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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.  

Vi vill rikta ett stort tack till de aktörer från Länsstyrelserna, kommunerna, 
kommunalförbunden, Regionförbunden, industri- och handelskamrarna och Energikontoren i 
Skåne och Västra Götaland som deltagit under intervjuerna och givit information kring sina 
erfarenheter av Länsstyrelsen och Länsstyrelsens roll i respektive region. Tack också till 
Linnea Hjalmarsson för hjälp med slutredigering av detta arbetsnotat! 

 

Linköping, oktober 2010 

Josefin Thoresson, Maria Tengvard och Jenny Palm 
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Sammanfattning 
Länsstyrelserna har under en längre tid arbetet med att konkretisera de nationella miljömålen i 
länen men i och med regleringsbrevet för 2008 fick Länsstyrelserna också uppdraget att driva 
ett strategiskt planeringsarbete att ta fram regionala klimat- och energistrategier i respektive 
län. Det är dock flera aktörer i länen som arbetar med klimat- och energifrågor, såsom 
kommunerna, kommunalförbunden och energikontoren. Skåne och Västra Götaland har också 
inrättat regionkommuner som bland annat ska arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Syftet 
med detta arbetsnotat är att diskutera och analysera Länsstyrelsens arbetsuppgifter för klimat- 
och energifrågor med avseende på ansvar och legitimitet i förhållande till övriga aktörer i 
länen såsom regionkommunerna, kommun/kommunalförbund, kommuner och 
energikontoren. Hur uppfattar dessa aktörer att Länsstyrelserna hanterar sitt uppdrag att ta 
fram klimat- och energistrategier? Hur ser dessa aktörer på Länsstyrelsernas ansvar och 
legitimitet att driva planering av regionalt klimat- och energiarbete och vilket ansvar har 
regionkommuner, kommun/kommunalförbund, kommuner och energikontor i det regionala 
klimat- och energiarbetet? 

Metoden för att ha möjlighet att diskutera och analysera studiens syfte har baserat sig på 
djupintervjuer av semistrukturerad karaktär med representanter för Länsstyrelserna, 
regionkommunerna, kommun/kommunalförbunden, kommunerna samt energikontoret i Skåne 
och Västra Götaland.  

Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland har båda tagit fram klimat- och energistrategier 
genom planeringsprocesser som inkluderat regionkommunerna men där få andra aktörer har 
införlivats i processen. I Skåne fick kommunerna vara remissinstans men i båda länen har 
arbetet mer karakteriserats av dialog med redan upparbetade kontakter från tidigare 
sammanhang. De övriga regionala aktörerna hade också i flera fall vag kännedom om klimat- 
och energistrategiernas form och innehåll och menade att de inte inkluderats i 
planeringsprocessen av strategin. Ett problem när inblandade aktörer inte införlivats i 
planeringsprocessen är om övriga aktörer kommer att ta till sig strategin, se den som legitim 
och integrera den in den egna verksamheten som är en förutsättning när det kommer till 
klimat- och energiåtgärder eftersom det är främst kommunerna som ska leda det praktiska 
arbetet. 

Ansvarsfördelningen för klimat- och energifrågor är oklar i båda länen, mycket genom att 
regionkommunerna också hade tagit fram strategiska dokument för klimat- och energiarbetet i 
länen vilket försvårade uppfattningen för främst kommunala aktörer över vem som egentligen 
ska göra vad i länet när det kommer till klimat- och energifrågor. Flera aktörer uppfattar att 
Länsstyrelserna och regionkommunerna driver samma frågor ur liknande perspektiv. Det här 
blir problematiskt för kommunerna som efterfrågar hjälp och stöd i det kommunala klimat- 
och energiarbetet. I och med den oklara ansvarsfördelningen mellan främst Länsstyrelserna 
och regionkommunerna vet inte kommunerna vilken aktör de ska följa och vägledas av. Flera 
kommuner ser att Länsstyrelserna ska arbeta med dessa frågor nu och i framtiden, medan 
andra ser att klimat- och energistrategiska frågor är en naturlig uppgift för regionkommunerna 
och de borde ta över ansvaret för klimat- och energistrategiska frågor. Hur framtiden ser ut 
gällande vem som ska leda klimat- och energiarbetet i länen är oklar och beror mycket på hur 
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Länsstyrelse och regionkommun fördelar eller samordnar sitt arbete, samt vilken av aktörerna 
som kommunerna anser vara legitima att driva en sådan planeringsprocess som är avgörande 
för verkställandet av åtgärder för klimat- och energifrågorna.  
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1. Inledning 
I Sverige är Länsstyrelserna den aktör som verkat i den administrativa organisationens mitt, 
mellan stat och kommunerna. Deras uppgift har traditionellt varit att binda samman den 
nationella nivån med den lokala och via Länsstyrelserna har staten kunnat förmedla sin politik 
till kommunerna (Erlingsson 1999). Den administrativa mellannivån har dock traditionellt 
haft en svag ställning i Sverige och istället har det varit kommunerna som haft en stark 
position med hög grad av autonomi och självstyre (Montin 2004, Pettersson 2004). Det är 
kommunerna som huvudsakligen arbetat med strategisk klimat- och energiplanering medan 
Länsstyrelserna har haft en undanskymd roll (Palm 2009). Detta förändrades i och med 
regleringsbreven för Länsstyrelserna för 2007 och 2008 när först fyra och sen alla 
Länsstyrelser i landet fick direktivet att börja arbeta strategiskt med klimat- och 
energiplanering. I uppdraget formulerades att Länsstyrelserna i samråd med olika berörda 
myndigheter såsom Energimyndigheten och Boverket, samt berörda regionala aktörer skulle 
ta fram en klimat- och energistrategi: 

… i syfte att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen 
förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem. 
(Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelsen). 

I regleringsbrevet till Länsstyrelserna för 2009 utökades uppdraget genom att Länsstyrelserna 
också fick uppdraget att konkretisera arbetet i länen och samordna och stödja samverkan för 
berörda aktörers klimat- och energiarbete (Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende 
Länsstyrelsen). Det nya uppdraget för Länsstyrelserna stärker Länsstyrelsernas roll på energi- 
och klimatområdet genom att de får ett regionalt samordningsansvar för energiomställningen 
(Palm 2009). 

Länsstyrelsernas uppgifter och vad deras roll är i Sverige har länge diskuterats och flera 
statliga utredningar genom åren har behandlat Länsstyrelsens funktion och arbetsuppgifter 
(SOU 1968:47, SOU 1982:24, SOU 1992:63, SOU 1995:27, 1998:166). De senaste åren har 
debatten aktualiserats genom Ansvarsutredningen som kom 2007 (SOU 2007:10, SOU 
2007:13) och som hade uppdraget att se över Sveriges administrativa nivåer, deras 
uppbyggnad och arbetsuppgifter. I Ansvarsutredningen ifrågasattes Länsstyrelsernas roll och 
det diskuterades bland annat att införa representativa regionala organ som kunde överta 
Länsstyrelsernas strategiska uppgifter likt de regionförsök som då påbörjats i bland annat 
Västra Götaland och Skåne (Palm 2009). Dessa radikala förslag från Ansvarsutredningen vad 
gäller regionernas organisering och Länsstyrelsernas roll kom dock inte att realiseras. 
Däremot permanentades regionförsöken i Skåne och Västra Götaland, vilka nu alltså har 
representativa regionkommuner.  

I skenet av både resultaten från regionförsöken och Länsstyrelsens förändrade arbetsuppgifter 
är det intressant att studera Länsstyrelsernas arbetsuppgifter, mandat och legitimitet vad gäller 
arbetet med att ta fram regionala klimat- och energistrategier i Skåne och Västra Götaland. 
Hur har Länsstyrelsen hanterat uppdraget och hur uppfattar andra aktörer i länen 
Länsstyrelsens ansvar och legitimitet att driva planering av regionalt klimat- och 
energiarbete?  



7 
 

Regionkommunerna i Skåne och Västra Götaland har också regionalt fokus och intresserar sig 
för klimat- och energifrågor genom egna klimat- och energidokument. De regionala 
Energikontoren samt kommunerna via kommunförbund och kommunalförbund aspirerar 
också på att arbeta med frågorna med ett regionalt perspektiv. Det gör det angeläget att 
diskutera Länsstyrelsens roll som samordnare av regionala energistrategier samt hur 
fördelning av uppgifter och ansvar på den regionala nivån angående klimat- och energifrågor 
ser ut i dessa två län där flera aktörer vill hantera dessa uppgifter.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Den administrativa regionala nivån har förändrats genom att Länsstyrelsen fått sällskap av 
nyinrättade regionkommuner men också Energikontor och kommunala organ som alla 
aspirerar på att arbeta regionalt med klimat- och energifrågor. Syftet här är därför att 
analysera Länsstyrelsens uppdrag att planera och ta fram regionala klimat- och 
energistrategier i två län där Länsstyrelsens arbetsuppgifter har begränsats i och med att 
regionkommunerna tagit över en del regionala uppgifter. För att förstå hur aktörerna i dessa 
län ser på uppgifts- och ansvarsfördelning avseende klimat- och energiplanering har 
kommunalpolitiker, kommunala tjänstemän, kommun- och kommunalförbund, Energikontor 
samt regionkommuner intervjuats. De frågeställningar som kommer att diskuteras i relation 
till dessa intervjuer är: 

‐ Hur har Länsstyrelserna hanterat uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier? 
‐ Hur uppfattas arbetsfördelningen på den regionala arenan bland Länsstyrelsen, 

regionkommunerna, kommuner och kommun- samt kommunalförbund och 
Energikontor med avseende på klimat- och energistrategiska frågor? 

‐ Hur ser ovanstående aktörer på sina arbetsuppgifter i det regionala klimat- och 
energiarbetet nu och i framtiden? 

 

1.2 Metod 
Studien baserar sig på två fallstudier av Skåne län respektive Västra Götalands län. Dessa två 
län har det gemensamt att de har självstyrande regionala parlament med beskattningsrätt med 
ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Organiseringen av båda länen särskiljer sig därför åt 
från övriga län i Sverige där Landstingskommunerna har beskattningsrätt. I Skåne och Västra 
Götaland finns Länsstyrelse, regionkommuner med ett direktvalt regionfullmäktige istället för 
ett landstingsfullmäktige, och kommuner. Båda länen har dessutom regionala energikontor, 
Energikontoret Skåne samt Hållbar utveckling Väst som är det regionala energikontoret i 
Västra Götaland.  

Fokus för den här studien är Länsstyrelsernas arbete med det statliga uppdraget att utarbeta 
och arbeta med klimat- och energistrategier för respektive län. För att samla in information 
kring klimat- och energistrategierna samt tidigare arbeten har tryckt material från 
Länsstyrelsen använts i första hand i form av klimat- och energistrategierna och arbetet med 
miljömålen. För studien har också djupintervjuer genomförts med Länsstyrelsen och andra 
regionala aktörer på länsnivå som arbetar med energistrategiska frågor, nämligen 
regionkommunerna, energikontoren och kommun/kommunalförbunden.  
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Regionkommunerna Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen kan spåras till ett 
beslut om regional försöksverksamhet från 1996 som innebar att regionalt ansvar om regional 
utveckling flyttas från Länsstyrelserna till nyinsatta regionkommuner med regionfullmäktige i 
Skåne och Västra Götalands fall som är regionala styrelseorgan. Regionkommunerna ska 
planera och besluta om användning av regionalpolitiska medel samt regional infrastruktur för 
transporter. Landstingens verksamhet flyttades också över till regionkommunerna. Beslutet 
förelåg i Regionberednings slutbetänkande ”Regional framtid” (SOU 1995:27) och 
inkluderade fyra län, däribland Skåne där Region Skåne skapades med ett direktvalt 
regionfullmäktige. Den nya ansvarsfördelningen trädde i kraft 1 juli 1997. Västra Götalands 
län började ingå i försöksverksamheten två år senare. Regionförsöket beslutades senare bli en 
permanent lösning i både Skåne och Västra Götaland (Prop. 2004/05:8). Intervjuer har 
genomförts med politiska representanter i regionfullmäktige såväl som tjänstemän i 
regionerna som arbetar med energistrategiska frågor.  

I EU finns det runt 380 energikontor och 13 regionala energikontor finns i Sverige. 
Energikontoren bedriver ett nära samarbete med Länsstyrelse, regionförbund och 
regionkommuner, kommuner samt näringsliv och har till uppgift att arbeta på regional nivå 
med syfte att främja en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att arbeta med förnybar 
energi och effektivare energianvändning. Energikontoren bedriver flera projekt och 
finansernas av EU, Energimyndigheten, Länsstyrelser, regionförbund och regionkommuner 
samt andra organisationer (Palm 2009). Energikontoret Skåne är en enhet av 
Kommunförbundet Skåne och deras arbete syftar till att verka för energieffektivisering och att 
öka regionens användning av förnybara energikällor samt att leda samarbetet mellan 
energirådgivarna i Skåne. Energikontorets arbete vänder sig till alla invånare i Skånes 33 
kommuner som organisationer och företag (www.ek-skane.se). Hållbar utveckling Väst, 
Västra Götalands energikontor, arbetar också på uppdrag av Energimyndigheten och syftar till 
att arbeta mot ett hållbart samhälle genom samordning samt ledning och utveckling av projekt 
och nätverk. Målgruppen för arbetat är kommuner i Västra Götalands län som företag och 
organisationer (www.hallbarutvecklingvast.se). 

Kommunförbundet i Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation med uppdrag 
att stödja kommunerna och deras självstyrelse, bevaka kommunernas intressen och främja 
samverkan mellan kommunerna, samt vara en hjälp till kommunerna i utveckling av deras 
verksamhet. Verksamheten finansieras dels av medlemsavgifter från kommunerna men också 
av kurser och konferenser samt projektstöd (www.kfsk.se/index.html). Västra Götaland har 
fyra kommunalförbund som är geografiskt indelade och består av Göteborgsregionens 
kommunalförbund, Kommunalförbundet Skaraborg, Kommunalförbundet Sjuhärad samt 
Fyrbodals kommunalförbund. Kommunalförbunden arbetar med att ta tillvara på 
kommunernas intressen, främja samarbete över kommungränserna och en sammanhållen 
hantering av mellankommunala frågor (www.gr.to, www.skaraborg.se www.sjuharad.com, 
www.fyrbodal.se). För studien intervjuades en representant på politisk nivå och en 
representant på tjänstemannanivå i varje kommun/kommunalförbund.  

Förutom representanter från regionala aktörer intervjuades också kommunalpolitiker 
respektive tjänstemän i kommunerna som arbetar med energistrategiska och 
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energiplaneringsmässiga frågor. Politikerna i kommunerna var vanligtvis ordförande eller 
vice ordförande i kommunstyrelsen alternativt ledamot i kommunstyrelsen med energifrågor 
på agendan. De tjänstemän som intervjuades var vanligtvis chef på den förvaltning inom 
respektive kommun som har hand om energistrategiska frågor i kommunen. Det kunde röra 
sig om miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen eller på den miljöstrategiska enheten 
beroende på kommunernas förvaltningsuppbyggnad. För urval av de intervjuade tjänstemän 
användes snöbollsmetoden genom att vi dels ringde kommunernas växlar och frågade vem i 
kommunerna som arbetade med energistrategiska frågor, samt genom att de intervjuade 
politikerna tipsade om tjänstemän i kommunerna som arbetar med dessa frågor.  

Totalt genomfördes intervjuer med 51 företrädare. Fyra intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplatser, övriga intervjuer genomfördes på telefon. Tidsåtgången av 
intervjuerna varierade mellan 10 minuter till en timme. De frågor som ställdes i intervjuerna 
följde en intervjuguide men var av semistrukturerad karaktär med frågor som rörde kännedom 
om och medverkan till Länsstyrelsens klimat- och energistrategi samt dess karaktär, 
Länsstyrelsen arbete, deras egna arbetsuppgifter på klimat- och energiområdet samt 
arbetsfördelningen för regionala klimat- och energifrågor. I Skåne intervjuades en företrädare 
från Länsstyrelsen, fyra för Region Skåne, två från kommunförbundet, två från 
Energikontoret Skåne samt sju politiker och sex tjänstemän i ett geografiskt baserat urval av 
sju kommuner i Skåne. En representant från Sydsvenska industri- och handelskammaren 
intervjuades också. I Västra Götaland intervjuades en representant för Länsstyrelsen, två för 
Västra Götalandsregionen, en för Hållbar utveckling väst, en representant för Västsvenska 
industri- och handelskammaren, två representanter från vardera av de fyra kommunförbunden, 
samt 12 politiker och nio tjänstemän i ett geografiskt baserat urval av tre kommuner från varje 
kommunförbund. De politiker som intervjuades som företrädare för kommunalförbunden var 
samtidigt ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen i sina respektive kommuner 
och fick därmed svara i en dualroll både som kommunpolitiker och politiska representanter i 
kommunalförbunden. 

