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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Region Skånes miljöstrategiska arbete syftar till att göra miljöfrågorna till
integrerade och naturliga delar i utvecklingsarbetet inom alla
verksamhetsområden och samhällssektorer där Region Skåne är verksam. Det
miljöstrategiska programmet för Region Skåne är en gemensam strategi för
Region Skånes externa miljöarbete. Programmet är ett sektorsprogram till det
regionala utvecklingsprogrammet, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne
2009-2016, och är därmed ett stöd för insatser och prioriteringar på
miljöområdet. Det miljöstrategiska programmet antogs av regionfullmäktige i
mars 2010.
Ett av målen i det miljöstrategiska programmet är att verksamhetsprogram för
de sju insatsområdena som pekats ut ska tas fram senast december 2010.
Området Klimatneutralt Skåne är ett av dessa insatsområden.
Klimatförändringarna och anpassningen till dessa är viktiga frågor för Skånes
attraktivitet, tillväxt och folkhälsa. Region Skåne ska verka för att de nationella
och regionala miljömål som finns framtagna för insatsområdet uppnås. Detta
innebär att Region Skåne ska verka för att det regionala målet att utsläppen av
växthusgaser ska vara minst 30 % lägre än 1990 års nivå år 2020 samt för den
nationella visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären.

Regionalt utvecklingsprogram
Region Skånes arbete kring regional utveckling utgår ifrån visionen och de
övergripande målsättningarna i det regionala utvecklingsprogrammet, även
kallat RUP:en. RUP:en vänder sig till många aktörer: Skånes 33 kommuner,
myndigheter, näringsliv, universitet, högskolor, organisationer och individer.
Region Skånes roll är dels att verka som koordinator, inspiratör och samlande
kraft i den regionala utvecklingen, dels att vara aktör i vissa av genomförande
processerna. Nuvarande RUP:en gäller från 2009 till 2016.1
I det regionala utvecklingsprogrammet pekas miljön och klimatet ut som en av
utmaningarna för att nå visionen om ett livskraftiga Skåne och de övergripande
målsättningarna om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.

Miljöstrategiskt program för Region Skåne2
Det miljöstrategiska programmet för Region Skåne är ett så kallat
sektorsprogram. Sektorsprogrammen innehåller detaljerade mål utifrån
RUP:en. Ett av målen i det miljöstrategiska programmet är att det senast
december 2010 ska finnas verksamhetsprogram för sju insatsområden:

1
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•

Hållbara transporter i skåne

•

Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne

•

Friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne

•

Hållbar stadsutveckling i Skåne

•

Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk i Skåne

•

Hållbart energisystem i skåne

•

Klimatneutralt Skåne

I det miljöstrategiska programmet har Region Skåne antagit följande
övergripande vision för ett Klimatneutralt Skåne.
”Skåne ska vara ledande inom klimatarbetet”3
De främsta anledningarna till att klimatneutralt Skåne valts ut som ett
insatsområde är: utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 30 % lägre
än 1990 enligt de nya skånska klimatmålen, och klimatförändringarna och
anpassningen till dessa är viktiga frågor för Skånes attraktivitet, tillväxt och
folkhälsa.

Klimatberedningens rapport
Under åren 2007–2009 arbetade Region Skånes klimatberedning med frågan
om hur Skåne ska minska sin klimatpåverkan och anpassa samhället till ett
förändrat klimat. Resultatet av klimatberedningens arbete finns beskrivet i
Klimatrapport för Skåne. Den första delen i klimatrapporten Strategiskt
program för Skånesklimatarbete 2009–2020, är antagen av Regionstyrelsen och
är även vägledande för detta verksamhetsprogram. Klimatberedningen tog
fram en vision för ett klimatneutralt och klimatanpassat Skåne 2020:
Klimatvision för Skåne 2020:
”I Skåne är det enkelt för alla att leva och verka hållbart ur
klimatsynpunkt.
Skåne är bland de världsledande regionerna i arbetet för ett långsiktigt
uthålligt energi- och transportsystem med minimal påverkan på miljö och
klimat.
Skåne har forskning och företag som bidrar till lösning av klimatkrisen
regionalt och globalt. I Skåne är jordbruket, skogsbruket och annan
markanvändning resursbevarande och klimatanpassad.”4
Klimatberedningen genomförde i sitt arbete även en omfattande inventering av
klimatåtgärder i Skåne vilken finns beskriven i Klimatrapport för Skåne, del 4,
Vilka åtgärder vidtas i Skåne idag? I inventeringen finns projekt/åtgärder,
planer samt organisationer och nätverk beskrivna.
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1.2 Syfte
Verksamhetsprogram för Klimatneutralt Skåne ska utgöra ett aktivt redskap för
att uppnå visionen att Skåne ska vara ledande inom klimatarbetet samt målet
att verka för att de nationella och regionala miljömål som finns framtagna för
insatsområdet uppnås. Verksamhetsprogrammet ska även bidra till att uppnå
visionen i Strategiskt program för Skånes klimatarbete 2009–2020.
Baserat på Miljöstrategiskt program för Region Skåne, Klimatrapport för Skåne
samt en mindre inventering i Skåne, beskriver verksamhetsprogrammet
övergripande mål, delmål och de åtgärder Region Skåne bör vidta, med
ansvarsfördelning, resurser, tidsplan och indikatorer för uppföljning

