuteras hur dessa företrädare ser på 
regionens Klimat- och energistrategi och hur ansvars- och rollfördelning mellan olika aktörer 
utvecklat sig eller borde utvecklas.  
 

4.1 Länsstyrelsen syn på sitt uppdrag med klimat- och energi-
strategi 
 
Både företrädarna för Länsstyrelsen i Östergötland och i Dalarna var positivt inställda till 
arbetet med klimat- och energistrategin och menade att arbetet ligger väl i linje med det 
engagemang som Länsstyrelserna sedan länge haft i miljöfrågor. Dalarna lyfte fram att 
strategin snarast är en fortsättning på det arbete som de startat i och med Energiintelligent 
Dalarna. Viss kritik framfördes dock mot att Länsstyrelsen skulle göra detta inom ramen för 
sin verksamhet och att inga extrapengar skickats med detta nya uppdrag. Länsstyrelsen i 
Dalarna har valt att avsätta nästan två heltider som enbart arbetar med energiprogrammet. 
Tillgången till en person som enbart arbetar med detta menade de är centralt:  
 

Men det har ju liksom varit vår poäng att vi tror att just det här med att 
bygga samverkan, samarbete regionalt och mellankommunalt, att det 
behövs någon som kan driva det. (Lst D1) 

 
Länsstyrelsen i Östergötland hade redan före direktivet om klimat- och energistrategi haft 
funderingar på att ta fram ett liknande dokument. De har följt arbetet i Dalarna. Innan 
uppdraget kom från regeringen hade Länsstyrelsen pratat om hur de skulle organisera arbetet 
med en strategi, så när regleringsbrevet kom var de redo att sätta igång (Lst Ö). 
 
Skälet till att Länsstyrelsen fått uppdraget tror företrädaren i Östergötland beror på att: 
 

Länsstyrelserna är statens förlängda arm ute i regionerna så att det är inte så 
konstigt egentligen. Och den här samordningsfunktionen har ju länsstyrelsen i 
andra sammanhang, och också det här med tvärsektoriellt arbete. Länsstyrelsen 
har ansvar för att samordna och driva 20 av de 45 politikområden som finns. Så 
att det finns mycket tvärkunskap inom Länsstyrelsen och vi är vana att hantera 
sådana här avvägningsfrågor, så att det är inte så konstigt. (Lst Ö) 

 
Ett annat alternativ skulle vara att låta regionförbunden samordna den regionala 
energiplaneringen. Detta menar en av representanterna för Länsstyrelsen i Dalarna borde vara 
ett logiskt alternativ: 

Helt riktigt det är förstås som jag tänker det, ifrån centrala myndigheter 
och regeringens håll skulle fråga sig, vi behöver mer energiarbete och 
samordning regionalt och mellankommunalt, vilka bör få de uppdragen. 
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Alltså de två de skulle ha haft i åtanke är Länsstyrelserna eller regionerna 
snarare än Energikontor. (Lst D1) 

 
Företrädarna för Länsstyrelsen i Dalarna lyfte också fram vikten av att de var en del av den 
statliga organisationen och ställde retoriskt frågan:  
 

Sen kan man ju fråga sig om statliga mål ska få genomslag, är det bra då 
att det är statens organisation som är med och har ett ordentligt 
inflytande? Eller ska det vara regionerna, det är ju en kommunal 
organisation? (Lst D1) 

 
Ena representanten för Länsstyrelsen i Dalarna konstaterar också att det kan vara svårt för 
staten att ge ett uppdrag till Regionförbunden som ju är tillsatta och arbetar på uppdrag av 
länets kommuner. Om staten lagt uppdraget på Regionförbunden hade de också förmodligen 
behövt skicka med pengar till uppdraget konstaterar Länsstyrelsen. Det var inte nödvändigt 
när uppdraget gick till Länsstyrelserna (Lst D2). Den andra menade också att de kan uppfattas 
som en neutral aktör på regional nivå som inte är så ”svajig”, vilket t.ex. kan vara fallet i 
kommuner där lokal politik kan styra ageranden (Lst D1). 
 

4.2 Övriga aktörers syn på Länsstyrelsens klimat- och 
energistrategi 
 
Generellt kan konstateras att de allra flesta av de vi intervjuat kände till att Länsstyrelserna 
arbetat med en klimat- och energistrategi. Aktörerna hade i allmänhet svårt att precisera vad 
Länsstyrelsen mer exakt hade arbetat med eller vilka mål som var förknippade med 
strategiarbetet. Svaren var mer allmängiltiga där Länsstyrelsens arbete beskrevs som: ”de ska 
ta ett helhetsgrepp”, ”se över regionens energibalans” och ”arbeta med uthållig utveckling”. 
Länsstyrelsen i Dalarnas arbete var något mer välkänt och förankrat hos de regionala 
aktörerna än vad Östergötlands Länsstyrelse arbete var. De regionala aktörerna i Dalarna hade 
där lättare att ge konkreta exempel på vad Dalarnas energistrategi innehöll och syftade till. 
Det aktörerna mindes bäst eller åtminstone kunde prata mest kring var i de fall som de 
samarbetat konkret kring en fråga med Länsstyrelsen exempelvis då Länsstyrelsen tagit fram 
malltext för kommunal energiplan eller haft seminarium kring en specifik fråga. 
 
Fördelarna med Energiintelligent Dalarna, som ofta diskuterades synonymt med klimat- och 
energistrategin, ansågs av klimat- och energirådgivarna bland annat vara att det skapas mål 
och visioner som gäller för hela länet. Det uppfattas också som positivt att det bidrog till 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan aktörer i länet.  
 