Den här studien behandlar främst Länsstyrelsen och den regionala nivån i den administrativa 
förvaltningen, planerings-, ansvars- samt legitimitetsfrågor som berör regional indelning och 
administrativ förvaltning. Därefter följer ett inledande kapitel om bakgrunden och innehållet 
för klimat- och energiarbetet i Skåne respektive Västra Götalands län. Kapitel fyra och fem 
behandlar sedan resultatet av intervjustudien genom att diskutera Länsstyrelsens klimat- och 
energiarbete samt arbetsfördelning för frågorna. I det avslutande kapitlet förs en diskussion 
om studiens slutsatser.  
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2. Regional strategisk planering, legitimitet och ansvar 
Ett övergripande nationellt såväl som globalt mål är att utveckla hållbara energisystem som 
inte späder på växthuseffekten och klimatförändringarna. I strävandena att utveckla dessa 
hållbara energisystem har Länsstyrelserna som vi såg ovan fått en roll att driva ett strategiskt 
planeringsarbete. I praktiken innebär det att de har ansvar för att vara pådrivande och 
utvecklande, men de ska inte göra allt själva utan ska istället skapa samverkan och 
integration. Samhällsplanering handlar om hur det gemensamma rummet ska ordnas. Nya 
utmaningar såsom miljö, marknadslösningar och samrådsförfaranden har medfört en 
planering som sker i en kontext av nätverk- eller governancestyrning där både offentliga och 
privata aktörer ingår. Planeringens förutsättning har förändrats och planeraren måste i sin roll 
förhålla sig till hur olika intressen ska integreras i processen. Detta så kallade kommunikativa 
planeringsideal har blivit kritiserat för att ha en normativ karaktär, där för mycket tilltro sätts 
till att planerna ska bli bättre enbart genom en idealiserande samtalsmodell följs. Planeringens 
inslag av intressemotsättningar, konflikter, maktutövande och ofta fragmentering förbises ofta 
(Flyvbjerg 1994). Abdul Khakee (2000) har till exempel konstaterat att bland annat 
medborgarsamverkan ofta förordats i praxis men inte varit lika välkommet i praktiken. 
Planeringens förändrade villkor med bland annat ökat medborgerligt deltagande har dock fått 
Beck (1995) att mena att planerarna förlorat orientering och försvårat både beslut och 
planering (Beck 1995).  

Sedan 2008 har dock Länsstyrelserna fått i uppdrag att ta fram regional klimat- och 
energistrategier med mål om hur uthålliga energisystem ska utvecklas i framtiden. Innebörden 
av strategisk planering är en empirisk fråga, och är vad aktörerna gör det till. Healey 
(2009)har bland andra lyft fram att strategiskt arbete syftar till att ändra inriktning på en 
verksamhet (eller i det här fallet ett tekniskt system), öppna upp för nya möjligheter och 
potentialer, samt röra sig bort från tidigare ställningstaganden (Healey 2009). Sådana 
strategier måste ses som sociala konstruktioner som finns inbäddade i en regions 
styrningskultur (governance culture) (Albrechts 2004; Healey 2009), vilket kräver deltagande 
från många berörda aktörer. Eftersom dessa strategier är socialt konstruerade produkter som 
formas i nätverk i governancestrukturer, blir frågor som berör legitimitet och ansvarighet 
grundläggande för att få utveckla strategier som får något praktisk inflytande över de 
regionala energisystemens inriktning.  

Utvecklingen av hållbara regionala energisystem förväntas, givet hur Länsstyrelsernas 
regleringsbrev är formulerade, delvis ske genom att det skapas och utvecklas arenor och 
processer där regionala aktörer kan mötas och gemensamma strategier och mål utvecklas. 
Sådana processer benämns ofta governance. Teorier kring governance uppmärksammar hur 
och varför aktörer från andra samhällsområden än de politiska deltar i att forma politik i vid 
mening och hur nya arenor och samverkansformer skapas och nyttjas (Sabatier & Jenkins-
Smith 1993, Pierre 2000). 

Demokratisk legitimitet handlar om hur de som styrs och berörs uppfattar politikens 
legitimitet. En politik har därför ansetts legitim av berörda aktörer om det finns ”principiellt 
samtycke”, det vill säga om berörda parter har ansett politiken vara legitim och att det finns 
ett samtycke av normer och värderingar mellan aktörerna. Legitimitet kan också översättas 
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med aktivt samtycke vilket innebär att det krävs handlingar som visar på samtycke som att 
parter deltar i projekt, referensgrupper eller liknande som aktörer som styr och söker 
legitimitet initierat (Johannsson 2005).   

Legitimitet som demokratiskt värde innefattar bland annat ansvarighet och ansvarsutkrävande 
samt representativitet. Det handlar exempelvis om relationen mellan företrädare för regionen 
och den politiska nivån i kommunerna eller relationen mellan medborgarna och politikerna, 
och att relationerna innehåller möjligheten att ställa någon till svars samt mobilisering, 
upplysning och förankring (Jerneck & Sjölin 2000). Angående representativitet kan 
underrepresentation bidra till lägre tilltro till systemets funktion och en bristande legitimitet 
för systemet (Elofsson & Rindefjäll 1998). 

Gidlund (1998) diskuterar legitimitet på regional nivå och menar att för att en regional 
företrädare ska kunna erhålla folkligt stöd och få demokratisk legitimitet krävs att det i första 
hand finns något av en grundläggande samhörighet mellan medborgarna. En tidigare studie av 
regionförsöket i Skåne tar upp legitimitet och hävdar att det är oklart om det i Skåne finns 
demokratisk legitimitet för regionförsöket och det inrättade regionfullmäktige utan det 
handlar om att med politiska medel skapa en enhetsregion (Gidlund 1998). Johannson (2005) 
visar å sin sida i en senare utvärderingsstudie över regionförsöken i Skåne och Västra 
Götaland att kommunerna samtycker med regionkommunerna och den form som 
utvecklingspolitiken drivs på. Kommunernas deltagande i regionalt utvecklingsarbetet visade 
sig vara en faktor för att regionpolitiken ska nå legitimitet (2005).  

Ansvarighet och ansvarsutkrävande är parametrar som också står i fokus i 
ansvarsutredningens slutrapporter (SOU 2007:10, SOU 2007:13) i samband med att 
utredningen diskuterar för och nackdelar med direktvalt regionfullmäktige. 
Ansvarsutredningen ville se en ändring av den regionala samhällsorganisationen där en 
folkvald församling införs och länsstyrelsernas roll begränsas till att vara tillsynsmyndighet. 
Uppgiftsfördelningen mellan regionala och lokala aktörer skulle tydliggöras. Med 
tydliggörande av arbetsuppgifter förenklas ansvarsutkrävande och gör det lättare både för 
inblandade parter och enskilda medborgare att ha insyn i hur ansvaret är fördelat på regional 
nivå menade ansvarsutredningen (SOU 2007:10), vars förslag dock inte kom att genomföras. 
Ansvarsutredningen bidrog dock till att sätta luppen på regionala aktörers uppgifter och 
problematiserade ansvarsfördelningen mellan offentliga lokala och regionala aktörer. Detta 
har gett avtryck i regionerna genom att bland annat kommunalförbunden uttrycker intresse för 
att ta ansvar för regionala utvecklingsfrågor (Palm 2009).  

För att både inblandade aktörer men också andra aktörer ska kunna utkräva ansvar för beslut 
och handlingar i offentlig sektor krävs att medborgarna också vet vem som är ansvarig för 
besluten och handlingarna (Nilsson 1998). För att beslut ska komma närmare folket och 
underlätta för ansvarsutkrävande är det grundläggande att ansvarsfördelningen och vem som 
ska göra vad mellan olika nivåer är tydlig (Elofsson & Rindefjäll 1998). Palm (2009) 
behandlar ansvarsutkrävande och menar att det ofta finns en problematik i ansvarsutkrävandet 
av aktörer och enskilda medborgare som är delaktiga och deltar i verkställandet av offentliga 
uppgifter. En orsak är trenden från att offentliga sektorer styrs via klara kedjor mellan 
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medborgare, politiker och tjänstemän, till att offentliga sektorer med förhandlingar och 
överenskommelser numer styrs via nätverk innehållandes flera aktörer. Övergången från 
government till governance och nätverksstyrning gör det problematiskt att ställa aktörer till 
svars när förhandlingar har skett i nätverk vilket försvårar ansvarsutkrävning och vem som är 
ansvarig gentemot medborgarna (Wihlborg & Palm 2008).  

Palm (2009) visar i sin studie av regionala klimat- och energistrategier i län utan 
regionkommuner att de regionala aktörerna har svårt att redogöra för ansvarsfördelningen i 
länet angående klimat- och energifrågorna. Ansvars- och uppgiftsfördelningen löses istället 
via dialog aktörerna emellan vilket gör att systemet inte blir särskilt transparent för aktörer 
som befinner sig utanför den dialogen. Det ökar risken för att frågor faller mellan stolarna på 
grund av att ingen har ett tydligt ansvar för dem, samt att medborgarna inte vet vem de ska 
ställa till svars (Palm 2009).  

Ett syfte med regionförsöken var att försöka bringa klarhet i den administrativa uppdelningen 
på den regionala nivån genom att tydligare fördela uppgifter mellan Länsstyrelse och 
regionkommun, öka den demokratiska legitimiteten och tilltron till den regionala 
administrativa nivån samt att tydliggöra ansvarsfrågan genom uppgiftsfördelningen mellan 
Länsstyrelse och regionkommun. Följande kapital är inte en utvärdering utav regionförsöket i 
Skåne och Västra Götaland. Det kommer istället att handla om hur regionala aktörer uppfattar 
Länsstyrelsens arbete och dess uppgifter på klimat- och energiområdet där frågor som 
planering och uppgiftsfördelning på regional nivå samt politisk legitimitet där ansvar ingår är 
centrala i diskussionen av Skåne och Västra Götalands läns arbete med klimat- och 
energistrategier. 
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3. Arbetet med de regionala klimat- och energistrategierna 
Skåne och Västra Götalands Länsstyrelser fick uppdraget att ta fram en klimat- och 
energistrategi med ett års mellanrum och de har delvis utfört arbetet på olika sätt i 
utarbetandet av sina klimat- och energistrategier. Vad Skånes respektive Västra Götalands 
klimat- och energistrategi innehåller, hur de tagits fram samt vad de baserar sig på kommer 
därför att behandlas i detta kapitel. 

3.1 Skånes klimat- och energistrategi 
Första gången Länsstyrelsen i Skåne fick uppdraget att arbeta med energiomställning var i 
2006 års regleringsbrev för alla Länsstyrelser, men arbetet hade redan tidigare påbörjats i och 
med att det låg som en åtgärd i miljöhandlingsprogrammet och studier hade tidigare gjorts 
angående förutsättningar för energiarbetet. I regleringsbrevet för 2007 specificerades 
energiarbetet och Länsstyrelsen i Skåne fick som ett av fyra pilotlän1 ett utvidgat uppdrag att 
utarbeta en regional energistrategi för respektive län. Syftet med arbetet enligt 
regleringsbrevet var att ”att främja omställningen av energisystemet” och strategierna ska 
”beakta möjligheterna till integrerat sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete i 
samverkan med nationell och lokal nivå” (Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende 
Länsstyrelserna).  

Länsstyrelsen i Skåne tillsatte en intern styrgrupp bestående av representanter från 
strategiavdelningen, miljöavdelningen, landsbygdsavdelningen samt 
samhällsbyggnadsavdelningen, och tog fram en projektplan för klimat- och energistrategin. 
Arbetet med att ta fram strategin skedde i nära samverkan med Energikontoret i Skåne och i 
dialog med Region Skåne. Underlag för arbetet togs fram av Länsstyrelsens arbetsgrupp i 
samarbetet med Energikontoret i Skåne, CIT Industriell Energianalys AB samt Miljö & 
Energi, Chalmers Tekniska Högskola.  Samråd skedde också med Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, Boverket och andra Länsstyrelser (Klimat & Energistrategi för Skåne, 
2008). För varje kapitel fanns en ansvarig person som använde både Länsstyrelsens etablerade 
kanaler för att inhämta kunskap beroende på område, såsom exempelvis Skogsstyrelsen, LRF, 
Avfall Sverige, Svensk Fjärrvärme och nationella myndigheter, eller upprättade nya 
kontaktytor.  Dialog fanns också med aktörer inom KLIMP (klimatinvesteringsprogram) 
såsom enskilda tjänstemän inom de kommuner som kommit längst i sitt energiarbete. Det var 
bland annat Malmö stad, Helsingborgs kommun och Kristianstads kommun och kontakten 
aktörer emellan skedde mer på informell basis via redan upparbetade kontakter menade 
Länsstyrelsen (Lst S). 

I oktober 2007 presenterades ett förslag till energistrategi för Skåne som remissbehandlades 
mellan november 2007 till april 2008 (Förslag till Energistrategi för Skåne). Såväl kommuner, 
andra statliga aktörer samt företag och organisationer deltog i remissförfarandet. 2  Med 

                                                            
1 Uppdraget i regleringsbrevet till Länsstyrelserna för budgetåret 2007 att utarbeta regionala energistrategier 
gavs till Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Stockholms samt Norrbottens län. 
2 Remissvar inkom från kommunerna Bromölla, Burlöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Hörby, 
Kävlinge, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, 
Trelleborg, Vellinge samt Ystad. Remissvar inkom också från Gasföreningen, Aktion Skåne‐Miljö, Banverket, 
Boverket, Eon, Gröna Bilister, Hållbar Mobilitet Skåne, Höganäs AB, Hållbar Utveckling Skåne, Jessica Ewald, LB 
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förslaget samt de inkomna remissyttrandena som underlag fastställdes den slutgiltiga 
rapporten ”Klimat- och energistrategi för Skåne – hur minskar vi utsläppen av växthusgaser?” 
den 29 oktober 2008 av landshövdingen i Skåne.  

Visionen för Skåne i klimat- och energistrategin formulerades som: 

I Skåne är det både lätt och lönsamt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt. 
Skåne tar täten i arbetet för ett långsiktigt hållbart energisystem med effektiv och låg 
energianvändning med minimal miljö- och klimatpåverkan (s. 8). 

Tidsperspektivet för Skånes strategi är 2008 till 2020 och strategin beskriver att de flesta 
åtgärder bör genomföras tidigt i perioden för att de ska hinna få genomslag fram till år 2020. 
Målbilden för Skåne år 2020 är vidare:  

Skånes ambitioner inom klimat- och energiområdet bör om möjligt vara minst lika höga 
som de nationella målen. Det innebär att regionalt uppsatta mål bör vara minst lika 
ambitiösa som mål uppsatta på nationell nivå av regering och riksdag. Det kommer inom 
miljömålsarbetet att krävas en fördjupad insats för att precisera vad de framtida målen 
kan komma att innebära för Skånes del (s. 8). 

Hur förslagen som finns till de tolv åtgärdsområdena ska nås specificeras inte utan istället 
nämns vilken nivå i samhället som bör ta ett initiativ i frågan även om ansvarsfrågan inte 
fastställs.  Åtgärdsområdena delas in i fyra områden; effektivare energianvändning, byte till 
förnybara energislag, minskade utsläpp av metan och lustgas samt övergripande planering, 
utveckling och beteendeförändring. De tolv åtgärdsområdena  som specificeras är: 

‐ Energieffektivisering i bostäder, tjänsteföretag och offentliga lokaler 
‐ Energieffektivisering inom industrin.  
‐ Effektivare transporter. 
‐ Främjande av fjärr- och kraftvärme. 
‐ Övergång till vind-, sol- och bioenergi för el- och värmeproduktion. 
‐ Övergång till förnybara energikällor för drivmedel. 
‐ Minskad klimatpåverkan från jordbruket. 
‐ Minskad klimatpåverkan från avfall och avlopp. 
‐ Stärkt energiperspektiv i planeringen med förbättrad kunskap. 
‐ Offentlig upphandling och verksamhet som förebild. 
‐ Forskning och näringslivsutveckling.  
‐ Klimatanpassning av beteende och konsumtion. 