1.3 Metod
Verksamhetsprogram för Klimatneutralt Skåne har tagits fram genom en
skrivbordundersökning och har sin grund framför allt i Region Skånes
klimatberedningsrapport: Klimatrapport för Skåne. Den omfattande
inventeringen och nulägesbeskrivningen som gjordes i samband med
Klimatrapport för Skåne anses fortfarande vara aktuell för
verksamhetsprogrammet Klimatneutralt Skåne.
Åtgärderna har tagits fram utifrån befintliga åtgärder och målsättningar5 och i
samverkan med en referensgrupp. Delar av referensgruppen har deltagit vid ett
gemensamt möte medan andra personer har intervjuats eller bidragit med
synpunkter och idéer via e-post.

1.4

Avgränsningar

De stora insatserna för att uppnå ett långsiktigt mål om ett klimatneutralt
Sverige och Skåne kommer att ske inom transportsektorn, energisektorn och
jordbrukssektorn, vilka är de sektorer där de största utsläppen av växthusgaser
finns idag. De största insatserna som behöver genomföras för att anpassa
samhället till ett förändrat klimat kommer framförallt att behöva ske inom
stadsutveckling och fysisk planering samt inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Dessa områden behandlas främst i verksamhetsprogrammen för Hållbara
transporter i Skåne, Hållbar stadsutveckling i Skåne, Hållbart och produktivt
jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne, Hållbart energisystem i
Skåne samt i Klimatstrategi för Region Skåne.6 I detta verksamhetsprogram
behandlas istället de frågor som är kopplade till visionen om ett klimatneutralt
Skåne och som inte inryms i ovan nämnda program/strategier.
5

Framförallt från Miljöstrategiskt program för Region Skåne och Strategiskt program för
Skånes Klimatarbete 2009–2020.
6 Klimatstrategi för Region Skåne är under framtagande av avdelningen för folkhälsa och miljö
och miljöledningsenheten och beräknas vara färdigställd under 2011.
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2. Nulägesbeskrivning
2.1 Inledning
Nulägesbeskrivningen beskriver i första hand de verksamheter som Region
Skåne driver, medverkar i eller på annat sätt berörs av och som är kopplade till
åtgärderna. Nulägesbeskrivningen beskriver även förutsättningarna för åtgärder
inom de fem insatsområden som ur Region Skånes perspektiv har bedömts
vara viktigast för verksamhetsprogrammet. Slutligen beskrivs de grundläggande
nationella och regionala målen som ingår i målsättningen för det
Miljöstrategiska programmet och som verksamhetsprogrammet för
Klimatneutralt Skåne ska bidra till.

2.2 Aktiviteter som drivs av Region Skåne
Region Skånes miljövårdfond
Region Skånes miljövårdsfonds syfte är att stimulera och stödja insatser som
förbättrar miljösituationen i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar
utveckling. Fondens övergripande mål är de nationella miljömålen men fonden
verkar även för att uppnå de regionala miljömål, samt målen inom det
miljöstrategiska programmet för Region Skåne. Miljövårdsfonden är ett viktigt
verktyg för Region Skåne för att stödja olika projekt inom hållbar utveckling
och klimatområdet.