Det lyftes också fram i Östergötland:  
 

Ja, det är ju viktigt att man strävar mot samma mål i hela länet. Det är väldigt 
viktigt det här alltså med ett gemensamt mål och att vi jobbar mot samma mål, 
så att man inte får helt olika råd i någon annan kommun. Det tycker jag vore 
väldigt synd. (ÖKE2)  
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En av klimat- och energirådgivarna i Dalarna framhävde det också som positivt att det var just 
Länsstyrelsen som samordnade Energiintelligent Dalarna: 
 

Sen är det väl ganska bra också att det kommer ifrån Länsstyrelsen som har en 
lite mer övergripande syn på det där och de kan också se var är det bra och lite 
sämre liksom i hela Dalarna. Vart ska man sätta in mest kraft och sådär. Nej, 
jag tycker det är bra initiativ. (DKE3) 

 
En vanlig syn bland politikerna var att klimat- och energistrategin skulle förmedla statens syn 
på energifrågan. Flera förklarade att det var ett svar på statliga direktiv, vilket visas i 
nedanstående exempel:  
 

Ja, alltså Länsstyrelsen är statens förlängda arm och det kommer ju propåer 
och direktiv uppifrån som säger att dom ska göra sådana här saker. Och dom är 
ju… ja, det blir ju någon form av styrdokument för de övriga kommunerna sen i 
länet då och även då Energikontoret i det här fallet. Så det är ju en form utav 
styrning från statens sida som är tänkt att nå längre ut så att säga. (ÖP2)  

 
Flera framhävde också Länsstyrelsen som en statlig aktör snarare än en regional: 
 

Länsstyrelsen har ju en väldigt komplicerad roll eftersom man ju rent formellt 
sett så är man statens organ. Men man försöker ju vara någon slags lokal och 
regional aktör alldeles för sig själv, också. Och det blir en liten underlig 
sammanblandning ibland tycker jag. Så att i princip är det Länsstyrelsens roll 
att se till att folk följer regler och sånt här och gör inspektioner och sånt. (DP3) 

 
Andra svar som kom upp i samtalen med politikerna kring frågan om syftet med en regional 
klimat- och energistrategi var: att sprida kunskap; ett sätt för kommunerna att få idéer till vad 
man kan göra i kommuner; ett sätt att bygga nätverk och slutligen att strategin helt saknade 
funktion och syfte. 
 

Nu ska jag inte vara så elak… nej, men det är väl ett av de projekt som 
Länsstyrelsen har gett sig på för att visa att de behövs. (DP3) 

 
Många såg Länsstyrelsens roll främst som tillsynsmyndighet:  
 
 

Länsstyrelsens roll är ju egentligen att vara en tillsynsmyndighet hur 
kommunerna sköter sina åtaganden och uppdrag ifrån staten, och det skulle väl 
vara deras huvudpunkt eller hur var det. (ÖP1).  

 
Gävle-Dala energikontoret (GDE) hade varit med och arbetet fram EnergiIntelligent Dalarna 
med Länsstyrelsen och var också med i en av arbetsgrupperna. GDE menade att arbetet med 
att öka samverkan på energiområdet var Energiintelligent Dalarnas viktigaste uppgift: 
 

[…]att liksom få de som jobbar med energifrågor att samverka och samspela så 
att man drar åt samma… Ja, så det sprids bättre det som görs så att det får ett 
större genomslag. Så att det ska… ja, det ska ju liksom få större fokus på 
energifrågorna i länet”. (GDE) 
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På frågan vad Länsstyrelsens roll på energiområdet är blir svaret lite tvekande.  
 

Ja, på energiområdet så har de ju egentligen ingen specifik roll. De har ju en 
liten strategisk roll kan man väl säga, i alla fall har de ju tagit på sig det här i 
Dalarna. Det är ju lite olika hur man jobbar på Länsstyrelsen. För de har ju 
liksom ingen myndighetsutövning när det gäller energi. Ja, det blir väl lite 
grann på de här industrierna, större industrierna och så kan de ju gå in lite 
grann då via sin myndighetsroll och driva på lite där då, men annars är det 
mera en strategisk roll kan man väl säga. (GDE) 

 
Regionförbundet Östsam har varit med och tagit fram Länsstyrelsen energi- och 
klimatstrategi. Huvudsyftet med en sådan strategi såg Östsams representant främst som ”att få 
någon gemensam plattform att jobba utifrån för regionen och få involvera många i det är 
arbetet i regionen” (Östsam). 
 
Region Dalarna menade att Länsstyrelsens roll är att vara ansvariga för miljömålen, där 
många frågor handlar om just energi. Länsstyrelsens roll i Östergötland kopplade Östsams 
representant till att de är en statlig myndighet:  
 

De har naturligtvis många statliga uppdrag, och de har ju den typen av uppdrag 
som är förknippande med de uppdragen enligt regleringsbreven, och det är ju 
mycket att inspirera och delegera att göra saker och ting. De har aldrig en 
rådighet över de beslut som man kommer fram till behöver fattas, utan det är 
andra aktörer som har rådighet att fatta besluten uti regionen. Om det är 
företagare eller kommuner eller vilka det nu är som tar de här besluten. 
(Östsam) 
 

4.3 Arbetsfördelning mellan olika regionala aktörer 
 
Länsstyrelsen i Östergötland konstaterade att ansvar och genomförande inte är helt enkelt i 
relation till klimat- och energistrategin:  
 

Det här är ju ett extremt område på det sättet om man nu ser till rådigheten, 
rådigheten över åtgärder sen att det är väldigt många som ska göra nåt. Ja, 
ansvaret fördelas på många händer. Så svårigheten ligger snarare där än att ta 
fram vad egentligen som ska göras. Jag tror att det var ganska snabbt så kunde 
vi komma fram till vad, så här översiktligt vad man borde göra som 
effektivisering och förnybar energi och hållbara transporter och sådär. Men 
svårigheten är väl att få det här med en gemensam inriktning och att man kan 
driva arbetet framåt. (LstÖ) 

 
Länsstyrelsen i Östergötland och Dalarna betonade båda samverkan och att det är en mångfald 
aktörer som ska samordnas och nämner bland annat näringslivet och universitetet. Ett sätt för 
Länsstyrelsen i Dalarna att etablera en legitim process där aktörer deltar var att skapa en 
styrgrupp där Landshövdingen, Regionförbundets ordförande och centrala sektorsföreträdare 
ingick. Det var ett sätt som skulle skapa och legitimera ett engagemang i regionen.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har inte upplevt några problem eller ifrågasättande av deras 
samordningsroll. När frågan första gången kom upp under 2007 att göra en regional 
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energistrategi föreslog Landstinget att Länsstyrelsen skulle ta initiativ till en samverkan. 
Därefter har Länsstyrelsen, Östsam och landstinget träffats och diskuterat energifrågans 
regionala betydelse, berättade Länsstyrelsens representant (LstÖ). 
 
