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Synpunkter på remiss: Begränsad 
klimatpåverkan i Östergötland – Förslag 
till nya regionala miljömål 

Inledning 

Det regionala miljömålsarbetet har en viktig roll i form av att ange riktningar och 

prioriteringar i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Väl formulerade och 

kommunicerade mål kan tjäna som inspiration till organisationers och individers 

åtgärder. Åtgärder inom miljöområdet inbegriper idag oftast sektorsövergripande 

aktiviteter som kräver samverkan och samordning för att vara såväl effektiva som leda 

till önskad effekt. De regionala miljömålen kan här spela en stor roll. De synpunkter 

som framförs i detta yttrande rör framförallt detta mer övergripande perspektiv och i 

mindre omfattning detaljer i utformningen av enskilda mål. Generellet ger remissen 

intrycket av att målen baseras på ett gott faktaunderlag och den andas såväl realism 

som utmaning. 

Kommunikationsstrategi 

En viktig faktor som avgör hur lyckat ett målarbete blir är vilken rådighet som finns 

för att genomföra aktiviteter som krävs för att nå de uppsatta målen. På många platser 

i remissen nämns att målen innebär stora utmaningar och det är uppenbart att många 

av målen kräver ett brett engagemang från många olika aktörer från enskilda 

individer, företag och myndigheter. Det tvärsektoriella arbetet är inte minst tydligt 

inom områden som berör energiomvandling och energianvändning. För att lyckas med 

ett brett engagemang är två faktorer viktiga att ta i beaktande; kunskap om målen och 

attraktiviteten i de nödvändiga aktiviteterna. 

Kunskap; tidigare forskning och praktik kring målstyrt arbete visar på att trots väl 

formulerade mål är många viktiga aktörer ovetande om målens existens och 

framförallt deras betydelse för aktörernas verksamhet. Här är det viktigt att de med 

ansvar för miljömålen utarbetar en strategi för kunskapsspridning kring miljömålen. 

Uppsökande verksamhet och aktiv dialog med viktiga aktörer är av stor betydelse 

utöver traditionella kanaler som skrifter och hemsidor. Även bör framhållas 

samordning med övriga initiativ kring regional utveckling såsom regionalt 

utvecklingsprogram. 
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Attraktivitet; sannolikheten att åtgärder genomförs ökar troligen då aktiviteterna 

upplevs som attraktiva. Detta innebär inte att lätta aktiviteter ska prioriteras utan 

utmanande åtgärder som kan ge ytterligare värden för regionens innevånare, 

näringsliv och myndigheter. Här kan åtgärder som kopplar mot utveckling av 

regionens miljödrivna näringsliv framhållas liksom åtgärder som ökar regionens 

attraktivitet för den enskilda individen. Inte minst är det senare viktigt i frågor som 

rör persontransporter och energianvändning i bostäder. 

Utvärdering och lärande från tidigare och kommande miljömålsarbete 

Tidigare arbete med regionala miljömål har lett till ökad kunskap om 

framgångsfaktorer och hinder i miljömålsarbetet. Det framgår inte speciellt tydligt i 

remissen hur denna kunskap har tagits till vara i formuleringen av de nya miljömålen. 

En rekommendation är att inför arbetet med de nya regionala miljömålen genomförs 

en utvärdering eller sammanställning av de lärdomar som kan dras från det tidigare 

arbetet. 

Uppföljning av miljömålen är i remissen formulerade utifrån ett kvantitativt och 

statistiskt perspektiv. Uppföljningsarbetet bör kompletteras med ett kvalitativt 

perspektiv där lärdomar kring själva arbetssättet studeras. Vad fungerade bra och vad 

fungerade mindre bra? Vilka lärdomar kommer kunna underlätta pågående och 

framtida miljömålsarbete etc? 

Korta synpunkter på enskilda mål/formulering 

 I mål 2 kring energieffektivisering i bostäder och lokaler är det problematiskt 

att blanda el- och fjärrvärmeanvändning. 

 Målet för biodrivmedel är konservativt satt och den föreslagna nivån om 1500 

GWh 2020 kommer till stor del att uppnås med den expansion som vi redan 

känner till. Det är rimligt att anta att helt nya produktionsanläggningar kan 

komma till före 2020. Ökad biogasproduktion från massaindustrin och 

vallodling skulle kunna tillföra åtminstone ytterligare 100-200 GWh. 

Dessutom innebär pågående process- och teknikutveckling ökad produktion i 

befintliga anläggningar. Utvecklingen styrs förstås till stor del av de nationella 

styrmedel för biodrivmedel som kommer att råda efter 2013 men 1700 GWh 

kan nås om incitamenten finns på plats. 

 Det är lovvärt att klimatanpassning tas upp som ett eget målområde. Då detta 

mål avviker mycket från de övriga är det speciellt viktigt att detta 

kommuniceras till berörda aktörer (kommunerna) på rätt sätt. 
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