 
Hur Skåne planerar att gå vidare med klimat- och energistrategin anges inte närmare i detalj i 
dokumentet men det poängteras att det inte finns någon enskild myndighet eller organisation 
som ensam har ett övergripande ansvar för klimat- och energiarbetet i Skåne. Ansvaret på den 
regionala nivån för utförande av åtgärder delas istället av alla aktörer i Skåne som kan bidra 

                                                                                                                                                                                          
Hus, LRF, Lunds Universitet, Naturskyddsföreningen i Skåne, Pecan Studio, Region Skåne, Skånetrafiken, 
Skånska Energi, Skogsstyrelsen, Sydsvenska industri‐ och handelskammaren, Sysav, TEM och Vägverket, samt 
från Länsstyrelserna i Blekinge, Uppsala och Västra Götaland.  



15 
 

utifrån sina förutsättningar. Flera institutioner och organisationer nämns, som bland annat 
Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Energikontoret Skåne, 
kommunerna och näringslivet med såväl företag inom jordbruk, energi och övriga områden 
(s.5, 9). Region Skåne arbetar också med klimat- och energifrågorna genom 
”Klimatberedningen” som varit parlamentariskt sammansatt och som också tagit fram ett 
dokument för klimat- och energifrågor i Skåne. Länsstyrelsen i Skåne har också varit med i 
det arbetet.  

För framtiden vill Länsstyrelsen fortsätta arbetet med konkretisering av strategin och 
inkludera klimat- och energiarbetet i Länsstyrelsens ordinarie verksamhet samt sätta formerna 
på sikt för det externa arbetet (Lst S).  

3.2 Västra Götalands klimat- och energistrategi 
Länsstyrelsen i Västra Götaland hade också börjat arbeta med klimatfrågorna innan det 
statliga uppdraget kom med regleringsbrevet 2008 att skapa en klimat- och energistrategi och 
arbetet skedde till stor del i samarbete med Västra Götalandsregionen. Det regionala 
utvecklingsprogrammet ”Vision Västra Götaland” med Västra Götalandsregionen som 
huvudansvarig, antogs 2005 och där är hållbar utveckling en grundstomme men 
klimatfrågorna finns med som en viktig komponent av hållbar utveckling.  Det har också 
pågått ett arbete sedan 2006 med att utarbeta en regional strategi för Västra Götaland att bryta 
beroendet av fossil energi. Uppdraget gavs till Beredningsgruppen för miljö av Västra 
Götalandsregionen. Processen för arbetet gavs namnet ”Smart Energi” där det startades en 
dialogprocess 2007 med fokus på energianvändning i bostäder och lokaler, gods- och 
persontransporter samt alternativa drivmedel och fordon. Länsstyrelsen deltar i den processen 
via miljömålsarbetet och genom att stödja och delta i projektet utifrån sina uppdrag och 
samordnar kontakten med de statliga myndigheterna i länet. Länsstyrelsens arbete bygger 
också vidare på ”Smart Energi”. Visionen för dialogen Smart Energi är: 

År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och 
medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. 
Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är 
energieffektiva och baserade på förnybar energi (s. 21). 

Ambitionen med visionen är dels att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering och 
förnybar energi, men också genom att klimatarbetet ska bidra till stärkt konkurrenskraft och 
ökad sysselsättning i Västra Götaland (s.21, 25).  

Länsstyrelsens egen klimat- och energistrategi, som presenterades i oktober 2008, fokuserar 
på att bygga vidare på det tidigare klimat- och energiarbetet som gjorts i regionen och 
presenterar först vilka förutsättningar det finns för energi- och klimatarbete. Det gäller både 
regionala som kommunala förutsättningar och vad som redan görs där, samt vad som görs i 
omvärlden. Länsstyrelsen betonar i klimat- och energistrategin att den kan ses som en 
utgångspunkt och en del av miljömålsarbetet där Länsstyrelsen i ett permanent sekretariat 
med en tvärsektoriell styrgrupp redan arbetar med att följa upp miljökvalitetsdata och föreslå 
åtgärder som underlättar för att nå miljömålen (s. 2).  
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Klimat- och energistrategin betonar att mål och verktyg är viktiga delar av arbetet och det kan 
styras på alla samhällsområden genom information om energianvändning och att föra dialog 
för att påverka både stora energianvändare som de enskilda medborgarna. Statliga 
myndigheter som Energimyndigheten och Naturvårdsverket samt kommunernas 
energirådgivare bidrar med tips och råd hur det går att påverka energianvändningen till både 
medborgare och näringsliv. Länsstyrelsen i sin tur informerar om arbetet med miljömålen och 
miljökvalitetsarbetet och Västra Götalandsregionen som initierat ”Smart Energi”, ska samla 
aktörer kring energi- och klimatarbetet i Västra Götaland. Marknadsmekanismer och 
marknadskrafter är ett annat verktyg för att åstadkomma förändringar genom att skapa ett 
ekonomiskt intresse för att genomföra förändringar. Lagar och regler kan behövas när inte 
marknadskrafter och ekonomiska styrmedel har någon verkan. Den fysiska planeringen för att 
påverka samhällets bebyggelsestruktur och därmed efterfrågan på transporter är ett indirekt 
och mycket långsiktigt verktyg för framtiden (s. 22-23).  

Klimat- och energistrategin framhåller tre områden som har stor betydelse för 
energianvändningen och som bör fokuseras i en strategi för omställning och effektivisering av 
energianvändningen. Det är bostadssektorn och lokaler, industrin samt transporterna. I 
dialogprocessen ”Smart Energi” finns dessa områden med förutom industrin. Länsstyrelsens 
klimat- och energistrategi menar därför att till de tidigare nämnda fokusområdena bör också 
energieffektivisering och energiomställning i industrin inkluderas i strategin (s. 25) 

I strategin radas flera viktiga aktörer upp för arbetet med klimat- och energifrågorna. Staten 
ska skapa ramar för arbetet. Länsstyrelsen har i sin tur på regional nivå en tvärsektoriell roll 
genom att de ska implementera regeringens politik som exempelvis miljökvalitetsmålen. 
Länsstyrelsen har också en roll i det löpande klimat- och energiarbetet, information och 
samverkan, att ge ekonomiskt stöd och att ha hand om tillstånd och tillsyn. Västra 
Götalandsregionen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och att utarbeta det regionala 
utvecklingsprogrammet samt planering för infrastrukturen av vägar. Kommunerna i sin tur 
ansvarar för fysisk planering samt för energianvändningen i sin verksamhet. Näringslivet som 
stor energianvändare är en annan berörd aktör i arbetet. Medborgarna till sist är också stora 
påverkare av energianvändningen och det krävs också att de ändrar sin energianvändning (s. 
30-31). 

För framtiden nämns i strategin att Länsstyrelsen arbetar för att inrätta ett länsbaserat 
”miljömålsråd” tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden samt 
representanter från näringslivet (s 3). Länsstyrelsen ser också att de har goda förutsättningar 
att vara samordnande och pådrivande i processen för att ställa om energianvändningen i en 
mer hållbar riktning genom att de har ett utvecklat samarbete med alla berörda parter kring 
energi- och klimatfrågorna. Länsstyrelsen ser också att deras samordnande roll kan utvecklas 
genom årliga rapporter som behandlar energiomställningen (s. 5). För det interna arbetet har 
Länsstyrelsen tagit fram en energigrupp innehållande anställda på Länsstyrelsen från 
väsentliga enheter. Ett kommande arbete är att diskutera vilka mål som ska sättas upp och hur 
organisationen för klimat- och energifrågor ska se ut och samverkansgrupper ska bildas 
utöver det interna arbetet. Utifrån det ska Länsstyrelsens tillsammans med kopplingar ute i 
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samhället med näringslivet, kommuner, lantbruket och olika regionala aktörer starta upp och 
definiera ett fortsatt klimat- och energiarbete. 
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4. Länsstyrelsernas planering, hantering och utformning av de 
regionala klimat- och energistrategierna 

Hur Länsstyrelserna hanterar och arbetar med klimat- och energistrategierna kommer detta 
kapitel att handla om. Områden som kommer att behandlas är hur Länsstyrelsen ser på sitt 
klimat- och energistrategiuppdrag, vad andra regionala aktörer vet om Länsstyrelsens 
planeringsarbete samt hur de ser på det utifrån resultaten från intervjuerna med företrädare för 
Länsstyrelserna, regionerna, Energikontoren, Kommunförbundet samt kommunalförbunden, 
och kommuner i Skåne och Västra Götaland. 

4.1 Länsstyrelsernas syn på planering och hantering av sitt uppdrag  
Företrädarna för Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland hade en relativt samstämmig 
syn på hur de tolkade uppdraget att Länsstyrelserna ska ta fram klimat- och energistrategier 
för respektive län. Både Länsstyrelsen i Skåne som i Västra Götaland såg generellt på 
uppdraget med stor tillförsikt och som sig själva som väl lämpade att hantera uppdraget att ta 
fram en klimat- och energistrategi. Länsstyrelsen Västra Götaland menade att Länsstyrelsen 
rymmer en stor bredd och kompetens i sin verksamhet i och med att de redan har uppgifter 
som det regionala miljömålsarbetet, landsbygdsutveckling, samhällsplanering och en rad 
andra uppgifter. I och med regeringsuppdraget att driva på genomförandet av den statliga 
energipolitiken på regional nivå har Länsstyrelsen fått ett uppdrag som förmodligen hade varit 
svårt att ge till en aktör utanför den statliga sfären menade representanten för Länsstyrelsen 
Västra Götaland. Länsstyrelsen har inte bara ansvaret att förmedla nationella beslut i länet 
utan också i sin kontakt med kommuner och andra både lokala och regionala aktörer förmedla 
de förutsättningar och möjligheter som finns i länet (Lst VG). 

Länsstyrelsen i Skåne såg det regionala klimat- och energistrategiarbetet som en av deras 
naturliga uppgifter eftersom Länsstyrelsen ses som den stora regionala samordningsaktören på 
miljöområdet i länet menade företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne. De hade också börjat 
arbeta med energifrågorna redan innan det formella uppdraget kom att upprätta en klimat- och 
energistrategi 2007. Länsstyrelsen ska ha både en samordnande roll och en kunskapsroll som 
kan fånga upp de behov som finns i länet och företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne ansåg det 
något märkligt att Länsstyrelserna inte fått detta uppdrag tidigare eftersom det finns en stark 
koppling till Länsstyrelsens övriga arbete:  

Jag tycker det är rätt så konstigt att inte vi har haft det här uppdraget tidigare, vi har inte 
haft det tydligt tidigare i alla fall. Alltså jag vet inte, om man tänker på faktum att 200 
personer jobbar med miljöfrågor på Länsstyrelsen, och energi- och klimatfrågorna har 
varit så undanskymda egentligen om man tittar på hur många som jobbar med… ja man 
ska inte förringa de andras arbetsinsatser eller de andra och vikten av deras arbete men 
att fyra håller på att inventera grodor men ingen jobbar med övergripande om vad som 
händer om vi får rätt på utsläppen, så är det inte så lönt att de har inventerat de här 
grodorna om de ändå försvinner från länet. (Lst S) 

En invändning var dock att det kan ta tid innan Länsstyrelsen i Skåne fullt ut har både en 
samordnad funktion och är kunskapskälla i länet för klimat- och energifrågor samt är en 
förmedlare av nationell policy regionalt och förmedlar det regionala arbetet nationellt. 
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Länsstyrelsen i Skåne såg att de delvis redan har den uppgiften idag men än så länge har 
arbetet bara påbörjats. Det gäller att hitta vanliga rutiner som gör att arbetet ska kunna fungera 
långsiktigt menade företrädaren för Länsstyrelsen, och det kan ta tid innan organisationen är 
helt mogen för det eftersom uppdraget ändå är ett relativt nytt (Lst S). 

Länsstyrelsen i Västra Götaland menade att inom energiområdet skiljer sig uppdraget att ta 
fram klimat- och energistrategi åt från Länsstyrelsens tidigare uppgifter. Det handlar därför 
för organisationen att definiera sin arena och sina uppgifter för att sedan utifrån det kunna 
börja föra en dialog med andra. Även om Länsstyrelsen i Västra Götaland har jobbat med 
energifrågor under en längre tid i andra former är uppdraget att utarbeta en klimat- och 
energistrategi nytt för dem. Det konkreta arbetet började inte förrän uppdraget att ta fram 
strategin kom 2008. Förberedelser för ett samlat arbete inom energiområdet hade dock inletts 
genom att en energigrupp hade instiftats och en definition av de starka kopplingar 
Länsstyrelsens olika enheter har till energiområdet formulerats. En länsövergripande 
aktörsanalys hade också tidigare genomförts. I jämförelse har tidigare arbete med klimat- och 
energifrågorna till stor del handlat om tillsyn och miljöprövning samt olika typer av stöd, 
energifrågor i detaljplanering, översiktsplanering och i byggbestämmelser. Länsstyrelsens 
förhållande till energifrågor har därför präglats av Naturvårdsverket respektive Boverkets 
perspektiv på frågorna. För klimat- och energistrategin är Energimyndigheten 
kontaktmyndighet och de har en annan syn på frågorna eftersom de talar om att främja, ställa 
om och utveckla på ett mer proaktivt sätt menade företrädaren för Länsstyrelsen i Västra 
Götaland: 

Jag tror att vi har en viss startsträcka för att kunna ta tillvara på den potential som finns 
i Länsstyrelsens organisation, med vår breda kompetens och alla de kontakter vi har ut 
till viktiga aktörer i samhället. Det kommer även att ta en del tid för Energimyndigheten 
att lära sig Länsstyrelsens förutsättningar och möjligheter. Arbetet är inne i en startfas 
på flera sätt. (Lst VG) 

Företrädaren för Länsstyrelsen i Västra Götaland menade att många tjänstemän brinner för de 
här frågorna och upplevde att det finns ett intresse i länet för att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska arbeta med energifrågor och exempelvis landshövdingen har en tydlig profil mot 
klimat- och energifrågor. Uppdraget att utarbeta en klimat- och energistrategi uppfattades 
också vara något som berör hela länet: 

Det ska vara en regional strategi, inte Länsstyrelsens strategi, och som ska omfatta hela 
regionen och man pekar tydligt ut att det ska samverkas med viktiga aktörer. (Lst VG) 

Länsstyrelsen i Västra Götaland tolkar att samverkan är centralt i uppdraget där Västra 
Götalandsregionen, kommunalförbunden och energikontoret är viktiga aktörer men också 
näringslivet. Länsstyrelsen besitter hög kompetens och ett brett kontaktnät som kan användas 
i klimatarbetet och ”vi har fått ett uppdrag från våra uppdragsgivare och håller nu på att 
definiera vad det innebär och hur det successivt kan utvecklas” menade företrädaren för 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. I den inledande fasen har förankringsarbetet för strategin 
fokuserat på en tät dialog med Västra Götalandsregionen men strategin har inte gått på remiss 
till kommunerna. Företrädaren för Länsstyrelsen i Västra Götaland menade att det kommer 
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naturligt när konkreta samarbetsprojekt utvecklas i dialog med exempelvis kommunerna (Lst 
VG).  