Länsstyrelsens företrädare upplevde också att de hade fått mycket positiv respons från dessa 
aktörer som sagt sig villiga att delta i klimat- och energiarbetet. De aktörer som inte blivit så 
involverade än var fastighetsbolag och byggbranschen. Länsstyrelsen hade bland annat tittat 
lite på Dalarnas initiativ med Byggdialogen. Länsstyrelsen vill gärna få olika branscher att ta 
egna initiativ, men att Länsstyrelsen kan bjuda in och vara öppna för olika aktörers förslag 
(LstÖ). 
 
Ansvarsfördelningen mellan olika regionala aktörer såsom Länsstyrelse, Regionförbund och 
regionens Energikontor var inte särskilt tydlig för någon av aktörerna. Deras roller verkade gå 
in i varandra. En av rådgivarna konstaterade om skillnaden mellan Länsstyrelsen och GDE-
net: 
 

Ja, jag vet inte, det är väl samma där liksom. Jag kan inte se någon direkt 
distinkt skillnad liksom. Jag skulle väl säga om man… Länsstyrelsen kanske ska 
fokusera mer på att sprida så att säga regeringens budskap. De ligger väl 
under, nu spånar jag fritt, men vad jag kan tänka mig så ligger väl de under 
regeringen staten sådär och region… det är väl också statliga pengar… nej, jag 
vet inte riktigt det helt enkelt. Jag passar på den frågan”. (DKE5) 

 
En av rådgivarna konstaterade att antalet aktörer på den regionala arenan ökar:  
 

 Nu är vi många aktörer, eller många och många men det är Östsam och 
Länsstyrelsen då som är aktörer, och sen har du då en sådan här 
kringorganisation som miljötekniskt centrum som kommer nu och olika nätverk. 
(ÖKE3) 

 
vidare efterfrågades en ”kraftsamling” på regional nivå:  
 

Det finns väldigt många aktörer nu som jobbar åt samma håll. Dels är det ju nu 
Länsstyrelserna allmänt. Sen kommer de här direkt med Naturvårdsverket, med 
klimatcoachning, och sen kommer Energimyndigheten direkt med hållbar 
kommun. Egentligen tycker jag att det är lite många aktörer, man kan fundera 
på om någon inte… det kanske skulle vara en regional aktör. (DKE1) 

 
Östsams företrädare konstaterade, å sin sida, att det inte finns någon tydlig uppdelning av 
arbetsuppgifter mellan olika aktörer och ställde sig lite frågande inför vårt intresse att få 
klarhet i vem som gör vad:  
 

Intervjuaren: Kan det finnas någon risk att man går in i varandra? 
 
Östsam: Det är det man försöker undvika genom att prata med varandra, att ha 
en dialog. Är det er tes att det är ett problem det här eller? 
 
Intervjuaren: Nej, det finns ingen specifik tes som jag ser det./../ Frågan väcks 
eftersom det finns ett antal regionala aktörer som arbetar med energifrågor. 
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Östsam: Ja, och jag tror att vi jobbar på att prata med varandra. Det finns ju 
liksom ett forum där vi träffas regelbundet./../ Jag tror att det är mycket… det 
pågår mycket prat och samtal på olika nivåer just för att hitta rollerna, vem gör 
vad liksom och så. 

 

4.3.1 Energikontorens roll i relation till Länsstyrelserna 

GDE:s roll i relation till Länsstyrelsen är inte heller helt tydlig. GDE:s representant menade 
att de har mycket kontakt med varandra och stöttar varandra i många frågor. GDE har också 
hjälpt Länsstyrelsen med specifika utredningar. ”Framförallt att vi är bollplank åt varandra 
kan man säga” (GDE). 
 
På en direkt fråga till GDE om vilken deras viktigaste uppgift är svarade respondenten: 

 
Ja, det är ju egentligen att främja omställningen till ett mer hållbart 
energisystem i samhället kan man väl säga generellt liksom. Och sen gör man ju 
det på olika plan liksom. Vi har ju också ansvaret för energirådgivarna i 
kommunerna. Då når man ju ut till medborgarna då via dom då, och sen är det 
dom här projekten vi driver då och i den riktningen. (GDE) 

 
De viktigaste aktörerna att samverka med som GDE:s representant spontant såg var 
kommunerna. Det var kommunerna som de hade mest samarbete med. Det var dels genom 
arbetet med att stödja energirådgivarna men också genom att många projekt riktade sig till 
kommunerna. Därefter nämndes Länsstyrelsen och Energimyndigheten. 
 
Ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelsen och GDE var inte helt klarlagd. GDE:s 
representant menade att Länsstyrelsen arbetar på en mer strategisk nivå medan GDE är mer 
”utförare” och arbetar mer praktiskt med utredningar och projekt. 
 
Länsstyrelsen konstaterade att Energikontoren även har andra uppgifter och driver projekt på 
uppdrag som konsulter, vilket kan göra Länsstyrelsen till en bättre instans för samordning då 
de är mer neutrala. I Dalarna menade båda Länsstyrelsens representanter att Länsstyrelsen 
också förmodligen har lättare att samordna aktörerna än Energikontoret: ”Och det är ju 
sannolikt så att om Länsstyrelsen bjuder in till ett möte så kommer man hellre än om 
energikontoret bjuder in till ett möte.”  
 