Strukturbild för Skåne
Strukturbild för Skåne är arenan för Region Skåne avseende dialog med
kommunerna inom fysisk planering; projektet drivs sedan 2005 av Region
Skåne. Projektet arbetar med att fördjupa dialogen med kommunerna inom
ramen för den fysiska planeringen och därmed överbrygga glappet mellan det
regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktplaneringen.
Syftet med projektet är bland annat att ta fram gemensamma strategier för
Skånes utveckling med koppling till den kommunala översiktsplaneringen.
Projektet delfinansieras av EU:s strukturfonder till och med sommaren 2012.

Regional plattform för affärsutveckling och marknadsföring
av besöksnäring i Skåne
Den regionala plattformen för att utveckla besöksnäringen i Skåne är ett
samarbetsforum
för
gemensamma
strategiska
satsningar
inom
besöksnäringsområdet. Arbetet med plattformen drivs av Näringsliv Skåne. I
styrgruppen ingår representanter från olika förvaltningar inom Region Skåne
samt Länsstyrelsen i Skåne län, representanter från Skånes kommuner,
nationella myndigheter, Rese- och turistnäringen i Sverige, ALMI med flera.
Ett av effektmålen för arbetet inom plattformen är att öka antalet hållbara
turismprodukter exempelvis ekoturism och klimatsmarta tjänster.
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Fossilbränslefritt Skåne
Fossilbränslefritt Skåne är en utmaning och uppmaning från Region Skåne till
alla medborgare, företag och föreningar i Skåne om att bli helt fossilbränslefria.
Den som väljer att delta i utmaningen förbinder sig att senast 2020 inte
använda några fossila bränslen i sin energianvändning, elanvändning och vid
transporter.

2.3 Aktiviteter där Region Skåne medverkar
Klimatsamverkan Skåne
Klimatsamverkan Skåne är en samverkansplattform mellan Kommunförbundet
Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. Klimatsamverkan Skåne
bildades i mars 2010 efter det att Region Skånes klimatberedning identifierat
behovet av en samverkansplattform. Klimatsamverkan Skåne ska främja en
ökad samverkan och utbyte av erfarenheter och verka för att minska
klimatpåverkan, anpassa samhället till kommande klimatförändringar samt
skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och
företag. Arbetet i Klimatsamverkan Skåne finns närmare beskrivet i
Klimatsamverkan Skånes verksamhetsplan. Många av de åtgärder som
presenteras i detta program kommer att genomföras inom Klimatsamverkan
Skåne, det vill säga i samverkan med Kommunförbundet Skåne och
Länsstyrelsen i Skåne län.

Klimatkommunerna
Klimatkommunerna startade som ett nätverk men är nu en förening för
kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.
Föreningen anordnar seminarier, nätverksträffar och tillhandahåller stöd och
kunskapsunderlag för sina medlemmar. Klimatkommunerna har drivit
projektet klimatcoachning där ett antal mindre kommuner fått hjälp med att
starta arbetsprocesser för att ta fram en klimatstrategi, aktualisera kommunens
energiplan eller förnya miljömålsprogram. För närvarande har
klimatcoachningsprojektet en inriktning som kallas Klimatcoachning – pilotlän,
där fyra kommuner i Skåne (Kävlinge, Eslöv, Kristianstad och Lund) samt
Länsstyrelsen i Skåne län coachas i syfte att den regionala energi- och
klimatstrategin ska bli så förankrad och användbar som möjligt ute i
kommunerna. I Skåne är fem kommuner samt Region Skåne medlemmar i
klimatkommunerna.

Sustainable Business Hub
Sustainable Business Hub är en ideell förening med över 100 medlemmar som
arbetar för att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTechföretag. Verksamheten drivs i ett bolag, Sustainable Business Hub Scandinavia
AB, som ägs av medlemmarna. Region Skåne utser 3 av 7 ledamöter i bolagets
styrelse och är tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, och
medlemmarnas serviceavgifter en av de största finansiärerna. Sustainable
Business Hub verkar också som en aktör för att stödja, stimulera och skapa
samverkan mellan aktörer inom cleantech området.
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Forsknings och Innovationsrådet i Skåne
Forsknings och Innovationsrådet i Skåne, FIRS, är ett råd med representanter
från Region Skåne, Lärosäten syd, Malmö stad, Lund-, Kristianstad- och
Helsingborgs kommun, Kommunförbundet Skåne samt representanter från
näringslivet och studentrepresentanter. FIRS ansvarar för forsknings- och
innovationssamarbetet i Skåne. Visionen är att Skåne ska bli Europas mest
innovativa kunskapsregion år 2020.