En invändning från Länsstyrelsen Skåne är problemet att Länsstyrelsen ska planera för och 
upprätta en klimat- och energistrategi och ha en regional samordningsroll på energiområdet 
utan att staten hittills förmedlat några medel för att Länsstyrelsen ska kunna uträtta den nya 
uppgiften. Än så länge har Länsstyrelsen i Skåne en tjänst som arbetar med klimat- och 
energistrategin men finansiering är en stor utmaning men också en förutsättning för klimat- 
och energiarbetet. Det är också ett villkor för möjligheten till att driva igenom ett 
åtgärdsarbete. Förhoppningen är därför att det kommer statlig finansiering och att regeringen 
har en långsiktighet i sina ambitioner med att ge alla Länsstyrelser uppdraget att göra klimat- 
och energistrategier. En annan invändning var att uppdraget att ta fram en klimat- och 
energistrategi var formulerat på så sätt att Länsstyrelsen ansåg att det fanns kort tid för 
förankring: 

Det blev mer på expertnivå att man hör med tjänstemän i olika organisationer mer än att 
man sitter i stora sådana här öppna diskussionsgrupper där man liksom… utan det var 
liksom mer… När själva ursprungliga förslaget utformades så var det nog mer med 
personer man kanske redan hade etablerade kontaktnät eller där man hämtade expertis 
från så på det sättet, mer än att man hade regelrätta dialogseminarier eller så. (Lst S) 

4.2 Regionala aktörer om Länsstyrelsens uppdrag  
Så gott som samtliga intervjuade aktörer för studien i både Skåne och Västra Götaland hade 
kännedom om att Länsstyrelserna hållit i planeringen och utarbetat klimat- och 
energistrategier för länen. Undantaget var ett fåtal aktörer på kommunal nivå i Västra 
Götaland som inte kände till Länsstyrelsens arbete.  I Skåne var en anledning till att alla 
aktörer kände till strategin att kommunerna fått svara på en remiss som Länsstyrelsen skickat 
ut innan strategin fastslogs och strategin har därmed varit uppe på kommunernas dagordning i 
olika sammanhang.  

Några aktörer kopplade samman Länsstyrelsens arbete med de nationella miljömålen och såg 
att uppdraget att ta fram en klimat- och energistrategi utgår från ett statligt uppdrag genom att 
de nationella miljömålen ska trappas ner till ”Länsstyrelsens nivå” och konkretiseras. En 
tjänsteman på Region Skåne konstaterade generellt att ”Länsstyrelsen har ju redan uppdraget 
att sätta fram miljömål för Skåne och följa upp dem” (Region Skåne 2). Energikontoret i 
Skåne ansåg också att klimat- och energifrågorna ger Länsstyrelsen ett större grepp om 
miljöfrågorna eftersom de sedan länge arbetat generellt med dem och har ansvaret att ta fram 
regionala mål samt arbeta med uppföljning av dem (Energikontoret Skåne 1). 

En generell uppfattning var att klimat- och energistrategierna bottnar i en intention från staten 
att se till att det finns klimat- och energistrategier över hela landet. De ska sedan rapporteras 
tillbaka till regeringen så att staten vet vad länen håller på med och att det ska ”hända något i 
praktiken med miljöarbetet” (VGP1).  

Staten måste ha ett eget förhållningssätt och jag utgår från att det som Länsstyrelsen gör 
levereras till regeringen… jag menar, det är väl en fördel för Sverige att staten vet vad de 
håller på med. (Sjuhärads kommunalförbund 2) 
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Länsstyrelsens uppgift i sin tur är att verkställa det regeringsuppdrag de fått och utarbeta ett 
strategidokument:   

Länsstyrelsen ska ju formulera, eller omvandla de statliga energimålen kan vi säga. Och 
den ambitionen uppfyller man på ett hyfsat sätt tycker jag väl när man remitterar sitt 
förslag via klimatmål. Sen klimat och energistrategin är väl… ja jag tror nog att det kan 
vara ett första steg att kunna gå vidare och jobba vidare med de här frågorna. Jag ser 
det inte som någon sådär väldigt tydlig ja peka med handen produkt, utan jag ser det väl 
mer som ett första steg för Länsstyrelsen att uppfylla det uppdraget man har. 
(Kommunförbundet Skåne 2) 

En vanlig kommentar från flera aktörer var att det överlag är positivt att Länsstyrelserna tagit 
fram strategier för länen eftersom det lyfter energi- och miljöfrågorna och Länsstyrelsen 
sprider de nationella frågorna regionalt genom att de är ”regeringens förlängda arm” 
(Skaraborgs kommunalförbund 1) eller ”statens förlängda arm”.  

Alltså Länsstyrelserna är ju en förlängning av staten och kan liksom gå in och tala om 
egentligen för kommunerna vad som är viktigt att göra. (Kommunförbundet Skåne 1) 

De flesta aktörer i båda länen framhävde att det är positivt att klimat- och energifrågorna 
lyfts till den regionala arenan och att Länsstyrelsen är en viktig part i arbetet med att koppla 
samman lokala som nationella och internationella mål: 

Det är ju det att det är ju anpassat så att säga till den nationella nivån och till så att säga 
den globala nivån egentligen indirekt också utifrån statens sett så att säga att man inte 
har… man kan inte bara ha egna lokala och regionala mål utan du måste även så att 
säga följa med de nationella och där är det ju viktigt att Länsstyrelsen som är en part i 
det enskilda länet eller regionen är med. (SP7) 

En fördel med en klimat- och energistrategi är också att frågorna överhuvudtaget sätts igång, 
diskuteras och kommer upp på agendan: 

Alltså fördelen är ju alltid när man tittar på sånt här när det kommer upp till diskussion, 
det är ju oavsett liksom hur så att säga utfallet blir så är det alltid fördelen när man 
börjar diskutera saker och ting för att då börjar man alltid att titta på vad man själv gör 
också. (Skåne kommunalförbund 1) 

Strategin ”sätter fart på saker och ting” menade en kommunal företrädare i Västra Götaland 
och den kan bidra till ökad samordning och att länet som helhet kan dra åt samma håll. För 
vissa kommuner var strategin också ett arbetsverktyg i deras eget arbete med energi- och 
klimatfrågor eftersom strategin är ”en bra ledstjärna vad kommunerna bör göra, fokusera på 
och på vilka sätt” (VGT8). Strategin kan också vara ett stöd för kommunernas eget klimat- 
och energiarbete menade en kommunal företrädare i Skåne: 

Nej, alltså det är väl ett nödvändigt arbete för med tanke på hur det ser ut på vår jord 
och så vidare så måste man naturligtvis jobba med de här frågorna på många olika sätt 
och har man då ett stöd i att Länsstyrelsen tar fram underlag och sånt. Så dels kan 
kommunerna ha nytta av det i sitt eget arbete, dels är det kanske ett stöd för kommunerna 
när man vill driva vissa frågor så. (ST8) 
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En företrädare för Energikontoret i Skåne ansåg också att Länsstyrelsens klimat- och 
energistrategi lyfter fram frågor som är specifika för just Skåne vilket ger fördelar för den 
egna verksamhetens legitimitet:  

[…] Det ger lite extra tyngd när man ska jobba vidare med dom bitarna att det också 
finns med i en regional strategi. Det ger liksom en lite förankring för vår verksamhet till 
exempel. (Energikontoret Skåne 1) 

Flera mindre kommuner som inte har samma resurser till att plocka fram information och 
underlag ansåg att Länsstyrelsen och strategin kan vara till särskilt stöd för dem i deras lokala 
klimatarbete:   

Länsstyrelsen har en organisation som tillåter att grotta ner sig mer i de här miljömålen 
mer än vad man önskar att man kunde göra på kommunal nivå. (VGT8) 

4.2.1 Vag kännedom om målen och begränsat deltagande i planeringsprocessen 
Klimat- och energistrategiernas innehåll och mål i detalj var generellt inte känt i något av 
länen men de flesta kände till strategiernas innehåll i stort och vad de innebär. Åsikterna om 
klimat- och energistrategiernas innehåll var bland annat att de ”målar med en bred pensel” hur 
länet ska fungera i framtiden och att strategin är ett försök till ”ett mer samlat grepp om 
klimatfrågorna” (Kommunförbundet Skåne 2). Strategin har också ett perspektiv av att man 
talar om ”vad kan man göra” (Region Skåne 2).  

De flesta aktörer var generellt positiva till strategiernas innehåll men det fanns kritik mot att 
de inte riktigt tar hänsyn till att kommuner har olika förutsättningar samt att målen i strategin 
är för vaga, långsiktiga och saknar åtgärdsförslag. Flera kommuner har försökt att inkorporera 
Länsstyrelsens strategi i den egna verksamheten och menade att det är viktigt att målen 
samspelar på kommunal och på länsnivå. Kritiken mot strategierna var att de inte har ett 
regionalt helhetsgrepp och är istället ”någon sorts rekommendation till kommunerna hur de 
skulle jobba med nedbrytbara mål och måluppfyllelse”.  Därmed missar de kommunernas 
intressen ansåg en företrädare för Region Skåne (Region Skåne 1). En svaghet med 
strategierna är också att dess innehåll ibland kanske ligger lite lång ifrån de kommunala målen 
genom att de blir alltför övergripande. De regionala mål som finns tar inte heller hänsyn till 
kommunernas storlek eftersom stora kommuner har mer resurser att påverka koldioxidutsläpp 
än vad exempelvis en liten kommun kan göra (Sjuhärads kommunalförbund 2). 

En annan typ av kritik som framfördes mot Länsstyrelsen i Skånes klimat- och energistrategi 
från främst representanter på tjänstemannanivå i Skåne var bristen på konkreta åtgärder: 

Sen är det som sagt det här att dom har ingen… det finns inga åtgärdsförslag, det är inte 
tydligt vad som ska hända med den framöver eller vad den ska användas till liksom, det 
finns en otydlighet där kanske. (ST2) 

I Skåne var andra aktörer än bara Länsstyrelsen involverade i planeringsprocessen av strategin 
och Energikontoret Skåne var med och tog fram underlagsrapporten. Energikontoret Skåne 
bekräftade Länsstyrelsens bild att det varit kort om tid att arbeta med uppdraget. Strategin har 
också ”drag av konsultrapport” eftersom inga andra utifrån var med i planeringsarbetet 
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menade en företrädare på Energikontoret (Energikontoret Skåne 2). Underlaget fick sedan 
ligga till grund för strategidokumentet: 

Och utifrån det har ju dels Länsstyrelsen då tagit fram själva strategidokumentet, både 
med hjälp av egna källor och med hjälp av den här underlagsrapporten som vi tog fram. 
Och ja, man kan väl säga det var väl… själva arbetet gjorde vi ju ganska mycket, vi gick 
väl in en del input från andra aktörer så med det var rätt så snabba bud liksom när man 
väl insåg att man skulle ta fram den här rapporten. (Energikontoret Skåne 1) 

En invändning som kom från flera aktörer både i Västra Götaland som Skåne var att få aktörer 
involverats i planeringsprocessen med att ta fram och utforma strategierna. I Västra Götaland 
kom några aktörer ihåg att de varit med på något seminarium eller deltagit i workshops men 
menade att det inte förts någon aktiv dialog kring strategin med dem.  Länsstyrelsen har också 
problemet att de inte inkluderat kommunerna i planering av deras strategiarbete menade en 
kommunal företrädare i Västra Götaland:  

Ska man få kommunerna till att agera i frågan och känna sig delaktiga då måste 
kommunerna vara med från början… allt sånt där som bara kommer uppifrån och dimper 
ned på kommunernas bord det tas inte … det bryr man sig inte om på samma sätt. 
(VGP9) 

Kommunförbundet i Skåne ansåg att de inte formellt varit med i planeringen av strategin men 
har ändå haft en inblick i arbetet eftersom Energikontoret Skåne är en del av 
Kommunförbundet.  Region Skåne hade också haft kontakt med Länsstyrelsen på 
tjänstemannanivå. Flera kommunala företrädare i båda länen ansåg ändå generellt att 
Länsstyrelserna missat dialogen med kommunerna i planeringsprocessen av klimat- och 
energistrategierna. Det kan vara problematiskt eftersom det kan vara känsligt när andra 
kommer in och talar om för kommunen vad de ska göra konstaterade en kommunal 
företrädare i Skåne (Kommunförbundet Skåne 1). En representant ansåg också att 
Länsstyrelsen har brustit i förankringsarbetet med strategin: 

Det är jättebra att det görs någonting på en övergripande nivå, felet är att den är inte 
tillräckligt förankrad så att vi som sitter ute i kommunerna har inte riktigt varit med och 
gjort det och det liksom bygger inte på våra… vårt arbete. (ST5) 

Flera kommunala företrädare pekade på samma problematik och problemet att om 
kommunerna känner att de inte varit delaktiga i strategin så kommer de förmodligen inte 
heller att bry sig om den och staten kan inte styra kommunerna. I Västra Götaland fanns 
åsikten att det skulle bli mer realistiskt och bättre för respektive kommun om strategierna 
planerades och togs fram på mer lokal nivå. Utan förankring kan det bli svårt för strategin att 
bli accepterad om berörda aktörer inte känner att det är deras strategi (Hållbar utveckling 
väst).  

I Skåne tyckte å sin sida flera aktörer att kommunerna hade fått komma till tals gällande 
Länsstyrelsens arbete och en tjänsteman ansåg att det finns ett gott samarbete aktörerna 
emellan: 
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Jag tycker att vi har ett bra samarbete och då är ju ändå det här på något vis en 
gemensam utgångspunkt för alla oss 33 kommuner att den här strategin har vi, och vi har 
ju haft möjligheter från kommunerna ha våra synpunkter på Länsstyrelsens strategi. Så 
att vi kan ju inte säga att den är helt tagen ur luften, det är den ju inte. (ST3) 
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5. Ansvarsfördelning och samverkan mellan regionala aktörer 
I det här kapitlet kommer resultaten från intervjuerna att fortsätta analyseras genom att 
diskutera hur de företrädare som intervjuats ser på arbets- och ansvarsfördelningen i länet 
angående klimat- och energifrågor. Ämnen som kommer att diskuteras är Länsstyrelsens 
arbetsuppgifter i sig samt i relation med kommunerna, regionerna samt Energikontoren. Vad 
Länsstyrelsen och andra aktörer bör göra i framtiden kommer också att behandlas. 

5.1 Att befästa sina områden och att utöka de egna arbetsuppgifterna 
Så gott som samtliga aktörer i både Skåne och Västra Götaland uttryckte en osäkerhet över 
arbets- och ansvarsfördelningen över klimat- och energistrategifrågor mellan Länsstyrelse, 
Region och Energikontor och flera konstaterade att det finns en otydlighet i 
uppgiftsfördelningen. Det har också delvis varit ett problem sedan regionförsöket infördes. 

En kommunal företrädare i Västra Götaland ansåg att ett övergripande problem angående 
klimat- och energiarbetet är att det finns många aktörer som håller på med detta på olika 
nivåer vilket gör de svåra att skilja på även för den insatte: 

… för den enskilde, för företagare och så, som blir kontaktad för att vara med i olika 
referensgrupper så kan det nog bli ganska förvirrat vem håller på med den här frågan? 
/…/ Hur ska det då vara för de som överhuvudtaget inte är insatta i de här frågorna? 
(VGP10) 

Dubbelarbete förmodades vara en konsekvens av att det är oklart vem som ska göra vad i 
regionerna. En följd av den oklara ansvarsfördelningen är att Länsstyrelsen, regionkommunen 
och kommunerna försöker att utöka och befästa sina områden, vilket kan skapa en spänning 
bland de regionala aktörerna: 

Det är ju så när vi har flera olika aktörer så blir det ju ibland, alltså gränslandet blir ju 
ibland lite luddigt va och man vill ju gärna utöka sina beslutade delar. Alltså regionen är 
också väldigt tydlig, regionen har beslutanderätt över vad regionen gör. Sen har dom ju 
det här alltså att kunna ta fram, eftersom vi har regionala utvecklingsdelen på regionen, 
så har dom ju det, men där måste man ju samköra med, om man nu använder 
kommunförbundet eller om man använder enskilda kommuner, men man måste ju 
samordna det med vad som händer ute i kommunerna. För kommunerna är självständiga 
enheter och man har en självstyrande roll som är väldigt tydlig. Sen blir det alltid 
konflikter på gränsgrejerna eller när man tycker ute i kommunerna att nu har regionen 
gått för långt när dom alltså kommer och säger att såhär måste ni göra och ni kan inte 
göra så. Regionen har ofta lite synpunkter på det här med planmonopolet för dom hade 
gärna velat ha en annan hållning där. Men än så länge ligger planmonopolet på 
kommunerna va så att åsikter kan dom väl ha men… Där skär det sig emellanåt och där, 
där är ju dom här tre benen, det blir Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna, där blir 
ofta kontroverser och spänningar emellan när man kommer till dom frågorna. 
(Kommunförbundet Skåne 1) 