När det gäller GDE-net så var Region Dalarnas uppfattning att de arbetar mer praktiskt och 
har en viktig roll för att arbeta med kommunerna och energirådgivarna på ett annat sätt än vad 
Länsstyrelsen gör (Region Dalarna). 
 
En politiker i Dalarna menade att de ofta har möten med Energikontoret och att det sker ett 
utbyte av erfarenheter som är bra för kommunen och att det ger bra nätverk (DP2). En annan 
politiker menade att energikontoret gjort flera intressanta rapporter, men ”de når ju inte ut 
tycker jag, så att det är bra grejer men det är inte så många som tar del av dem” (DP3). 
 
Östsam lyfte fram att det regionala energikontoret som då var under uppbyggnad skulle 
komma att bli en stor tillgång inte minst för Östsams arbete. Östsams representant såg 
Energikontoret som en kommande viktig samverksansplattform för olika aktörer i regionen. 
Andra regionala aktörer som var viktiga för Östsam var landstinget som arbetar med 
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energieffektivisering i sina lokaler och de ansvarar även för regionens transporter. Även den 
grupp som arbetat med energi- och klimatstrategin, det vill säga företrädare för Östsam, 
Landstinget och Länsstyrelsen har varit viktig för Östsam.  
 
En kommunpolitiker menade att energikontoret skulle vara ett komplement till kommunens 
verksamhet och även fungera som idé- och kunskapsbank för kommunens energirådgivare. 
(ÖP1). En annan tyckte att de skulle komma att ha en viktig roll i länet för att ge kommunerna 
ytterligare rådgivning och upplysa om aktuella frågor på energiområdet (ÖP2). En politiker 
såg gärna att Energikontoret arbetar med länsövergripande frågor, stödjer energirådgivarna 
med bland annat utbildningsstöd (ÖP3). En annan såg Energikontorets roll som:  
 

Jag tycker att man kan driva, alltså att man an driva utveckling på ett helt annat 
sätt då om man samordnar resurser, bli starkare och mera offensiva om man 
samordnar kraften. (ÖP4) 

 
Ytterligare en politiker nämnde betydelsen av att samverka och samordna aktörer, samt ge 
stöd åt de kommunala energirådgivarna (ÖP5). En politiker betonade att de ska ta ett 
övergripande ansvar och hjälpa kommunerna. Hon fortsatte:  
 

Allt kan du inte göra på kommunal nivå för du har även de här regionalt 
övergripande, och sen de här planeringsbitarna som är både… liksom vindkraft, 
biogasenergi och det här som vi behöver ha ett samlat grepp hur vi utvecklar. 
För man har tittat ut till exempel vindkraftsområden där man skulle kunna 
bygga och då klarar kanske inte kommunen helt att själv ta alla de här bitarna, 
utan det behöver en viss samordning. Jag tror det är väldigt viktigt att man 
samordnar för att få ut bästa möjliga effekt av ett. (ÖP6) 

 
Intressant att notera är att kommunalpolitikern i Östergötland alltså efterfrågar att ytterligare 
en aktör, Energikontoret, ska ta ett regionalt samordningsansvar. 
 

4.3.2 Skillnaden Länsstyrelsen och Regionförbunden 

De två organ som ”konkurrerade” mest om att utveckla en regional klimat- och energistrategi 
var Länsstyrelserna och Regionförbunden. Nedan diskuteras de olika aktörernas syn på 
Regionförbunden och Länsstyrelsernas roller. Därefter tar jag upp hur aktörerna såg på dessa 
båda organs framtida position och roll. 
 
Länsstyrelserna 
 
I Östergötland konstaterade Länsstyrelsen att det finns oklarheter kring den regionala 
planeringen:  
 

Och det är ju onekligen så att det är ett frågetecken kvar när det gäller hur ska 
de här frågorna komma in i de regionala utvecklingsprogrammen som Östsam 
har men det har inte… det har vi ju sagt att det ska med, men det har inte 
kommit längre än så. (LstÖ) 

 
På frågan hur ansvaret för de här frågorna skiljer sig åt mellan Länsstyrelsen och Östsam 
svarade Länsstyrelsens representant:  
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Ja, alltså vi, om man ska göra någon slags boskillnad mellan Länsstyrelsen och 
Östsam så kan man väl se på utgångspunkten. Länsstyrelsen utgår ifrån, när det 
gäller klimatfrågan, så är det i första hand en miljöfråga, och sen är 
energifrågan ett medel för att komma tillrätta med det här med klimatpåverkan. 
Och sen kommer det här då med regional tillväxt, uthållig tillväxt kommer in 
som en faktor som vi också beaktar. Men i första hand är det den här 
miljöfrågan. Östsam kanske har ett omvänt intresse, att då bevaka utvecklingen 
av regional utveckling inklusive tillväxten och sen ska man göra det på ett 
hållbart sätt och då kommer både miljön och klimatfrågan in i bilden. Och den 
synen är vi väl ganska överens om, och sen ska man mötas på något bra sätt. 
(LstÖ) 

 
Samtidigt konstaterade Länsstyrelsen i Dalarna att regionförbundet kunde arbeta mer än de 
gör med miljöfrågorna. Länsstyrelsens representant menade dock att eventuellt såg 
Regionförbundet energi- och miljöfrågor som Länsstyrelsens uppgift eftersom de också hade 
fått detta i uppdrag av regeringen. Länsstyrelsen uppfattade det dock som att regionförbundet 
saknade personal för att arbeta mer med dessa frågor. Att de, tillsammans med Gävleborg, är 
huvudman för Energikontoret trodde de också var ett skäl till att Regionförbundet inte gjorde 
mer i dessa frågor. Regionförbundet arbetade dock med transportfrågan i MaTs-projektet, 
vilket Länsstyrelsen framhävde som ett viktigt och kompletterande arbete till klimat- och 
energistrategin.  
 