2.4 Övriga aktiviteter i Skåne
Klimatanpassning Skåne
Länsstyrelsen har från regeringen7 fått i uppdrag att samordna och driva på
arbetet med klimatanpassning på lokal och regional nivå i Skåne. Länsstyrelsen
i Skåne län genomför detta arbete genom projektet Klimatanpassning Skåne
vilket syftar till att genom kunskapsförmedling stödja länets aktörer i
klimatanpassningsarbetet
samt
genom
att
etablera
regionala
samordningsformer och nätverk inom klimatanpassningsområdet.

2.5 Förutsättningar
De insatsområden som ur Region Skånes perspektiv har bedömts vara viktigast
för verksamhetsprogrammet är:
•

Samordning och samverkan

•

Klimatneutral och klimatanpassad planering

•

Turism- och besöksnäring

•

Kunskap och lärande

•

Forskning, innovation och utveckling

Nedan beskrivs hur och av vem arbetet inom dessa områden bedrivs idag, samt
vilken roll Region Skåne har.

Samordning och samverkan
I det miljöstrategiska programmet för Region Skåne framhålls ett antal åtgärder
som bygger på olika former av samordning och samverkan inom klimatarbetet.
Ett exempel på detta är att Region Skåne tillsammans med Länsstyrelsen i
Skåne län och andra aktörer ska verka för att den framtagna energi- och
klimatstrategin genomförs. I Strategiskt program för Skånes klimatarbete 20092020 framhålls samordning och samverkan på såväl regional, nationell och
internationell nivå inom beskrivningen av principer för Region Skånes
verksamhet.
7

Miljödepartementet (2009). Klimatpropositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik
– Klimat” (2008/09:162)
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”Region Skåne bidrar till den offentliga samordningen i hela Skåne,
genom att man är en dialogpartner och en samlande kraft, exempelvis
genom samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet
Skåne, LRF med flera. Man utgör även tillsammans en röst och en kraft
på den nationella nivån och i EU.”8
Inom ramen för Klimatberedningens arbete identifierades en brist i
samordningen av de offentliga aktörerna i Skåne vilket har lett till bildandet av
Klimatsamverkan Skåne. Arbetet i Klimatsamverkan Skåne finns närmare
beskrivet i Klimatsamverkan Skånes verksamhetsplan. I Strategiskt program
för Skånes klimatarbete 2009-2020 framhålls även samarbete över Öresund
och Östersjön som en viktig princip för Region Skånes klimatarbete.
”Region Skåne, som en av parterna i Öresundskommittén och med
många nära samarbeten i Danmark och runt Östersjön, ska använda sitt
geografiska läge och sin politiska position för att verka för ett
intensifierat klimatarbete med grannländer och omkringliggande
regioner, exempelvis i Baltikum.” 9
Samarbeten över Öresund sker idag framförallt genom projekt som stöds av
EU:s interregionala program. Region Skåne har en viktig roll i att verka för nya
projekt inom klimatområdet som samverkar med grannregioner. Region
Skånes roll är även att bevaka och påverka klimatarbetet på EU nivå så att det
kommer Skånes utveckling till gagn.

Klimatneutral och klimatanpassad planering
Klimatneutral planering handlar dels om att genom den fysiska planeringen
minska påverkan på klimatet exempelvis genom att planera bebyggelse och
samhällsfunktioner i anslutning till allmänna kommunikationer. Dels handlar
det om att planera för kommande klimatförändringar, exempelvis genom att
prioritera grönytor i stadsmiljö, vilket sänker och jämnar ut temperaturen under
värmeböljor.
Hur bebyggelsestruktur, lokalisering av olika verksamheter och infrastruktur
planeras har en stor betydelse för att minska utsläpp av växthusgaser. Genom
att planera klimatsmart kan behovet av transporter minska, tillgängligheten öka
och energianvändningen effektiviseras.
Region Skånes roll för att planera mer klimatneutralt är att öka samsyn och
samordning samt tillföra ett regionalt perspektiv i den kommunala planeringen.
Med ett förväntat förändrat klimat står Skåne inför en stor utmaning att
anpassa sig till nya klimat- och väderförhållanden. Man kan förvänta
förändringar av temperatur och nederbörd både gällande geografiskt fördelning
samt fördelning över året. Extremvärden kan komma att bli vanligare, vilket
kan leda både till torka och till översvämningar. Havets nivåer förväntas stiga
vilket kan leda till ökad erosion och översvämningar i låglänta områden. Nya