En kommentar var att flera aktörer uppfinner uppgifter för att hävda sitt existensberättigande 
och delvis arbetar åt olika håll vilket leder till att de ”tar ut varandra”: 
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Det är väl det som inte är riktigt klart, va, det finns lite otydlighet och många på arenan 
också… det är klart att om det finns kommunalförbund och liknande så styrs de ofta av 
sina projektgivare och då är det många gånger kommunerna eller Regionen eller 
Energimyndigheten i viss utsträckning men då är det ändå den statliga delen i det hela 
men ja, vad ska jag säga… det är inte alltid helt tydligt utan det är flera som springer på 
samma saker, det är helt uppenbart [...] Det är ju Länsstyrelsen och Regionen hos oss 
som på något vis konkurrerar med planer: varför gör Länsstyrelsen fortsättningsvis en 
plan för Västra Götaland när man har lämnat över det här ansvaret till regionen: det kan 
man ju undra över [...] det är många som springer på de här bollarna, vi är ju också en 
part mitt i det mitt i här va, så det finns säkert många sätt att se på det här. (Fyrbodals 
kommunalförbund 2) 

5.2 Länsstyrelsen arbetsuppgifter  
Både Länsstyrelsen i Skåne och i Västra Götaland konstaterade att deras arbetsuppgifter inte 
är helt klarlagda i klimat- och energistrategiuppdraget. Båda Länsstyrelser menade att de är 
ganska nya på just klimat- och energiområden genom uppdraget och det återstår arbete för 
dem att definiera sin roll och hur de aktivt ska verka för en regional energiomställning. 
Länsstyrelsen i Skåne betonade ändå klimat- och energifrågornas starka ställning inom 
organisationen och att Länsstyrelsen är den stora samordnande aktören inom miljöfrågor 
regionalt samt ska förmedla nationell policy till regional nivå. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
konstaterade också att en viktig uppgift och ett tydligt ansvarsområde som följer klimat- och 
energistrategiarbetet är att samla myndigheter, statliga verk samt näringsliv och ”att skapa en 
arena och bjuda in till en diskussion om hur vi kan gå vidare”:  

Länsstyrelsen har en unik roll, vi har ett tydligt uppdrag att genomföra den nationella 
politiken på regional nivå: vi ska ju föra ner nationella myndigheters arbete och 
genomföra det, på ett samlat sätt, på det regionala planet och samtidigt samla upp 
signaler härifrån och föra upp till regering, myndigheter och departement: vi har en 
väldig bredd i vår organisation. Nu gäller det att se på hur vi kan utnyttja de kontakter 
våra handläggare inom samhällsbyggnadsenheten, kulturmiljöenheten, 
landsbygdsenheten, med flera har och få in energiperspektivet i ordinarie verksamhet och 
att skapa gemensamma projekt med de olika aktörerna. Det kan handla om exempelvis 
energieffektivisering i kyrkor, inom lantbruket, i industrin. (Lst VG) 

Flera aktörer motsatte sig dock uppfattningen att Länsstyrelserna är en samordnande aktör och 
såg inte att de har något särskilt uppdrag som samordnare när det gäller klimat- och 
energifrågor. En anledning var att ett samordningsuppdrag för klimat- och energifrågorna kan 
gå emot Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag. Två vanliga frågeställningar när det kommer till 
handlingar som klimat- och energistrategierna, som omfattar regionernas klimat- och 
energiarbete och därmed kommunerna, är om strategierna omfattar kommunernas kompetens 
och den kommunala självstyrelsen, samt vad som egentligen är Länsstyrelsernas 
arbetsuppgifter.  

5.2.1 Klimat- och energistrategierna och kommunala värden 
En företrädare för ett kommunalförbund i Västra Götaland betonade att Länsstyrelsen och 
staten kan ta fram vilka strategier de vill men det är inget som är bindande för kommunerna, 
även om de alltid blir vägledande: 
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Genomförandeansvaret ligger alltid hos kommunerna, att verkställa, det kan man aldrig 
delegera bort. (Skaraborgs kommunalförbund 1) 

Flera aktörer pekade på att det alltid är problematiskt när någon kommer med direktiv vad 
kommunen ska göra eftersom kommunerna håller hårt på sin självstyrelse och att detta alltid 
är en potentiell konflikthärd. En företrädare för Energikontoret i Skåne gav exempel på att 
ibland kan kommunala intressen ligga i konflikt med regionala intressen och andra värden 
såsom exempelvis när kommuner vill bygga nya bostadsområden för att öka invånarantalet 
och skatteintäkterna men att det strider mot regionala intressen där marken exempelvis skulle 
komma till bättre användning på annat sätt. Energikontoret Hållbar utveckling Väst menade 
också att det går att minska konfliktrisken gentemot den kommunala självstyrelsen genom att 
förankra strategierna bland berörda aktörer (Hållbar utveckling Väst) och Energikontoret 
Skåne upplevde att kommunerna tar mer regional hänsyn nu än tidigare och är positiva till 
regionala samarbeten (Energikontoret Skåne 2).  

Företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne påpekade ändå att deras klimat- och energistrategi kan 
vara känslig för kommunerna just med avseende på den kommunala självstyrelsen, 
kommunernas självbestämmande och den fysiska planeringen. Samtidigt beror det också på 
hur kommunerna tolkar och använder strategin menade företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne 
som upplevde att kommunerna varit positiva till att Länsstyrelsen tar en roll i klimat- och 
energiarbete på grund av att det tidigare varit ett visst vakuum på den regionala arenan (Lst 
S). Länsstyrelsen i Västra Götaland poängterade också att de har en naturlig kontakt och 
koppling med kommunerna i deras handläggningsroll (Lst VG). 

Generellt sågs inte heller strategin av kommunerna i vare sig Västra Götaland eller Skåne som 
något tvingande dokument som måste följas, utan mer som riktlinjer för kommande arbete. De 
flesta kommunala företrädarna i Skåne menade att klimat- och energistrategin inte är 
tvingande eller ett ”peka med hela handen” dokument och något kommunerna måste göra. Det 
är dock alltid känsligt när andra kommer in och antyder för kommunen vad de ska göra även 
om det inte är det specifikt i det här fallet (Kommunförbundet Skåne 1). De flesta kommuner 
upplevde istället Länsstyrelsens strategi som hjälp och stöd och en företrädare menade att 
Länsstyrelsen är lyhörda eftersom kommunerna ändå har det operativa ansvaret (ST2). Det är 
dock viktigt att det inte bli en envägskommunikation utan en dialog mellan kommunerna och 
Länsstyrelsen så att kommunerna blir delaktiga i arbetet eftersom det alltid är bättre om 
kommunerna bestämmer själva hur de ska agera utan att Länsstyrelsen ska komma och föreslå 
någonting. Flertalet kommunala företrädare beskrev att de har ett gott samarbete med 
Länsstyrelsen och att kommun och Länsstyrelse har en liknande uppfattning i de flesta frågor, 
även i klimat- och energifrågorna.   

5.2.2 Dubbelarbete kan förekomma? 
Det rådde motstridiga åsikter huruvida Länsstyrelserna i och med klimat- och 
energistrategierna intar dubbla roller. Länsstyrelsen i Skåne såg inte att de har någon 
översynsroll över kommunerna angående klimat- och energistrategin utan det är 
Energimyndigheten som har tillsynen över kommunernas energiplaner och det arbete som ska 
ske ute i kommunerna. Länsstyrelsen i sin tur kan aldrig tvinga någon att göra något och 
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företrädaren för Länsstyrelsen såg därför inte heller något problem i att Länsstyrelsens tagit 
fram en regional klimat- och energistrategi samtidigt som man också är tillsynsmyndighet för 
kommunerna:  

Jag ser inte det som något problem. Jag vet att det finns andra som ser det som ett 
problem. Vissa tycker att vi ska vara mer en tillsynsmyndighet, mindre samordnande, 
mindre proaktiv kanske så. Mer reaktiv och ja… Men jag menar det är rätt så tydligt att 
vi har ett större uppdrag än så och att vi är en bra nytta i att ha i ett större uppdrag än 
så. Så jag tror absolut det går att kombinera. Sen är det kanske ibland svårt på 
individnivå att komma, alltså att vara både rådgivande och liksom ha tillsyn samtidigt 
exakt vid samma tillfälle. Man kan tänka sig att man har olika funktioner. Onekligen är 
det så att jag sitter på en miljöstrategisk enhet där vi inte har några tillsynsuppgifter. Det 
finns väl en anledning till att det är så. (Lst S) 

De flesta kommunala företrädare i Västra Götaland framhöll att Länsstyrelsens uppgift är att 
vara tillsynsmyndighet, regeringens förlängda arm ut i landet, samordna den statliga 
verksamheten och fördela medel.   

Ja, om vi börjar… det som står klart är att Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet för 
kommunal verksamhet som har de nationella miljömålen att följa upp men relativt lite 
möjlighet att påverka. (Sjuhärads kommunalförbund 1) 

Företrädare för Västra Götalandsregionen menade också att Länsstyrelsen är en 
tillsynsmyndighet som ska arbeta med tillsynsfrågor samt ska se till att alla rättar sig efter de 
lagar som finns och där miljömålsarbetet ingår. Länsstyrelsen skulle kunna ha en större roll 
genom att stötta industrins arbete med miljö- och energifrågor.  En huvudpunkt är att 
Länsstyrelsen inte ska göra något som kan innebära en målkonflikt menade en företrädare för 
Västra Götalandsregionen, utan sådana överväganden ska ligga på den politiska 
organisationen i regionen (VGR2). 

Flera kommunala företrädare ansåg ändå att Länsstyrelsen också bör ha en samordnande och 
pådrivande roll vad gäller klimat- och energifrågor för att utnyttja den kompetens som 
Länsstyrelsen innehar. Ett annat argument var betydelsen av frågorna och att de är så viktiga 
att staten och Länsstyrelserna bör hålla i dem. Länsstyrelsen bör ha både en samordnande roll 
och en kunskapsroll som kan fånga upp de behov som finns i länet.  Det handlar både om att 
förmedla det nationella klimat- och energiarbetet i Skåne samt att rapportera och förmedla 
arbetet nationellt. 

Flera kommunala företrädare i Skåne på politisk nivå, till skillnad från tjänstemännen, 
påpekade speciellt det potentiella problemet att Länsstyrelsen både är samordnare för klimat- 
och energistrategin samtidigt som de är tillsynsmyndighet för kommunerna. Länsstyrelsen 
sitter ibland på flera stolar och de måste ”tänka vilken framtoning de har” när de har dubbla 
roller och hantera dem påtalade en företrädare (Kommunförbundet Skåne 1). En möjlig 
problemsituation som kan uppkomma mellan kommun och Länsstyrelse är om strategin inte 
överensstämmer med Länsstyrelsens tillståndsgivning i andra sammanhang (SP1). Flera 
kommunala företrädare i Västra Götaland ansåg att problem kan uppkomma när Länsstyrelsen 
både ska driva utvecklingen framåt men också utöva tillsyn över samma verksamheter. 
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Företrädarna som var tjänstemän på kommunal nivå i Skåne såg å sin sida inte ett problem i 
att Länsstyrelsen i teorin både är samordnare för klimat- och energistrategin och 
tillsynsmyndighet för kommunerna. Anledningen är att kommunerna är vana vid samma 
problematik och kan skilja på de olika uppgifterna i och med att kommunala förvaltningar 
ofta har både ett strategiskt ansvar såväl som ett tillsynsansvar ansåg flera tjänstemän i både 
Skåne och Västra Götaland.  En företrädare upplevde det också som en fördel att ha strategi- 
och tillsynsfrågor under samma tak efter erfarenhet i den egna organisationen: 

Jag menar det är lite samma sak som jag har på miljöförvaltningen. Jag har ju båda 
miljöstrateger ett tjugotal och jag har miljötillsyn ett tjugotal. Så det är exakt samma sak 
och jag tror inte det har någon som helst betydelse. Jag tror tvärtom att det kan finnas 
vissa fördelar med det faktiskt. Om man bara arbetar, om man bara är strikt med 
tillsynsverksamhet och sköter den enligt bokstavstroget liksom så är det absolut inga 
problem. (ST1) 

Det blir inte heller ett problem om parterna är tydliga med sina roller (ST2) och en annan 
företrädare menade att ”det stör inte mig” om Länsstyrelsen arbetar med utvecklingsfrågor 
(VGP1).  En uppfattning var också att klimat- och energistrategin inte är ett myndighetsbeslut 
utan mer ett planeringsunderlag som ska verka kunskapshöjande. Det finns därför inget som 
kan ge upphov till någon konflikt (ST8). Flertalet kommunala företrädare i Västra Götaland 
såg inte heller något problem i att Länsstyrelsen i Västra Götaland potentiellt har motstridiga 
arbetsuppgifter, bland annat på grund av att det inte är samma personer på Länsstyrelsen som 
hanterar båda uppgifterna.  

5.3 Energikontoret arbetsuppgifter i relation till Länsstyrelsen 
Energikontorens roll i förhållande till Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland skiljer sig 
något åt genom att Energikontoret i Skåne aktivt engagerats i arbetet med klimat- och 
energistrategin och framstår som en mer aktiv aktör än Energikontoret Hållbar utveckling 
Väst i Västra Götaland. Företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne framhöll att Energikontoret 
var en mycket viktig aktör i arbetet med att ta fram klimat- och energistrategin. 
Energikontoret har också arbetet med frågorna under längre tid och är en central aktör i det 
regionala klimat- och energiarbetet i Skåne: 

Det är Energikontoret som är den mest tydliga regionala aktören på klimat- och 
energiområdet. (Lst S) 

Energikontoret i Skåne beskrev sina arbetsuppgifter med att de är ”lite smörjmedel och 
katalysator och igångsättare”, samt att de är en länk mellan Länsstyrelsen, Region Skåne och 
kommunerna. En viktig uppgift är att koordinera energi- och klimatrådgivningen och att 
samordna andra nätverk. En fråga som Energikontoret i Skåne kommer att börja arbeta mer 
med handlar om energieffektivisering både i industri som i fastigheter (Energikontoret Skåne 
1). 

Vilka arbetsuppgifter som Energikontoret i Skåne har gentemot Länsstyrelsen var inte helt 
klarlagda. En anledning som nämndes var att det inte är klart vem som har ansvaret för vad i 
Skåne så länge som Länsstyrelsen har flera uppgifter som också innefattar regional utveckling 
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även om Region Skåne innehar stora delar av det regionala utvecklingsansvaret. 
Energikontoret menade att Länsstyrelsen borde renodla sin roll: 

På ett sätt så kanske det hade varit bättre att Länsstyrelsen renodlade sin roll liksom som 
tillsynsmyndighet och att man… för de har ju lite dubbla roller där att dom ska ju se över 
prövningar och tillstånd för… för vindkraft och annat. (Energikontoret Skåne 1) 

Klimat- och energifrågorna ger ändå Länsstyrelsens arbete ett större grepp menade 
Energikontorets företrädare. Energikontoret Skåne bedriver samarbete med Länsstyrelsen, 
både i framtagandet av klimat- och energistrategin, inom biogasområdet samt genom ett 
samverkansprojekt för energieffektivisering i industrin. Energikontoret Skåne är på så sätt en 
kompetensresurs som Länsstyrelsen använder sig av menade företrädaren för Energikontoret i 
Skåne. Energikontoret kan arbeta mer operativt med att driva projekt till skillnad från 
Länsstyrelsen och arbetar mer utåtriktat samt med spridning av information genom 
utbildningar och seminarier (Energikontoret Skåne 1). 

I Västra Götaland konstaterade företrädaren för Energikontoret Hållbar utveckling Väst att 
Länsstyrelsen har ”en väldigt otydlig roll på energisidan”. Länsstyrelsen är en ny aktör inom 
klimat- och energifrågorna även om de har anställda att avvara till att enbart arbeta med 
klimat- och energifrågor. Det finns samtidigt mycket att göra på energiområdet att alla 
behövs, även om frågan om ansvarsfördelning är komplex. För framtiden kan Länsstyrelsen ta 
ett större ansvar menade Hållbar utveckling Väst, om de har mandat från staten och 
tillhörande budgetresurser att arbeta med frågorna (Hållbar utveckling Väst).  

I Västra Götaland ifrågasatte flera aktörer såsom kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen Energikontoret Hållbar utveckling Västs arbetsområde och deras funktion. 
Flera företrädare för kommunalförbunden hade mycket låg kännedomen om Energikontorets 
Hållbar utveckling och en företrädare hade svårt att se Energikontorets betydelse som aktör i 
klimat- och energifrågorna och vad som ligger bakom och styr deras prioriteringar och 
arbetsuppgifter (Fyrbodals kommunalförbund 2).   