Region Dalarna och Östsam 
 
Skillnaden mellan regionförbundets roll och Länsstyrelsens roll i energifrågan är, enligt 
Region Dalarnas representant, att Länsstyrelsen är ”en tydlig myndighet”. Regionförbundet 
däremot står för den regionala utvecklingen: 
 

Det är ju vårt huvuduppdrag så att säga, att driva den regionala utvecklingen, 
och det kan man ju säga att det gör dem ju också fast genom att vara myndighet 
lite mer. (Region Dalarna) 

 
När det gäller ansvarsfördelningen mellan regionförbundet och Länsstyrelsen är den olika 
tydlig i olika frågor menar företrädaren för Region Dalarna. När det gäller den regionala 
utvecklingen har Regionförbundet 60 % av de regionala medlen som kommer från staten, och 
Länsstyrelsen har 40 %, vilket enligt Region Dalarna kan vara ett sätt att se på 
ansvarsfördelningen. Samtidigt framhävde Region Dalarnas representant att de och 
Länsstyrelsen samverkar ofta och i många frågor. 
 
Region Dalarna menade att EnergiIntelligent Dalarna togs fram innan det var tydligt vilka 
roller de olika regionala aktörerna ska ha: 
 

Miljömålen är ju en tydlig uppgift för Länsstyrelserna, och de har ju tagit fram 
det inom ramen för miljömålen, så att det ser jag väl inga problem med. Men på 
sikt så är det klart att vi ser ju att vi tycker att mer av den regionala 
utvecklingen ska gå över till Region Dalarna där det sitter politiska… där det är 
politiska beslut som tas. (Region Dalarna) 

 



26 
 

På frågan vad Östsams roll är i relation till Länsstyrelsen på energiområdet, svarade Östsams 
representant:  
 

Vi är ju ett samverkansorgan och vi har en politisk ledning. Så vi kan ju jobba 
mycket med förankringsarbete och kommunala samverkansprojekt på olika sätt, 
och vi jobbar ju också utifrån regional utveckling som är vårt styrdokument. Att 
vi ger ett litet annat perspektiv på frågorna än vad Länsstyrelsen har på det hela 
och jobbar utifrån miljömålen. Våra mål ligger ju på en annan nivå i första 
hand. Om man vill kan man ju se miljöfrågan som medel att uppnå regional 
utveckling om man ska hårdra det lite. (Östsam) 

 
När det gäller ansvarsfördelningen mellan dessa två aktörer menade Östsams företrädare att 
det förhandlas dem emellan:  
 

Det är väl aldrig självklart vem som gör vad utan det handlar om att man får 
prata med varandra och informera varandra vad man gör, och ibland kan man 
involvera varandra i den andres arbeten på olika sätt. Men det är inte något 
vattentätt att det går att peka på att det där är Länsstyrelsens och det där är 
Östsams roll. Det kanske utvecklas på sikt men nu är det mera att man pratar 
ihop sig. (Östsam) 

 
GDE, klimat och energirådgivarna och kommunalpolitikerna 
 
GDE tyckte att man inför framtiden skulle kunna tydliggöra rollerna mellan Region Dalarna 
och Länsstyrelsen.  
 

Det är lite svårt att se liksom vilka olika roller de har, så det skulle behövas 
egentligen, och kanske att de skulle ha lite mera samverkan också. För de lever 
lite som två olika regionala organ liksom, och dom… de uppgifter de jobbar 
med går i varandra en del också. (GDE) 

 
GDE tyckte att Länsstyrelsen skulle ha en övergripande strategisk roll, att de skulle ta en 
”paraplyroll”. Det behövs någon som tar ett övergripande perspektiv på det som sker i länet 
och det tyckte GDE att Länsstyrelsen gjorde på ett bra sätt och borde fortsätta med.  
 

Men det är ju… vi har ju lite olika roller. Som sagt Länsstyrelsen har det lite 
mera övergripande. De har liksom ett paraply över alla på något vis. De ska 
vara som en samordnare och ha lite koll på vad alla göra så att säga. Sen 
jobbar ju högskolan med… jobbar mer med utbildningsfrågor och sådana saker 
då, och vi jobbar lite mera konkret i projekt och likadant Teknikdalen också 
jobbar ju på lite samma sätt i projekt då så att. Ja, sen har vi ju Region 
Dalarna, där är det väl kanske lite mera att det går in i Länsstyrelsens roll, att 
Länsstyrelsen och Region Dalarna har en ganska liknande roll, så där är det väl 
en del förvirring faktiskt dem sinsemellan vem som ska göra vad. (GDE) 

 
När vi frågade de kommunala politikerna och klimat- och energirådgivarna kring Region 
Dalarnas roll på energiområdet framkom att det främst är Länsstyrelsen i Dalarna som var den 
centrala regionala aktören:  
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Det är ju Länsstyrelsen som har ett projekt som heter EnergiIntelligent Dalarna, 
och regionen är iblandad i det i och med att vi har regionala seminarier och så 
vidare, men det är egentligen ett Länsstyrelseprojekt det. (DP1) 

 
Två politiker har svårt att erinra sig vilken roll Region Dalarna har på energiområdet (DP2, 
DP5). En tredje vet inte hur relationen dem emellan ser ut, men tror att det finns ”ett hyfsat 
samarbete” dem emellan (DP4). En av politikerna menade att det var svårt att skilja på olika 
regionala aktörers ansvar och uppgifter:  
 

Ja, vad ska jag säga om det, alltså det finns väldigt många aktörer som jobbar 
med ganska mycket lika saker så att de har väldigt mycket projekt som är 
väldigt bra för regionen. Men deras liksom jobb i förhållande till kommunen, 
det blir ju liksom, det är som en organisation för sig på något sätt. (DP1) 

 
En Klimat- och energirådgivare i Östergötland upplevde att Östsam först på senare år har 
aktiverat sig på energiområdet. Deras största bidrag har då varit att utveckla ett regionalt 
energikontor. Länsstyrelsens roll menade han mer är att informera och hålla rådgivarna 
underrättade om aktuella energifrågor (ÖKE3). 
 