8Region

Skåne (2009). Klimatrapport för Skåne, Strategiskt program för Skånes klimatarbete
2009-2020.
9 Region Skåne (2009). Klimatrapport för Skåne, Strategiskt program för Skånes klimatarbete
2009-2020.
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sjukdomar, ökad smittspridning och andra hälsoproblem kopplat till extrema
temperaturer är också förväntade effekter av klimatförändringarna.
I Skåne finns ett etablerat arbete med att anpassa samhället till ett förändrat
klimat men mycket återstår att göra. Då Skånes kommuner har planmonopol
har de ett stort ansvar för den fysiska anpassningen av samhället till ett
förändrat
klimat.
Många
kommuner
arbetar
redan
med
klimatanpassningsfrågor, framför allt inom vatten och avloppssektorn för att
kunna ta emot större mängder nederbörd, men kommunerna har kommit olika
långt. Endast ett fåtal har tagit fram en övergripande klimatanpassningsstrategi.
Länsstyrelsen i Skåne län har ett regeringsuppdrag att samordna och driva på
klimatanpassningsarbetet i Skåne och genomför detta arbete genom projektet
Klimatanpassning Skåne.
Region Skånes roll i klimatanpassningsarbetet är att bevaka hinder och
möjligheter för regional utveckling i ett kommande förändrat klimat. Region
Skåne har också ett särskilt ansvar för att ha en beredskap inför de nya
folkhälsoproblem som kan komma med ett förändrat klimat. Det finns en risk
för akuta hälsorisker vid extrema vädersituationer där sjukvården behöver ha
en beredskap. Samtidigt behöver sjukvården bevaka och ta hänsyn till
långsiktiga förändringar i sin planering.

Turism- och besöksnäring
Turismbranschen är redan idag en av de viktigaste näringarna i regionen och
omsätter 17 miljarder i Skåne per år och sysselsätter 12 000 personer. I
Klimatrapport för Skåne del 2 beskrivs hur ett varmare klimat kan ge bättre
möjligheter för turismsektorn i och med varmare somrar och högre
badtemperaturer.
En växande turismsektor i Skåne medför utvecklingsmöjligheter mot
klimatsmart turism och att genom detta stärka Skånes hållbarhetsprofil. Det
kan röra sig både om att marknadsföra turism med liten klimatpåverkan såsom
vandring och cykelresor och om klimatmärkning av mer resurskrävande
semesteralternativ som shopping och hotellvistelser. En kommersiellt gångbar
profil av kvalitet och genuinitet går ofta hand i hand med en hållbarhetsprofil.
Närproducerad och ekologisk mat samt tillgänglighet till attraktiva natur- och
rekreationsområden är viktiga delar i en sådan profil.
Region Skåne har genom sitt ansvar för regional utveckling en uppgift i
utvecklingen av turism och besöksnäringen i regionen. Region Skåne
marknadsför Skåne som turist- och besöksmål genom Bolaget Tourism in
Skåne. Tourism in Skåne ägs av Region Skåne och de skånska kommunerna.