Västra Götalandsregionen samarbetar inte direkt med Hållbar utveckling Väst och menade att 
energikontoret främst riktar sig till kommunerna. Uppfattningen bland företrädare för Västra 
Götalandsregionen var att Energikontoret Hållbar utveckling Västs uppgifter i regionen är att 
samordna energirådgivarna. Att vara samordnande och driva projekt är något som Västra 
Götalandsregionen redan arbetar med och har resurser till, det bör inte Energikontoret ägna 
sig åt menade en företrädare som hade därför svårt att se betydelsen av Energikontorets 
verksamhet i regionen förutom för energirådgivningen. Energikontorets uppgifter borde 
istället anpassas till varje regions behov och i detta fall borde deras uppgift vara att samordna 
energirådgivarna samt hitta projekt:  

Det finns liksom ingen anledning att lämna över det här energiarbetet till staten igen, det 
som en gång har lyfts över till regionen. (VGR2) 

Företrädaren för Hållbar utveckling Väst upplevde också att deras uppdrag att driva regional 
utveckling uppfattas konkurrera med Västra Götalandsregionens arbete och 
samarbetsrelationerna ”är ju tyvärr inte de bästa” även om alla har att vinna på att samarbeta, 



31 
 

gräva ner gamla motsättningar och meningsskiljaktigheter och ”låta dem förmultna i tid, gå 
vidare och liksom bygga på nya strukturer tillsammans, det tror jag skulle ge väldigt mycket” 
(Hållbar utveckling Väst). Samme företrädare poängterade att Hållbar utveckling Väst inte 
konkurrerar med Västra Götalandsregionens arbetsområden på så sätt att Hållbar utveckling 
Väst inte ligger som statlig organisation utan har en kommunal huvudman. Hållbar utveckling 
Väst har inte heller uppdraget att driva politiska processer såsom Västra Götalandsregionen 
som inte kan ha monopol på all utveckling eftersom utveckling sker ju överallt och hela tiden. 
Det är därför olyckligt om Hållbar utveckling Väst och Västra Götalandsregionen uppfattas 
som konkurrenter eftersom de med fördel kunde vara samarbetspartners konstaterade 
företrädaren för Hållbar utveckling Väst.  

5.4 Länsstyrelserna och regionkommunerna - två konkurrerande aktörer? 
Länsstyrelsernas arbetsuppgifter i förhållande till Region Skåne respektive Västra 
Götalandsregionen var relationen som diskuterades mest och väckte flest funderingar över 
vilken arbetsfördelning aktörerna har i regionen genom anledningen att både Region Skåne 
respektive Västra Götalandsregionen också arbetar med klimat- och energifrågor genom egna 
dokument, strategier och projekt. Hur ser aktörerna själva, Energikontoren, 
kommun/kommunalförbunden samt kommunerna på denna fråga? 

5.4.1 Länsstyrelserna  
Både företrädaren för Länsstyrelsen i Västra Götaland som för Länsstyrelsen i Skåne framhöll 
att det finns en del oklarheter mellan Länsstyrelserna och Region Skåne respektive Västra 
Götalandsregionen vad gäller arbetsfördelningen och vem som ska göra vad när det kommer 
till klimat och energifrågor.   

Länsstyrelsens företrädare i Västra Götaland konstaterade att en orsak kan vara att det 
förmodligen är oklart för andra vad Länsstyrelsen gör på klimat- och energiområdet eftersom 
Länsstyrelsen inte jobbat så länge med energifrågorna på det här sättet. Länsstyrelsen har 
samtidigt en tydlig profil mot miljöfrågor i allmänhet, till skillnad från Västra 
Götalandsregionen, och Länsstyrelsen är en stor arbetsplats med omfattande kunskap och 
kontakter inom många olika områden som också ”hjälper till att lyfta energiperspektivet” (Lst 
VG). 

I Västra Götaland finns det flera områden som biogas och vindkraft som både Länsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen ”är inne och petar båda två, lite här och där, och det är väl det 
här som är det viktiga: att försöka hitta balansen” menade företrädaren för Länsstyrelsen 
genom att båda aktörerna har naturliga kopplingar till frågorna, men ur lite olika perspektiv. 
Eftersom Västra Götalandsregionen redan startat ett klimat- och energiarbete och utvecklat 
dokument för det så ska Länsstyrelsen förstås inkludera det i sitt arbete men det finns fler 
viktiga områden och andra frågor som bör läggas till, bland annat genom att hitta en dialog 
med regionkommunen för att diskutera rollfördelningen:  

Vi har ett gott samarbete inom flera olika sektorer och sitter i olika gemensamma 
arbetsgrupper, men det finns fortfarande utrymme att utveckla dialogen ytterligare. (Lst 
VG) 
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Företrädaren för Länsstyrelsen i Skåne pekade också på att dialog och samarbete är centralt 
mellan Länsstyrelsen och Region Skåne eftersom ”det finns ju liksom jobb till alla och alltså 
det blir över väldigt mycket.” Länsstyrelsen i Skåne hoppas också på att Region Skåne ska 
fortsätta arbeta med klimat- och energifrågorna i framtiden och uppmärksamma de mer i den 
egna organisationen. Ett förslag från Region Skånes klimatberedning är att tillsammans arbeta 
utifrån en samverkansplattform kallad Klimatsamverkan som innebär att regionala aktörer i 
Skåne möts och tillsammans arbetar med klimat- och energifrågor. En tidigare brist hos 
Region Skåne har varit att det inte funnits någon som arbetat specifikt med klimat- och 
energifrågorna men företrädaren för Länsstyrelsen hoppades att Region Skåne kommer att 
tillsätta medarbetare för detta:  

Dom är ju jätteviktiga för att driva deras interna klimatarbete men hur de ska vara en 
aktör utöver sin egen verksamhet så tror jag att den här Klimatsamverkan kan vara 
den… att dom också liksom, att det sitter någon där som uppmärksammar resten av 
organisationen som håller på med regional utveckling och så vidare, vilka grejer som 
kan vara bra att satsa på klimat- och energiområdet. Så att det finns någon tjänsteman 
där som känner att klimat- och energi är hans bord och kan föra in det i den 
organisationen. /…/ Det är väl det vi hoppas med Klimatsamverkan att det finns en 
person att kontakta som jobbar på Region Skåne med det här. (Lst S) 

En skillnad mellan aktörerna menade Länsstyrelsen i Skåne är att de har ett annat uppdrag än 
Region Skåne genom att Länsstyrelserna ska föra ut regeringens politik och de nationella 
prioriteringarna i landet. Regeringen kan inte ge Region Skåne uppdrag på samma sätt som de 
kan till Länsstyrelsen som statlig organisation eftersom regeringen inte har bestämmanderätt 
över Region Skåne (Lst S). 

5.4.2 Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
Både Region Skåne och Västra Götalandsregionen poängterade att de har ett regionalt 
utvecklingsansvar till skillnad från Länsstyrelsen som är en myndighet med myndighets- och 
tillsynsansvar. 

Angående Länsstyrelsens arbetsuppgifter så slog företrädarna för Region Skåne fast att 
Länsstyrelsen är en myndighet och ska ägna sig åt myndighetsutövning och se till att den 
energipolitik som drivs centralt också återspeglar sig i myndighetsarbetet. Länsstyrelsen har 
också uppgiften att stödja kommunerna i deras energieffektiviseringsarbete. Länsstyrelsen ska 
också ha rollen av en tillsynsmyndighet ansåg en politisk representant:  

Länsstyrelsen är statens förlängda arm, skall så att säga följa upp statliga mål, 
nationella mål. Se till att så att säga det, det följs och levs upp i vårt land och vara 
tillsynsmyndighet. (Region Skåne 1) 

Staten borde dock förtydliga och dra en gräns för vad som är utvecklingsarbete och vad som 
är ett tillsynsarbete inom miljö- och klimatområdet. Länsstyrelsen har ingen tydlig roll i det 
regionala utvecklingsarbetet och de valda politikerna i regionfullmäktige ska istället arbeta 
med regionala utvecklingsfrågor vilket gör att besluten tas närmare invånarna (VGR2). De 
politiska institutionerna representerar medborgarna och det hela bygger på politiskt ansvar 
vilket gör det viktigt att arbetet utförs i folkvalda församlingar.  En företrädare för Region 
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Skåne ansåg också att det är mer naturligt om miljö- och klimatfrågor ingår i arbetet med 
regional utveckling som är Region Skånes uppgift eftersom de aldrig kan vara en 
tillsynsmyndighet: 

Och sett ur mitt perspektiv så är det ju, så har vi så att säga utvecklingsansvaret och dom 
(Länsstyrelsen) har tillsynsansvaret för att vara lite grov så att säga. (Region Skåne 1) 

Regionkommunerna är inga myndigheter och har inga myndighetsbefogenheter men kan 
stimulera och samla aktörer samt har ekonomiska resurser att hålla ihop olika projekt 
tillsammans med andra aktörer ansåg en företrädare för Västra Götalandsregionen (VGR2).   

Region Skåne menade att de kommit in på miljöfrågor genom det regionala 
utvecklingsansvaret men har inte riktigt än hittat vad de ska arbeta med. Nu arbetar de därför 
med att bygga upp den egna kompetensen och hitta sina arbetsuppgifter kring huvudmålet 
regional utveckling. Angående klimat- och energiarbetet innehåller det också mål för den 
egna verksamheten vilket gör att arbetet har större trovärdighet bland kommunerna. Arbetet 
handlar om att stödja näringslivsutvecklingen inom klimat- och energiområdet samt att ta 
fram strategier för hur Region Skåne ska arbeta med frågorna genom att samla in 
bakgrundsmaterial: 

Och vi har naturligtvis ingen som helst myndighetsroll eller uppföljningsroll eller 
tillsynsroll va och det har vi inte ambitionen att ha heller. Men vi har ju blivit en 
viktigare och viktigare part i olika typer av utvecklingsprojekt som då har blivit fler och 
större. Så att på det viset så, så… så kan man ju säga att det är… ja… det har utvecklat 
sig en ny roll för oss som kanske inte riktigt fanns med från allra första början, man hade 
inte riktigt tänkt på det. (Region Skåne 1) 

Andra viktiga energirelaterade uppgifter för Region Skåne är infrastrukturen, 
energieffektivisering i regionens fastigheter, trygghet och säkerhet eftersom energifrågorna är 
strategiskt viktiga säkerhetsfrågor. Ett angeläget arbetsområde för Region Skåne är därför att 
arbeta med utvecklingsprojekt för att söka alternativa energilösningar. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen poängterade att de också arbetar på andra sätt än 
vad Länsstyrelsen gör eftersom de också inkluderar kommunerna i Västra Götalandsregionens 
arbetsprocess med klimat- och energifrågor. Länsstyrelsen saknar rådighet över kommunernas 
agerande och kan bara vädja till aktörer att göra något, de kan inte tvinga någon och har inte 
pengar att skjuta till för att aktörerna ska genomföra de åtgärder som föreslås i klimat- och 
energistrategin (VGR 1). För Västra Götalandsregionen är kommunerna en viktig motpart att 
föra dialog med i det praktiska arbetet eftersom de har ett ansvar att genomföra åtgärder. 
Samarbete sker främst genom kommunalförbunden men det varierar mellan hur stor 
beslutsmakt kommunerna har gett sina kommunalförbund vilket gör att i många fall förs 
dialog direkt med enskilda kommuner. 

Region Skåne arbetar på ett liknande sätt som Västra Götalandsregionen och menade att en 
skillnad mellan dem och Länsstyrelsen är att Region Skåne har en ”ödmjukare inställning till 
kommunerna” och att de arbetar mer med förankring och försöker att inkludera kommuner 
och andra aktörer i det regionala utvecklingsarbetet (Region Skåne 2). Region Skåne såg 



34 
 

också ett problem i Länsstyrelsens arbete genom att kommunerna inte behöver lägga någon 
större vikt vid Länsstyrelsens klimat- och energistrategi. 

Angående samarbete mellan regionkommunerna och Länsstyrelserna så ansåg en företrädare 
för Region Skåne att det fungerar mycket bra och att det finns en pågående dialog om klimat- 
och energiarbetet och vem som ska göra vad mellan Länsstyrelsen och Region Skåne, även 
om det ibland kan förekomma viss konkurrens på grund av samma målgrupp i arbetet:  

Vi har ju ett samarbetsavtal till exempel mellan Region Skåne och Länsstyrelsen. Det är 
väl inte i detalj nedsatt exakt på område efter område på det viset men där finns ju hur vi 
ska attackera den här typen av problematik när vi hamnar i gråzoner där vi känner att vi 
på något sätt bägge är och trampar på samma sida, på samma planhalva. Och det 
underlättar ju. Så att det pågår ju en dialog mellan Länsstyrelsen och Region Skåne på 
det här området. (Region Skåne 1) 

Västra Götalandsregionen framhöll vikten av personsamband för samarbetet:   

Det som alltid binder ihop sådana här lite spretiga organisationer är att det finns 
personsamband och att man träffar varandra så pass mycket att man klarar av det som 
organisation: om nu ansvarsfrågorna är något otydliga så löser man det oftast genom 
personliga kontakter. Personkontakterna är väldigt viktiga. (VGR 1) 

Samarbete och samverkan kring frågorna tillsammans är också betydligt viktigare än 
diskussionen vem som egentligen gör vad på området menade en företrädare för Region 
Skåne som inte såg något problem i att det inte finns någon tydlig arbetsfördelning i länet 
angående klimat- och energifrågorna: 

Jag är inte den som funderar så mycket över de här olika organisationernas roller om 
man säger uppdrag och vilka revir man bevakar och vill bevaka utan om man menar 
allvar med att man ska genomföra den här typen av förändringar oavsett egentligen vem 
som har tagit fram den ena eller den andra strategin så är jag övertygad om att då krävs 
det en samverkan, och där man egentligen ser vad är så att säga fördelarna med de olika 
organisationernas uppdrag och hur kan vi gemensamt då genom att komplettera 
varandra, driva de här frågorna. Det är då jag ser att man får effekt. I annat fall så får 
man någon destruktiv kontraproduktiv diskussion bara vem som äger frågan. (Region 
Skåne 4) 

Gränsen mellan myndighetsutövning och utveckling bör inte heller vara helt klar för att 
åstadkomma något i verkligheten genom samverkan och gemensamma insatser konstaterade 
samme företrädare: 

Och var det här gränssnittet finns, det tror jag inte att man kan identifiera utan jag tror 
att det måste vara flytande och det är därför jag snarare tror på att hitta formerna för att 
samverka utifrån med här olika perspektiven. (Region Skåne 4) 

5.4.3 Kommunerna, kommun/kommunalförbunden och Energikontoren 
För kommunerna och kommun/kommunalförbunden i Skåne och Västra Götaland är bilden av 
vem som gör vad av Länsstyrelsen och Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen 
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relativt splittrad och det rådde delade meningar om vad aktörerna gör och vilken 
arbetsfördelning de har.  