En rådgivare konstaterade att Östsam och Länsstyrelsen har relativt lika uppgifter, där båda är 
samordnar aktörer: ”Sen som sagt, Östsam och Länsstyrelsen hänger väl ihop på något sätt” 
(ÖKE6). 
 
En östgötsk politiker hade svårt att se att Östsam åtminstone haft någon roll på energiområdet 
(ÖP3). En annan politiker menade att Östsam har en samordningsfunktion för kommunerna, 
att stötta kommunerna i deras arbete på energiområdet eftersom Östsam inte själva har någon 
energiverksamhet (ÖP5). Två av politikerna sa att Östsams roll på energiområdet är att 
”hantera det här regionala energikontoret” (ÖP1, ÖP2). 
 
En politiker menade att Östsam har en viktig roll att fylla:  
 

Man skulle ju kunna ha en otroligt viktig uppgift tycker jag regionalt, också när 
det gäller att samordna, samla krafterna och samla kunskapen och koppla ihop 
olika aktörer i vår region. Det kan vara universitet med sin teknikutveckling och 
forskning, kommunerna och kommunernas behov och stöd av hjälp för att själva 
kunna agera lokalt, och mycket av energifrågorna det är ju alltså att de har en 
naturlig regional karaktär tycker jag. (ÖP4) 

 
En annan politiker konstaterade att Östsam har de uppgifter som kommunerna bestämmer att 
de ska ha. När det gäller energi har det främst handlat om hur kommunerna klarar 
elförsörjningen och frågor som rör gatubelysning. (ÖP6) 
 
En politiker diskuterade problemet med att ha två regionala aktörer som båda driver 
energifrågan:  
 

Ja, jag hör ju till dem som tycker kanske att som det är idag så blir det lite 
grann en dubbel körning på regionala instanser, både Östsam och 
Länsstyrelsen, och egentligen blir det ett slags dubbelkommando som jag kan 
tycka är lite onödig. (ÖP1).  
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Ytterligare en politiker lyfte detta problem: 
 

Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska… jag tycker det är svårt när det gäller de 
regionala satsningarna. Länsstyrelsen finns, Östsam finns, vad är vad? Jag 
tycker att det här är inte alls bra på regional nivå, utan det borde finnas en 
samordning med kommunerna alltså som har en ordentlig makt och som kunde 
driva de här frågorna. Jag har jättesvårt att skilja på vad är Länsstyrelsen och 
vad är Östsam och vem håller på med vad. Det är lätt att falla i tankar kring att 
det drar alldeles för mycket administrativa kostnader med sådana här 
jätteorganisationer. (ÖP4) 

 

4.4 Regionförbunden som ansvarig för energi- och klimatstrategin i 
framtiden? 
 
Regionförbunden i både Dalarna och Östergötland vill i en framtid gärna driva en klimat- och 
energistrategi, eftersom detta ses som en viktig utvecklingsfråga. Även de förtroendevalda 
politikerna i kommunerna förordar ett ökat inflytande för Regionförbunden. I Östergötland 
ville samtliga politiker att Länsstyrelsens roll bara ska vara främst tillsyn och att Östsam 
borde driva utvecklingen. Detsamma gällde i Dalarna, men här ville politikerna se en 
tydligare skillnad mellan tillsyn och utveckling på sikt. 
 
Region Dalarnas företrädare tyckte att energi är en viktig utvecklingsfråga som borde ligga 
hos dem. Samtidigt skulle det kräva att regionförbundet får extraresurser för att driva den 
frågan. 
 

Man tycker att man måste renodla rollerna så Länsstyrelsen är en 
tillsynsmyndighet som kan göra olika saker, men de kan också vara med som 
aktörer, åtminstone en lång tid framöver innan man hittar, ja innan man bygger 
upp resurser hos oss till exempel. För jag tycker att det är bäst att det händer 
nåt vilket det ju gör. De har väldigt mycket kompetens, kan jag säga på området, 
de har väl 5-6 personer med energikompetens på lite olika nivåer. (Region 
Dalarna) 

 
Regionförbundet menade också att Länsstyrelsen kan arbeta med t.ex. energieffektivisering 
via sin tillsynsverksamhet.  
 

Man kan inte ställa krav men man kan ställa frågan hur man 
energieffektiviserar och sådär så de kan ju jobba på många sätt med sin tillsyn 
och ändå komma långt inom energiområdet, men jag tycker det ska vara mer 
uttalat att dom är tillsynsmyndighet och det är vi som driver den regionala 
utvecklingen. Men vi är inte framme där än. (Region Dalarna) 

 
I dagsläget har dock Region Dalarna inte resurser för att driva energifrågan. Regionförbundet 
är finansierat av medlemmarnas avgifter, det vill säga kommuner och landsting, och Region 
Dalarnas representant var inte säker på att deras medlemmar var beredda att lägga in mer 
pengar. Länsstyrelsen har också mycket större personella resurser att sätta in. På Region 
Dalarna arbetar totalt 40 personer med alla olika frågor. Så länge Region Dalarna inte får 
extraresurser för att arbeta med energifrågan tyckte företrädaren för regionförbundet, 
personligen, att det bara var positivt att Länsstyrelsen drev energifrågan.  
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Östsam skulle gärna se en utveckling där mer ansvar gick över till regionförbunden:  
 

Ja, det finns ju de här diskussionerna om att mer och mer av att det som 
Länsstyrelsen har som roll ska gå över på de regionala självstyrelseorganen, 
och det är väl en utveckling som jag själv tycker är positiv för att då kommer 
man närmare kommunerna och man kommer närmare rådighet över frågorna. 
(Östsam) 

 
En politiker resonerade så här kring vilken roll Länsstyrelsen borde ha framöver:  
 

Jag tycker kanske att Länsstyrelsen skulle ha ett strikt tillsynsansvar. Men det 
kan de ju inte ha idag för att det behövs ju en regional aktör som… samtidigt 
behöver vi komma till skott med ett regionförbund, så att man kunde avlasta de 
här uppdragen från Länsstyrelsen och lägga dem på regionförbundet istället 
och så kunde Länsstyrelsen bli en strikt tillsynsmyndighet så att säga. Så skulle 
jag vilja ha det. (ÖP1).  