Kunskap och lärande
I Region Skånes strategiska program för klimatarbetet i Skåne sätts mål upp för
hur Skåne ska minska sin klimatpåverkan. Målen är höga och för att Skåne ska
kunna minska sina utsläpp och infria målen måste Skånes invånare stödjas i att
minska sina utsläpp. I Klimatrapport för Skåne del 2, kap 5, livsstil och
konsumtion, fastslås att skåningarna behöver ”bättre kunskap om hur man ska
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göra för att minska sin klimatpåverkan och få en känsla för att vad man gör har
betydelse.”10
Det finns idag ett relativt stort utbud i Skåne av varierande projekt,
kunskapscentra, utställningar och workshops med anknytning till miljö och
klimat. Ett exempel på ett projekt är Klimat Vardag där 100 familjer i Skåne
har fått stöd av experter för att minska sina växthusgasutsläpp. Det bör finnas
en strävan att inom regionen ständigt utveckla och utöka utbudet av olika
kunskapshöjande insatser och projekt med tyngdpunkt på att skapa en
variation och geografisk spridning.
Aktörer som kan komma att vara viktiga för att öka kunskapen om
klimatförändringar hos invånarna är skolan, arbetsplatser, studieförbund,
fackföreningar, ideella organisationer samt utbildningsföretag. Regionens roll är
framförallt att verka för att arenor skapas för informationsspridning bland
annat genom ekonomiskt stöd till olika projekt och kampanjer.

Forskning, innovation och utveckling
Ny kunskap och ny teknik lyftes i Klimatrapport för Skåne särskilt fram som
ett verktyg för att skapa ett klimatneutralt och klimatanpassat samhälle. Region
Skåne har genom sitt ansvar för den regionala tillväxtpolitiken ett ansvar att
stödja forskning kring miljö och miljöteknik och för att ta tillvara den
affärspotential som förknippas med den.
Området forskning, innovation och utveckling handlar både om att lösa de
miljöproblem vi har idag, samt att utveckla samhället utan att skapa nya
miljöproblem. Området präglas av ett flertal aktörer inom offentlig sektor,
näringsliv, idéburen sektor, forskning och utbildning. Region Skånes roll är att
verka som en katalysator i mötet mellan dessa olika aktörer. Region Skåne har
även en betydande möjlighet att använda sin egen upphandling som verktyg för
att både minska miljöbelastningen samt bidra till tillväxt inom
miljöteknikområdet.

2.6 Grundläggande nationella och regionala mål
Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan
Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål; miljökvalitetsmålen anger
vilket miljötillstånd som ska uppnås inom en generation, förutom
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, vilket ska uppnås 2050.

10

Region Skåne (2009). Klimatrapport för Skåne, Skåne och klimatarbetet.
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Målet Begränsad klimatpåverkan är formulerat enligt nedan:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”11
Miljömålsrådet har gjort bedömningen att målet Begränsad klimatpåverkan
kommer att vara mycket svårt att nå 2050.
Region Skåne har i det miljöstrategiska programmet för Region Skåne beslutat
att verka för att det nationella målet Begränsad klimatpåverkan uppnås.

Klimatmål för Skåne
Klimatmål för Skåne tas fram av Länsstyrelsen i Skåne län i samverkan med
bland annat Region Skåne och är regionala delmål för det nationella
miljökvalitetsmålet om Begränsad klimatpåverkan. I klimatmålen för Skåne
finns delmål för utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning,
förnybar el, transporter, biogas och klimatanpassning. Som vägvisare för hur
klimatmålen ska kunna uppnås har Länsstyrelsen i Skåne län även tagit fram en
Klimat- och energistrategi för Skåne, där man särskilt pekar ut tolv delmål i
åtgärdsområden där det finns stor potential att minska växthusgasutsläppen.
Delmålen för utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning är formulerade
enligt nedan:
”Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 30 procent
lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som inte omfattas av systemet
för handel med utsläppsrätter.”12
”I alla kommuner i Skåne ska senast år 2015 risker för översvämningar,
ras, skred och erosion vara identifierade och analyserade. Kommunerna
ska beakta riskerna i sin fysiska planering och ha tagit fram förslag på
åtgärder för anpassning av befintlig miljö.”13
Region Skåne har i det miljöstrategiska programmet för Region Skåne beslutat
att verka för att klimatmål för Skåne uppnås.
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Nationellt Miljökvalitetsmål – Begränsad klimatpåverkan.
Länsstyrelsen i Skåne Län (2010). Klimatmål för Skåne.
13 Länsstyrelsen i Skåne Län (2010). Klimatmål för Skåne.
12

10

3. Mål och åtgärder
Målsättning 2020 och delmål 2016
Mål för Region Skåne med avseende på klimatneutralt Skåne delas upp i
övergripande mål för år 2020 och delmål för år 2016.
Utifrån visionen är det övergripande målet att:
År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Skåne minskat med minst 30 %
jämfört med 1990 års nivå och Skåne är en ledande region inom
klimatarbetet.
Utifrån de områden som har bedömts vara viktigast för
verksamhetsprogrammet har följande fem delmål för verksamheten till och
med år 2016 formulerats:

Samordning och samverkan
År 2016 har Region Skåne ett aktivt regionalt, nationellt och
internationellt engagemang kring klimatfrågor

Klimatneutral och klimatanpassad planering
År 2016 sker planeringen helt utifrån kriterier som uppfyller
förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsstruktur.