I Skåne såg flera kommunala företrädare att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och 
Länsstyrelsen är oklar i vissa avseenden och en politiker hade känslan av att kommunerna 
ibland har en klarare bild av vem som gör vad:  

Man har ändå i det statliga regleringsbrevet utpekat vilka uppdrag och vilka uppgifter 
har den ena organisationen, vilken har den andra. Så kan det väl ibland te sig lite 
känsligt om jag får diplomatiskt utrycka det så. Det märker ju vi kommuner av också att 
det är så ibland va för ibland känner vi att vi är mer pålästa på vem som ska stå för vad 
va. Alltså i detta som du frågar mig om nu till exempel klimat och miljö va, då känner ju 
vi i kommunerna att det är mer, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, trovärdigt på något 
sätt att det är Länsstyrelsen som vi pratar med i den frågan och det borde också regionen 
göra utifrån samma perspektiv för regionen är ju också en kommun. (SP7) 

Det rådde ändå viss oklarhet vilka uppgifter Länsstyrelsen har angående klimat- och 
energifrågorna i relation till Regionen: 

Det är väl det som kanske inte är riktigt tydligt: att Länsstyrelsen tar på sig och har kvar 
delar som handlar om utvecklingsfrågor och strategier och inte renodlat är en 
kontrollmyndighet, det är väl den här lite otydliga gränsdragningen som ibland blir 
tydlig. (Fyrbodals kommunalförbund 2) 

Sedan är de (Länsstyrelsen) lite mer offensiva idag på ett lite annat sätt än de har varit 
tidigare: de tar initiativ, tar fram strategier och så, och ibland kan man fundera på om 
det är deras eller Regionens roll. Och Regioner finns det bara i Skåne och Västra 
Götaland, ibland kan man tycka att det är ett otydligt ansvar här: man går upp i 
varandras områden, något. (Fyrbodals kommunalförbund 1) 

En företrädare för en kommun i Skåne ansåg att Länsstyrelsen och Region Skåne delvis sitter 
och arbetar med samma sak på olika håll: 

Alltså Länsstyrelsen håller ju på, sen håller Region Skåne på att ha en Klimatberedning. 
Alltså det är väldigt många som jobbar med det här nu parallellt. Så jag känner lite 
grann att… ja var och en håller på i sin hörna ungefär va. /…/ Jag tycker att det går 
liksom inte att jobba parallellt, det blir liksom var och en sitter och gör sitt. (SP8) 

En annan åsikt var att Länsstyrelsen och Region Skåne arbetar med klimat- och 
energifrågorna på varsitt håll och ”det är väl synd att man inte gjort en tillsammans” (ST1). 
En företrädare för en kommun ifrågasatte också varför det samtidigt har pågått två processer 
där Länsstyrelsen och Region Skåne var för sig arbetat med samma frågor, med samma tema 
och i samma geografiska område (ST2). Oklarheten i Region Skånes och Länsstyrelsens 
arbetsuppgifter och att de agerar i flera frågor som om just de äger frågan är också en 
potentiell källa till konflikt påpekade flera kommunala företrädare. En anledning är en lång 
historia av flyttade uppdrag från det statliga till det regionala organet. 

För dom bröstar upp sig kring samma geografiska område och kring samma frågor 
delvis. Jag hoppas inte det blir ett stort problem i det här klimatarbetet och det har jag 
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inte riktigt upplevt att det varit här men generellt sett kan man ha den bilden att det finns 
en konfliktgrund i Skåne som jag tror inte finns i andra län på samma sätt som består 
mellan det folkvalda Region Skåne och statens Länsstyrelse om man säger så. (SP5) 

Energikontoret Hållbar utveckling Väst poängterade att ansvarsfördelningen i Västra 
Götaland för klimat- och energifrågor är otydlig när det gäller vem 
som ska vara pådrivande och föra utvecklingen vidare. Lösningen är bättre samordning på den 
regionala arenan. Samme företrädare betonande ändå att Energikontoret och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland har en god relation och att Länsstyrelsen är måna om att samarbeta, vi inser 
ju båda att vi inte ensamma kan klara av allt som måste till menade företrädaren för Hållbar 
utveckling Väst. Det regionala samarbetet i övrigt lämnar dock en del att önska och det finns 
en tydlig konkurrenssituation som påverkar även det egna arbetet: 

Nej, det fungerar inte bra […] för mig, som är väldigt ny i den här regionen, så infriades 
tyvärr många fördomar om att det kunde finnas kvar gammal konkurrens mellan de stora 
aktörerna, det vill säga Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. (Hållbar 
utveckling Väst) 

Flera företrädare för kommunerna i båda länen såg ändå en uppdelning av arbetsfördelningen 
mellan Länsstyrelsen och regionkommunerna genom att Länsstyrelsen har tyngden i 
energifrågorna genom att Länsstyrelsen är ”den som är statens förlängda arm” och har 
mandatet från staten att arbeta med klimat- och energifrågor. Länsstyrelsen har också fördel i 
och med att de är en organisatör och ska hålla i den här typen av frågor, även om en 
invändning var att Länsstyrelsen kommer med ”väldigt mycket strategier på olika saker” men 
har också svårt att samordna sig själva (SP8).  

Det som kommer från Länsstyrelsen är ”inget som slängs i papperskorgen” menade en 
kommunal företrädare (VGP10). Flera företrädare från kommuner i Västra Götaland menade 
också att uppfattningen vem som gör vad av Länsstyrelsen och regionkommunen kan vara en 
personfråga genom att vissa har bättre kontakt med Länsstyrelsen och lyssnar på dem medan 
andra lyssnar mer på Västra Götalandsregionen i klimat- och energifrågorna. Det gör att det 
varierar vem kommunerna bedömer ska arbeta med energi- och klimatfrågorna. En 
företrädare för en kommun i Västra Götaland ansåg att de samarbetar bättre med 
Länsstyrelsen än Västra Götalandsregionen eftersom ”Länsstyrelsen bjuder in och vill vara 
med medan Västra Götalandsregionen kör sitt” (VGT5). Kommunerna har också generellt 
ganska mycket kontakt med Länsstyrelsen, men det är mer i tillsynsärenden än i andra frågor 
(VGP11). Kommunförbundet Skåne uppfattade att ”Länsstyrelsen och kommunerna ligger 
närmare varandra än Region Skåne och kommunerna” när det sedan kommer till 
åtgärdsarbete:  

Jo, om man tittar tillbaka på Region Skånes uppdrag, Regions Skånes uppdrag är ju 
egentligen att sprida information eller se till att det finns goda exempel man kan nyttja 
och så vidare. Och där fyller ju Region Skåne en bra roll. Sen när det gäller rena 
åtgärdsfrågor så tycker nog kanske att Länsstyrelsen och kommunvärlden ligger närmare 
varandra. Även när det gäller miljömål, eller klimatmål som ska omsättas inte minst i 
kommunerna. (Kommunförbundet Skåne 2) 
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Kommunförbundet i Skåne såg också en tydlig arbetsfördelning mellan Länsstyrelsen och 
Region Skåne genom att de har helt olika grunduppdrag:   

När det gäller skillnaden i uppdrag så har ju Regionen, regionerna eller Region Skåne 
har ju mer ett utvecklingsansvar kan man säga, ja att kunna ge tips och så vidare. 
Länsstyrelsen har ju en liten annan roll med sin statliga horisont. (Kommunförbundet 
Skåne 2) 

På grund av att Länsstyrelsen och regionen har olika uppgifter så arbetar de utifrån olika 
perspektiv. I Skåne har Region Skåne exempelvis fokuserat mycket på det stora interna 
klimat- och energiarbetet. Samtidigt kan inte Region Skåne säga till andra vad de ska göra på 
klimatområdet utan bara ge tips och bra exempel:  

Alltså man jobbar ju på olika sätt. Alltså och Länsstyrelsens sätt att jobba… Alltså 
Länsstyrelserna är ju en förlängning av staten och kan liksom gå in och tala om 
egentligen för kommunerna vad som är viktigt att göra. Men de som sitter… regionen är 
ju en egen del och har inte den… den touchen på det hela utan man kan ju titta på saker 
och ting och sen måste saker och ting alltså då hanteras på ett annat sätt. Dom har ju 
ingen uppgift som region att tala om för någon annan vad dom ska göra utan i största 
möjliga mån tala om vad de själva gör. Det är ju den stora skillnaden mellan region och 
Länsstyrelsen. (Kommunförbundet Skåne 1) 

En företrädare ansåg att klimat- och energifrågorna är inte Västra Götalandsregionens 
egentliga uppgift: 

Regionen har egentligen ingen roll i miljöarbetet utöver det de styr från sina egna 
verksamheter, miljöbelastning från sjukhus och så, men jag var med när regionen 
bildades och vi var klara på det att man har ingen roll, däremot kan man samordna, ta 
initiativ och bilda projekt men de har ingen direkt roll. Sedan ligger det förstås på 
kommunerna som har det lokala planmonopolet där de kan agera en hel del och att 
kommunerna ofta har fjärrvärme eller motsvarande vilket är ett väldigt starkt verktyg… 
Men här tycker jag att Regionen har börjat gå för långt just i det här att de är väldigt 
snabba med att komma med rekommendationer som ska stämma för 49 kommuner där det 
ser fundamentalt olika ut. (Sjuhärads kommunalförbund 1) 

Regionens uppgift är istället att skapa en mötesplats för diskussion:  

Dom har inte ens någon vägledande eller tillsynsroll att se att vi sköter oss. Så att den 
kändes inte alls så förpliktigande det dom har tagit fram Regions Skånes klimatberedning 
utan jag ser ju det mer som en… snack är lite väl hårt men att det är en arena där man 
kan mötas och diskutera de här frågorna även med politikerna…(ST3) 

Andra kommunala företrädare såg att skillnaden mellan Länsstyrelsens och Västra 
Götalandsregionens klimat- och energiarbete är att Västra Götalandsregionen ”går från ord till 
handling, att man gör överenskommelser” (VGP6).  

En företrädare för Kommunförbundet Skåne såg Länsstyrelsen som ”en förlängning av staten” 
som kan föra samtal med Kommunförbundet, som i sin tur är ”en förlängning av kommunerna 
på det viset att man kan föra samtal med Länsstyrelsen” (Kommunförbundet Skåne 1). 
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Kommunalförbunden i Västra Götaland bedömde inte att Länsstyrelsen är en viktig aktör att 
föra samtal med utan det samarbete som finns sker främst genom tillfälliga 
samordningsuppdrag. För dem är Västra Götalandsregionen en större samarbetspartner i 
energi- och klimatfrågor menade flera företrädare, även om det hela tiden handlar om att se 
till att kommunala intressen tillgodoses. För de enskilda kommunerna sker förmodligen ett 
helt annat samarbete med Länsstyrelsen än vad kommunalförbunden har, framförallt genom 
att Länsstyrelsen har tillsynsuppgiften över kommunerna konstaterade en företrädare för 
Fyrbodals kommunalförbund (Fyrbodals kommunalförbund 1). 

Flera kommunala företrädare påpekade att oavsett arbetsfördelningen mellan Länsstyrelserna 
och Regionerna har ingen av aktörerna i formell mening så mycket att säga till om angående 
kommunernas agerande och arbetet bygger på frivilliga överenskommelser. 

Men de har båda sin svaghet i att de har en avsändare som uppfattas som potent men som 
inte är det men som tycker något [... ]de äger inga kraftvärmeverk och har inga bolag de 
kan beordra att göra saker, de har inga pengar de kan skjuta till för att stimulera. 
(Sjuhärads kommunalförbund 1)  

5.5 Planering och ansvarsfördelning för klimat- och energifrågor nu och i 
framtiden 

Det fanns generellt en stor oenighet och osäkerhet bland de flesta aktörer i studien över vem 
som egentligen gör vad men också vem som borde göra vad i framtiden på det klimat- och 
energistrategiska området. Flera aktörer ifrågasatte om det var Länsstyrelsen som borde fått 
uppdraget med att utarbeta en regional klimat- och energistrategi och om det istället bör vara 
Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen som ska hålla i planeringsprocessen och 
arbeta med klimat- och energistrategiska frågor i framtiden. 

Länsstyrelserna ansåg att de var självklara mottagare av ett statligt uppdrag såsom att planera 
och utarbeta klimat- och energistrategier för länen samt att arbeta med klimat- och 
energifrågor. Uppdraget innebär också samarbete och dialog med andra aktörer i länen 
eftersom flera aktörer arbetar med samma frågor.  Länsstyrelsen i Västra Götaland 
poängterade att en viktig uppgift för dem är samarbetet med Västra Götalandsregionen i 
klimat- och energifrågorna och ta ett ”stort tag” för att samordna frågorna och ”det är viktigt 
att vi utvecklar vår dialog ytterligare.” (Lst VG) 

Region Skåne och Västra Götalandsregionen såg istället att Länsstyrelsen i högre grad borde 
fokusera på myndighetsutövning i framtiden. 

Om man tittar framåt så tycker jag egentligen att tydligast skulle det vara om man gav 
Länsstyrelsen den rollen att dom skulle verkligen jobba med myndighetsbiten framförallt 
alltså. Jag har en känsla av att man glömmer i bort den ibland från Länsstyrelsen, man 
ger inte det riktiga stödet till myndigheter på lokal nivå utan man slirar lite där i det 
stödet för att man vill hellre vara med på det frivilliga området än det kärnområde som 
man har, att vara en myndighetsaktör. (Region Skåne 2) 

För att optimera nyttan av de offentliga aktörerna menade Region Skåne att överhuvudtaget 
behöver uppdelningen av uppgifter förtydligas på sikt mellan Länsstyrelsen och Region 
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Skåne. Regeringen borde kunna se över ansvarsfördelningen mellan Länsstyrelsen och 
regionerna i Skåne och Västra Götaland så att det inte blir dubbelarbete var en kommentar. 
Några menade att det egentligen inte spelar någon roll vem som gör det men man borde 
bestämma sig för en aktör.  

Region Skåne ansåg att miljöfrågorna bör vara en uppgift för Region Skåne. 

Sen på en lång sikt så tycker jag att man skulle kanske vara ännu tydligare i 
uppdelningen genom att kanske lyfta över även miljömålsarbetet kanske på regionerna så 
småningom men för att det inte ska bli någon konflikt mellan myndighet som är en ren 
juridisk process och det övriga området för det kan ju bli en konflikt då som, en direkt 
målkonflikt dem emellan ju. (Region Skåne 2) 

Flera kommunala företrädare såg att en lösning till att Länsstyrelsen arbetar både med tillsyn 
och planering av strategier på klimat- och energiområdet är att klimat- och energifrågorna 
istället borde flyttas till ansvaret för den regionala utvecklingen i Skåne och därmed Region 
Skåne.  

Vi har regionen och så har vi Länsstyrelsen. Jag menar där är liksom egentligen inte 
riktigt klarlagt vad respektive ska syssla med. Länsstyrelsen är gärna inne och rotar i 
sånt som de inte har med att göra tycker jag. (SP8) 

Alltså i och med att man har ju tillsyns och uppsiktsplikten så att säga som Länsstyrelsen 
som statens högra hand i länet, så kanske i det just av den anledningen borde det kanske 
va så att den regionala utvecklingen, där borde också miljö- och klimatfrågorna liga. För 
det är ju en utveckling även för… ja det ligger även inom Region Skånes utveckling så att 
säga och den gör ju regionen tillsammans med kommunerna. Så att visst borde den 
kanske mer rätt ha legat där va. Sen vet jag inte varför Länsstyrelsen tog på sig kanske 
det här från allra första början mer än det att det är väl att så att säga följa det som 
regering och riksdag och staten då säger för nationens skulle för att nå ut i landets olika 
län. (SP7) 

I Västra Götaland ansåg flera företrädare för kommunerna att eftersom Västra 
Götalandsregionen har ett parlament med förtroendevalda skulle också de nationella 
miljömålen kunna ligga på dem istället för på Länsstyrelsen. Klimat- och energistrategin och 
frågorna i allmänhet hade fått större genomslagskraft om Västra Götalandsregionen hållit i 
dem från början eftersom regionen har ”en bredare förankring än vad Länsstyrelsen någonsin 
får” samt en bra kontakt med kommunerna (VGP6). Länsstyrelsen bör därför ha en renodlad 
tillsynsroll och enbart ha den uppgiften medan Regionen ska vara den utvecklande instansen 
som de också delvis är idag. Västra Götalandsregionen borde därför ha gjort klimat- och 
energistrategin tillsammans med kommunerna istället för Länsstyrelsen som bör ha mer 
renodlade tillsynsuppgifter och kontroller att regionkommunens klimat- och energistrategi 
efterföljs:  

Länsstyrelsen har ju ett ansvar att ta fram de här strategierna men det blir ju lite knepigt 
när det regionala utvecklingsansvaret, och en stor del av miljöutvecklingsansvaret, har 
lagts över på Landstinget i Västra Götaland, så det blir ju inte tydligt, va, utan det blir ju 
ett lite onödigt jobb: det blir lite dubbelt [...] jag tycker nog att man kunde renodla det: 
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om man nu har bestämt sig att det regionala utvecklingsansvaret och strategierna kopplat 
till det ska lyftas över på Landstingen så borde det kunna göras fullt ut, annars blir det 
bara dubbelarbete. (Fyrbodals kommunalförbund 2)   

Andra kommunala företrädare i Västra Götaland hävdade däremot att det är rätt att 
Länsstyrelsen fått strategiuppdraget, eftersom de är ”regeringens förlängda arm” (VGP8) och 
miljöfrågor har i många fall med myndighetsutövning att göra. Västra Götalandsregionens 
klimat- och energiarbetet vilar inte på något myndighetsuppdrag utan de har bara ”hittat på” 
deras klimat- och energiprojekt och miljöfrågorna bör istället officiellt ägas av två instanser 
och det är kommunerna och Länsstyrelsen.  