 
Ytterligare en politiker var inne på att Länsstyrelsens roll borde vara tillsyn och att en annan 
typ av regional aktör borde driva utvecklingen:  
 

Ja, så länge Länsstyrelserna finns kvar så tycker jag att de ska vara 
myndighetsutövare eller ha någon slags kontrollfunktion. Det tycker jag är bra 
alltså. Man blir statens förlängda arm då på något sätt. Sen kan man tänka sig 
en helt annan organisation att Länsstyrelserna överhuvudtaget inte finns på det 
här sättet. Men det diskuterar vi i andra sammanhang med regionaliseringar 
utav Sverige och så. Men det tycker jag ändå är bra att det finns en, att det 
måste finnas en kontrollfunktion myndighet till myndighetsutövande. (ÖP4) 

 
Samma politiker tyckte att det var problematiskt att staten går in och försöker styra dessa 
delar:  
 

Ja, alltså jag tycker det är lite svårt. Det vore enklare att vi hade en annan 
organisation där det var kommunerna tillsammans som bildade ett 
regionförbund och där drev man sådana här saker. (ÖP4) 
 

En annan politiker skulle gärna se en renodling av rollerna: 
 

Det är väl det här som man ser att man hoppas bli mer renodlat när vi får 
regionförbund eller nya regioner och allt det här. För Länsstyrelsen ska ju 
egentligen vara ett kontrollorgan och liksom komma med idéer sådant här, men 
de ska inte samtidigt vara genomförare för de får lite dubbla stolar då. Men jag 
tror att det kommer att lösa sig och de själva rår inte riktigt för att de har 
hamnat i det här för de har fått båda uppdragen. Och då gäller det att hantera 
det så vettigt som möjligt, och liksom då gå ut och diskutera med kommunerna. 
(ÖP6) 

 
När det gäller Länsstyrelsens roll i framtiden på energiområdet menade representanten för 
Länsstyrelsen att de ska fortsätta ha en samordnande roll: 
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Trenderna går ju åt det hållet att Länsstyrelsen ska vara en kunskapsmyndighet 
och kunna göra regionala analyser och bidra till kommunal planering, den 
rollen har vi ju redan nu. Det har ju funnits länge att vi ska ta fram 
kunskapsunderlag som är till för kommunernas planering, så det är ju en roll. 
(LstÖ) 

 
Samtidigt konstaterade han att ”det är många saker som hänger i luften här, många 
utredningar och inte minst den här ansvarsutredningen”. Därför kan det vara svårt att sia om 
framtiden sammanfattade han. Men givet de förutsättningarna som för tillfället råder, så 
trodde han att Länsstyrelsen kommer att fortsätta vara samordnare och kunskapsförmedlare 
(LstÖ). 
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5. Slutsatser 
 
Genom regeringens direktiv i regleringsbrevet år 2008 visade staten att den tycker att en 
regional energistrategisk planering är av vikt. Länsstyrelsens uppdrag är tydligt och 
Länsstyrelserna i Dalarna och Östergötland har tagit initiativ för att utveckla gemensamma 
mål, visioner och strategier i regioner.  
 
Länsstyrelserna i Dalarna har ett ”försprång” i detta arbete i och med att deras arbete med 
EnergiIntelligent Dalarna startat redan i mitten av 2000-talet. Länsstyrelsen i Dalarna hade 
därmed skapat sig en plattform att agera från i energisystemet och även fått en central roll i 
regionen på energiområdet. Det gör också att aktörerna i Dalarna hade bättre kännedom om 
Länsstyrelsens arbete på energiområdet, än vad aktörerna i Östergötland hade. Länsstyrelsen i 
Östergötland har börjat formulera sitt strategiarbete och är mer sökande i sin roll, därmed blir 
deras roll också något otydligare även för andra aktörer i regionen. 
 
Länsstyrelserna har inte fått några ekonomiska extramedel från staten för att genomföra 
arbetet med klimat- och energistrategier. Både Länsstyrelsen i Dalarna och i Östergötland har 
dock försökt att avsätta personer till detta arbete, vilket de menar är förutsättningen för att 
kunna åstadkomma någonting i praktiken. Länsstyrelsen har som organisation dock fördelen 
av att vara ”diversearbetare” och har erfarenhet att samordna aktörer. Då klimat- och 
energifrågor går över sektorsgränser och involverar i princip samtliga traditionella 
politikområden är detta en viktig kunskapsresurs för Länsstyrelserna.  
 
I dagsläget finns det ingen egentlig ”konkurrent” till Länsstyrelsen i vare sig Dalarna eller 
Östergötland. I framtiden är det framförallt Regionförbunden som framställs som potentiella 
konkurrenter och som gärna tar över det energistrategiska arbetet. Både Regionförbunden 
själva och ledande kommunalpolitiker pekar ut Regionförbunden som de som borde driva 
detta strategiska arbete. Skälen till det är att kommunalpolitiker och Regionförbunden gärna 
ser en framtida utveckling i enlighet med Ansvarskommittén där Länsstyrelsens verksamhet 
ska renodlas mot tillsyn och Regionförbunden ska ansvara för den regionala utvecklingen. Att 
denna ansvarsuppdelning förläggs in i framtiden beror på att Regionförbunden idag anser sig 
sakna resurser för att driva detta strategiarbete. Denna aktuella resursbrist gör också att dessa 
lokalt förankrade politiker accepterar Länsstyrelsens arbete fram tills realistiska alternativ 
finns. 
 