Regionen kan möjligen promovera miljöfrågorna, alltså jobba ideellt med dem och de har 
också naturligtvis ansvar för miljöfrågor i den egna verksamheten. Punkt slut. (VGP12)   

En antal företrädare för flera av de intervjuade aktörerna i Västra Götaland konstaterade att 
det inte spelar någon större roll om Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen eller någon 
annan aktör har hand om strategin, ”bara man bestämmer sig för vem som ska göra det: den 
som har bäst förankring och genomslag ska göra det” (VGP6). Andra menade att det 
framförallt är viktigt med samordning och att mest optimala är om både Länsstyrelsen och 
Västra Götalandsregionen tillsammans arbetar fram ett gemensamt dokument. 

Flera kommuner i Skåne menade att det överhuvudtaget är viktigt att samordna det regional 
klimat- och energiarbetet eftersom det är viktigt att inrikta det lokala arbetet mot de regionala 
mål som finns. 

Man kan liksom inte… en liten enskild kommun ska inte driva frågan ensam, det går inte 
heller. (ST7) 

Energikontoret i Skåne ansåg också att en regional samarbetslösning för klimat- och 
energifrågorna kan få bort problemet över vem som egentligen ska göra vad i frågorna. I 
Skåne finns också en ansats till att få till en paraplyfunktion för klimatfrågorna genom 
samverkansplattformen Klimatsamverkan Skåne där de regionala aktörerna som 
Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet ska samverka angående klimat- och 
energifrågor. Förhoppningen är att det kan fungera som ett regionalt samordningsprojekt 
kring klimatfrågorna och hålla samman arbetet, med anledning av att det finns många aktörer 
inom samma område och ”det är en fasligt massa klimatrelaterade projekt” (Lst S). Förslaget 
är att arbetet ska baseras på arbetsgrupper beroende på projekt och kommer att bestå av 
representanter från kommunerna baserat på intresse och tillgång på tid. Innan har det varit en 
framgångsrik arbetsform på andra områden och förhoppningen är att det ska fungera även på 
klimatområdet. 

Samtliga aktörer i Skåne var positiva till samarbete i klimat- och energifrågorna och 
förhoppningen var att det bidrar till fler utförande åtgärder. 

Och då kan det bli kanske ett forum för ett mer samlat grepp om klimat- och 
energifrågorna i Skåne. Det är lätt så, många aktörer är med och kokar i sina olika 
grytor så får man ett dåligt samordnat grepp över vad som egentligen görs. 
(Kommunförbundet Skåne 2) 
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En företrädare menade att det handlar om att alla ska kunna sätta sig ”kring samma bord”, 
eftersom ”man måste ju samverka här för man måste ju jobba på olika sätt för att nå fram” 
även om alla vill arbeta mot samma mål:  

Vi ju helt överens om att vi har otroliga möjligheter i Skåne, vi är till exempel en 
pilotregion inom biogasområdet. Vi är långt fram i vår näringslivsstruktur som gynnar 
det, vi har alltså råvaror, vi har produktionen, vi har kunnande på universiteten och det 
är man helt överens om både Länsstyrelse och Region och Kommunförbundet för den 
delen också så att vi har ju väldigt mycket ja gemensamma mål och strävanden. (Region 
Skåne 2) 
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6. Diskussion och slutsatser 
Genom regeringsdirektivet och regleringsbreven som säger att Länsstyrelserna ska bedriva ett 
strategiskt planeringsarbete genom att ta fram regionala energistrategier, så har 
Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland planerat och arbetat fram klimat- och 
energistrategier och också initierat ett fortsatt arbete med frågorna även om omfattningen av 
arbetet skiljer sig åt. Uppdraget för Länsstyrelserna att ta fram klimat- och energistrategier 
inkluderar strategiskt planeringsarbetet och att integrera andra i processen.  

I Skåne har arbetet kommit något längre än i Västra Götaland genom att de fick uppdraget ett 
år tidigare. I arbetet att ta fram strategin engagerades aktörer såsom Energikontoret Skåne 
genom ett formellt uppdrag men informella kontaktytor användes också i processen. Förslag 
till klimat- och energistrategin gick ut på remiss till alla kommuner i Skåne respektive andra 
berörda organisationer och myndigheter för att involvera berörda aktörer i planeringen av 
strategin. Det, tillsammans med att strategin diskuterats i olika sammanhang, gör att aktörerna 
i Skåne generellt hade något bättre kännedom om Länsstyrelsens klimat- och energistrategin i 
Skåne än vad de aktörerna i studien hade om Länsstyrelsen i Västra Götalands strategi.  

I Västra Götaland uppfattades strategin vara mer av ett internt dokument än så länge även om 
planeringen och arbetet med att ta fram strategin skedde i dialog med Västra 
Götalandsregionen. Länsstyrelsen i Västra Götaland söker därför mer efter hur de ska fortsätta 
sitt arbete med klimat- och energistrategin med tanke att det ska ske på bred front och 
involvera berörda aktörer som kommuner när samarbetsprojekt initieras. Länsstyrelsen i 
Skåne har kommit en bit på vägen genom att de håller på att tillsammans med Region Skåne 
och Kommunförbundet skapa en samverkansplattform för klimat- och energifrågorna i Skåne 
som ska arbeta vidare med frågorna. Att inkludera flera intressen i planeringsarbetet med 
klimat- och energistrategierna visade sig i både länen inte vara helt enkelt att planera och 
genomföra i det här fallet även om det var önskvärt från båda Länsstyrelser. En anledning var 
att tiden för planeringsarbetet med strategierna varit relativt knapp. Det var också tydligt att 
strategisk planering delvis var ett nytt sätt för Länsstyrelserna att arbeta med i just klimat- och 
energifrågorna.  

Gällande ansvars- och legitimitetsfrågor för planeringsarbetet för klimat- och energifrågorna 
står klart att Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland inte är de enda aktörerna som 
arbetar med frågorna. Till skillnad från en tidigare studie av regionala klimat- och 
energistrategier i Dalarna och Östergötland där Länsstyrelserna för närvarande saknade 
konkurrenter för det energistrategiska arbetet (Palm 2009), så har både Länsstyrelsen i Skåne 
och i Västra Götaland klara konkurrenter för arbetet främst i form av Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen.  

Vem som arbetar och ska arbeta med klimat- och energistrategiska frågor i regionerna var inte 
heller helt klart i Skåne och Västra Götaland och åsikterna varierade mellan aktörerna om det 
är Länsstyrelsen eller regionkommunen som håller i eller ska hålla i det reella klimat- och 
energistrategiska arbetet i länet. En anledning var åsikten att för närvarande arbetar 
Länsstyrelsen och regionkommunen med tillsynes samma uppgifter. Det kan vidare skapa 
problem eftersom den oklara uppgiftsfördelningen i det strategiska arbetet leder till 
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maktutövande genom att aktörer börjar befästa sina områden och sina frågor. Länsstyrelsernas 
och regionkommunernas klimat- och energiarbete går också delvis in i varandra som kan 
skapa intressemotsättningar genom att de på så sätt konkurrerar om samma frågor. För 
exempelvis kommunerna skapade detta oklarheter i och med att arbetsfördelningen mellan 
aktörerna inte blir helt tydlig. Kommunerna vet inte vilken aktör de ska samarbeta med i 
planeringsprocessen eller hur det kommunala klimat- och energistrategiska planeringsarbetet 
ska förhålla sig till Länsstyrelsens strategi eftersom regionkommunerna också har ett 
dokument. Vem sen som är ansvarig för planeringen av de klimat- och energistrategiska 
frågorna är ett mindre problem för kommunerna, bara ansvaret klarläggs över vem som ska 
göra vad. Kommunerna såg inte heller någon större skillnad i innehåll mellan de utarbetade 
dokumenten och hade vag uppfattning om vad de egentligen innehåller. Det visar också att 
Länsstyrelserna men också regionkommunerna delvis hade svårt att samtala och integrera 
kommunerna i planeringsprocessen med klimat- och energidokumenten och förmedla vad de 
innehåller i sak som berör kommunernas eget planeringsarbete.  

För kommunerna i det kommunala arbetet är Länsstyrelsens färdiga klimat- och energistrategi 
ett hjälpmedel och kan agera som riktlinjer för det egna arbetet. Kommunerna väljer sen i sin 
tur hur de vill förhålla sig till strategierna, även om det till viss del är vägledande för många 
kommuner i det egna arbetet. Detsamma gäller för regionkommunens dokument. Trots att 
Länsstyrelsen har en tydlig konkurrent i regionkommunen som har andra förutsättningar att 
arbeta med frågorna i och med att det är ett organ med en politiskt vald församling, så 
accepteras Länsstyrelsens strategi och planeringen av den ändå i relativt hög utsträckning 
bland kommunerna där många ansåg den vara legitim även om det rådde delade meningar om 
den saken. Förklaringar kan vara att kommunerna är vana vid att inte vara med i det 
strategiskt planeringsarbete som Länsstyrelsen genomför och vana vid att därför ta emot den 
här typen av dokument från Länsstyrelsen. Det har också att göra med hur det tidigare 
samarbetet med Länsstyrelsen sett ut i andra frågor, som i exempelvis tillsyns- och 
myndighetsfrågor.  

En osäkerhet är också i vilken utsträckning Länsstyrelsernas strategier egentligen får fäste i 
kommunerna även om kommunerna har efterfrågat ett regionalt perspektiv i klimat- och 
energifrågorna som hjälp i sitt eget arbete. Om inte kommunerna anser att de integrerats i 
planeringsprocessen av det strategiska arbetet av klimat- och energistrategin och på så sätt är 
legitima och förankrade i kommunerna brukar de bara bli hyllvärmare. För att 
Länsstyrelsernas klimat- och energistrategi ska få en verkan i länen behöver kommunerna var 
delaktiga i planeringsprocessen eftersom de är de aktörer som ska utföra många av de 
konkreta åtgärder som strategierna föreslår.  

Klimat- och energifrågorna kan vara stora för en enskild kommun att arbeta med och kräver 
inte bara lokal samordning utan också regional planering för att nyttja resurser på bästa sätt. 
Palm (2009) pekar på att Länsstyrelsen kan vara en neutral aktör utan egna intressen vilket 
kan göra att andra aktörer accepterar att Länsstyrelsen samordnar de klimat- och 
energistrategiska frågorna. En sådan utveckling är inte helt tydlig i Skåne och Västra 
Götaland även om Länsstyrelsen uppfattas som mer neutrala än regionkommunerna. 
Regionkommunerna har en högre grad av kommunikation med andra aktörer inbäddat i sin 
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styrningskultur. I planeringsarbetet för klimat- och energifrågorna har de också arbetet mer 
med att få till en dialog med kommunerna via seminarium och informationsmöten och på så 
sätt försöka öka legitimiteten i planeringsprocessen. Regionkommunernas dokument var dock 
inte mer känt eller erhöll någon högre acceptans än Länsstyrelsernas bland kommunerna. 
Regionkommunerna är relativt nya aktörer i både Skåne och Västra Götaland och det kan ta 
tid innan de hittar sina arbetsuppgifter och anses vara fullt legitima organ där deras arbete helt 
blir accepterat bland andra intressen i planeringsprocessen, vilken kan vara en förklaring. Det 
var också tydligt bland övriga aktörer i länen som ansåg att regionkommunerna än så länge 
inte riktigt hittat hur de riktigt ska gå till väga i det regionala planeringsarbetet, även om de är 
på god väg. För att finna sin plats i regionerna tenderar regionkommunerna att beröra flera 
ansvarsområden som andra aktörer också arbetar med vilket till synes skapar initiala 
spänningar, speciellt med Länsstyrelsen.  

Ett problem för framtiden och för det fortsatta planeringsarbetet samt konkretisering av 
strategin för Länsstyrelserna är om inte kommunerna ser strategin som legitim och börjar 
arbeta med de åtgärder som tagits fram i planeringsprocessen. Länsstyrelserna har inte någon 
bestämmanderätt över kommunernas agerande vilket gör att kommunerna är centrala aktörer 
när det kommer till såväl planering som utförande av klimat- och energiarbetet. 
Kommunernas starka självstyre gör att de i slutänden har det sista ordet vilka åtgärder de 
sedan genomför. Att få med kommunerna i planeringsarbetet är därför mycket viktigt för att 
konkreta åtgärder för klimat- och energiarbetet ska kunna genomföras. Regionkommunerna 
står inför samma problematik och har inte heller har någon bestämmanderätt över 
kommunerna även om de har en parlamentarisk uppbyggnad där flera intressen finns 
representerade. Det gör att de behöver förankra sitt arbete på lokal nivå och skapa nätverk för 
sitt arbete vilket också ger dem en ökad demokratisk legitimitet och ökar möjligheterna till 
konkretisering av klimat- och energiplaneringen. Till det är det dock en bit kvar och vilken 
roll regionkommunerna tänker ta i framtiden i klimat- och energifrågorna är fortfarande 
oklart.  

Att reda ut och renodla arbetsfördelningen mellan Länsstyrelse och regionkommun är en fråga 
för framtiden som kan klarlägga ansvarsfördelningen i planeringsprocessen för klimat- och 
energistrategiska frågor. Flera aktörer i studien menade i stort att Länsstyrelserna bör arbeta 
med tillsyn, och regionkommunerna bör arbeta med regional utveckling. Det går i linje med 
Ansvarskommitténs förslag och även om det inte antogs så har dess förslag anammats ute 
bland regionala och kommunala aktörer (se också Palm 2009). Om planering av de klimat- 
och energistrategiska frågorna hör hemma i arbetet med tillsyn eller arbetet med regional 
utveckling är däremot inte helt klart och är en splittrad fråga bland aktörerna. 
Regionkommunerna såg sig själva som bärare och drivkraft för ett strategiskt planeringsarbete 
för klimat- och energifrågorna i framtiden eftersom de redan arbetar med dem och har börjat 
bygga upp arbetsformer för att integrera och föra samman regionens olika intressen i sitt 
arbete. Frågorna har också karaktären av regionala utvecklingsfrågor menade flera kommuner 
eftersom det är frågor som måste beaktas och arbetas med i planeringen av det regionala 
utvecklingsarbetet. Andra kommunala aktörer kopplar istället ihop ett strategiskt 
planeringsarbete för klimat- och energifrågorna med miljöarbetet som Länsstyrelsen redan 
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arbetar med och driver redan ett väletablerat arbete med de nationella miljömålen. 
Länsstyrelserna sågs också vara en legitim aktör av många och har en etablerad kontakt med 
kommunerna där samtal sker genom andra kanaler. Det finns också i de flesta fall en 
samstämmighet parterna emellan.  

Hur framtiden kommer att se ut för Länsstyrelsens fortsatta planering av det klimat- och 
energistrategiska arbetet är svårt att säga, särskilt eftersom båda länen än så länge inte kommit 
så långt i arbetet med planering som konkretisering av strategierna. Vilken ställning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands planeringsarbete kommer att få i regionen är oklar och deras 
roll idag på klimat- och energiområdet var relativ undanskymd där Västra Götalandsregionen 
var en mer känd aktör på området. I Skåne finns andra förutsättningar genom att arbetet 
kommit något längre och andra aktörer som kommunerna har till viss del direkt inkluderats i 
planeringsarbetet. Gemensamma ansatser till samarbete i planeringen av de klimat- och 
energistrategiska frågorna har också påbörjats mellan Länsstyrelsen, Region Skåne och 
Kommunförbundet som tillsammans ska arbeta och driva frågorna i Skåne. Att mötas 
tillsammans i en gemensam plattform kan förhindra dubbelarbete och konkurrens mellan 
inblandade aktörer samtidigt som det också kan göra det svårt för externa aktörer och 
medborgare att veta hur beslut fattas och att kunna ställa inblandade aktörer till svars. 
Samarbetsformer är således också en utmaning för transparensen för arbets- och 
uppgiftsfördelningen i planeringsprocessen. En utmaning är att fortsätta att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan framförallt Länsstyrelsen och regionkommunen i den regionala 
planeringen av klimat- och energifrågorna och därmed skapa förutsättningar för demokratiskt 
legitima beslut där flera intressen införlivas i planeringsprocessen. 
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Skaraborgs kommunalförbund: 
www.skaraborg.se , hämtad 100520. 
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