Ser vi till rollfördelningen mellan dessa aktörer men även om Energikontoren inkluderas, 
framgår att rollerna är otydliga. Det är svårt för samtliga intervjuade aktörer att redogöra för 
uppgifts- och ansvarsfördelning. De direkt involverade aktörerna menar att de löser ansvars- 
och uppgiftsfördelning genom kontinuerlig dialog med varandra. När en fråga kommer upp på 
dagordningen ringer man helt enkelt varandra och ser hur frågan bäst löses och av vem. Det 
här är ett pragmatiskt system som dock har problemet att det inte är särskilt transparant för de 
aktörer som står utanför denna informella dialog. En sådan betydelsefull grupp är 
medborgarna. Med ett sådant informellt system blir det otydligt hur beslut fattas, på vilka 
bevekelsegrunder och vem medborgarna ska ställa till svars för olika beslut. Andra problem är 
att frågor kan falla mellan stolarna när ingen har ett uttalat ansvar för dessa.  
 
Andra frågor som reses är vad som händer nu när dessa klimatstrategier ska konkretiseras och 
mål implementeras. Vilken legitimitet har Länsstyrelsens strategiarbete i länen? Är det 
ytterligare ett dokument som bland annat kommunerna har att ta hänsyn till, men som är ett i 
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mängden dokument, planer och mål som de har att hantera i sin professionella vardag? Givet 
att strategin når ut till berörda aktörer kvarstår dock problemet att också få mål och åtgärder 
omsatta i praktiken. Ett hinder för det kan vara att Länsstyrelserna strategier delvis saknar 
legitimitet. Länsstyrelsernas strategier accepteras idag i brist på alternativ, men kommunerna 
skulle gärna se att andra organ drev och arbetade fram regionala mål och visioner. Vilken 
betydelse det får för implementeringen är för tidigt att uttala sig om, men här finns ett 
uppenbart hinder och hot mot ett enat agerande i regionen. 
 
Ett annat problem är att nå ut till berörda aktörer. Det var få i kommunerna som egentligen 
visste vad strategin innehöll, vilka områden som täcktes och åtgärder som föreslogs. Det 
klassiska problemet med att planer gärna blir ”hyllvärmare” riskerar att drabba även 
Länsstyrelsernas arbete. 
 
Det som dock talar för Länsstyrelsernas strategier är att många aktörer vinner på ett regionalt 
snarare än ett lokalt angreppssätt på energisystemet. Hur resurser kan utnyttjas effektivast, 
både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel, kan skilja sig åt beroende på om systemgränsen 
sätts regionalt eller lokalt. Det kan t.ex. finnas vinster att göra genom att analysera och 
synliggöra den regionala bränslemixen i energianläggningar, samordning av 
fjärrvärmesystem, avfallshantering och förbränning osv. Att låta Länsstyrelsen driva dessa 
samrodningsdiskussioner har fördelen att de kan gå in som mer ”neutrala” aktörer som själva 
saknar egenintresse eller vill gynna visst geografiskt område. Då krävs det dock att övriga 
aktörer accepterar Länsstyrelsens samordningsroll, vilket inte är uppenbart idag.  
 
Länsstyrelsen har problemet att de inte själva har makt över de åtgärder de vill få 
implementerade, utan att det i huvudsak är andra aktörer som måste fatta erforderliga beslut 
och stå för genomförandet. Det blir därmed viktigt att lyfta upp frågor kring hur aktörerna ser 
på varandras roller och planarbete. Tänker sig Regionförbund och kommuner att de själva 
inom kort kommer ta fram egna strategiska mål och visioner att arbeta efter och att 
Länsstyrelsens arbete mer ses som en förstudie till detta? Eller vill man arbeta vidare med de 
mål och åtgärder som Länsstyrelsen nu tagit fram? Detta är frågor som aktörerna borde ta upp 
och lufta med varandra tidigt i processen.  
 
Den regionala nivån har länge varit tom på aktörer på energiområdet, men nu är det flera som 
vill samordna aktiviteter på denna nivå. Både Länsstyrelsen och Regionförbunden gör anspråk 
på att samla kommunerna kring regionala planer och strategier och här finns en uppenbar risk 
för dubbelarbete, vilket ingen vinner på. I Regionförbunden agerar också de kommunala 
förtroendevalda vilket ger organisationen legitimitet och tillträde till kommunala 
beslutprocesser. Vid en direkt konkurrenssituation kring framtida strategier har Länsstyrelsens 
linje förmodligen svårt att få gehör eftersom de av kommunerna uppfattas representera en 
statlig vilja och identitet. Regionförbunden däremot arbetar för att skapa en regional identitet 
underifrån och representerar kommunernas intresse och inte statens. Tidigare studier antyder 
att i denna identitetsskapande process kommer Länsstyrelsens mer top-down liknande initiativ 
ha svårt att få genomslag, medan Regionförbundens lokala förankring ger dem ett försteg i 
processerna med att samordna och få åtgärder genomförda i kommuner. Samtidigt torde 
Länsstyrelsernas och Regionförbundens klimat- och energistrategiska arbete knappast stå i 
motsatsförhållande till varandra. Det gör att det är angeläget för dessa aktörer att tillsammans 
diskutera frågor om vem som ska driva vilka frågor, på vilken sikt som Länsstyrelsens strategi 
får anses gälla, hur övriga aktörer ser på framtagande av egna strategidokument, samt vilken 
måluppfyllelse kommuner och Regionförbund tänker sig i relation till Länsstyrelsens strategi.  
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