Turism- och besöksnäring
År 2016 har Skåne en hållbar turism- och besöksnäring och det är enkelt
att besöka, resa och äta i Skåne på ett hållbart sätt

Kunskap och lärande
År 2016 finns det i Skåne god tillgång till kunskap och lärande kring
klimatfrågor för alla olika målgrupper.

Forskning, innovation och utveckling
År 2016 finns ledande forskning och företag i Skåne som bidrar till en
lösning av klimatkrisen regionalt och globalt.
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Förslag till åtgärder
Samordning och samverkan
Åtgärd 1. Region Skåne ska verka för ett aktivt regionalt engagemang i
klimatfrågor samt för att stärka samverkan med aktörer i Skåne.
Region Skåne ska samverka med Länsstyrelsen i Skåne län och
Kommunförbundet i Skåne genom samverkansplattformen Klimatsamverkan
Skåne och tillsammans genomföra Klimatsamverkan Skånes verksamhetsplan
och åtgärdsplan. Region Skåne ska även initiera och samordna en serie
tvärsektoriella dialoggrupper som kontinuerligt kan ge input till Region Skånes
arbete i klimatfrågan.
Åtgärd 2. Region Skåne ska verka för ett aktivt nationellt engagemang i
klimatfrågor samt för att stärka samverkan med nationella aktörer.
Region Skåne ska vara en engagerad medlem i Klimatkommunerna och på
bästa sätt utnyttja de möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som
medlemskapet medför.
Åtgärd 3. Region Skåne ska verka för ett aktivt internationellt
engagemang i klimatfrågor samt att stärka samverkan med
internationella aktörer, grannländer och omkringliggande regioner.
Region Skåne ska via sitt Brysselkontor bevaka och aktivt påverka EU initiativ
och planer på klimatområdet samt delta i EU:s årliga miljöevenemang, Gröna
veckan konferensen, och liknande forum. Region Skåne ska delta i befintliga
och nya internationella projekt kring klimat. Region Skåne ska fullfölja sitt
engagemang inom Borgmästaravtalet.

Klimatneutral och klimatanpassad planering
Åtgärd 4. Stärka arbetet med Strukturbild för Skåne så att
klimataspekterna utvecklas inom den fysiska planeringen.
Region Skåne ska stärka arbetet med Strukturbild för Skåne så att
klimataspekterna belyses och utvecklas. En gemensam diskussion om hur vi
stärker klimataspekterna med syfte att utveckla hållbara och effektiva fysiska
strukturer i Skåne ska stimuleras ytterligare. Syftet är att utveckla målsättningar
inom klimatområdet samt samverkans- och beslutsformer. Strukturbild för
Skåne ska utreda möjligheten att stärka arbetet med att ta fram strategier för
klimatsmarta städer i ett regionalt perspektiv innehållande strategier för:
markanvändning, klimatanpassning, regionens fysiska nätverk och regionens
naturliga resurser. Därtill ska projektet kontinuerligt utveckla och bjuda in till
kommunöverskridande dialogforum och workshops för kommunernas
tjänstemän för att samla dem kring det gemensamma arbetet. För mer
detaljerade mål och åtgärder hänvisas till Strukturbild för Skåne 2.0
Åtgärd 5. Verka för klimatanpassning av transportinfrastrukturen.
Kunskaps- och planeringsunderlag för en ökad beredskap och minskad
sårbarhet för transportinfrastrukturen behöver förbättras. Detta ska ske genom
att Region Skåne initierar en dialog inom området tillsammans med berörda
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aktörer exempelvis Trafikverket och kommunerna. För mer detaljerade mål
och åtgärder hänvisas till verksamhetsplan för enheten för infrastruktur.

Turism och besöksnäring
Åtgärd 6. Skapa koncept kring hållbar turism som en naturlig del i
Region Skånes utvecklingsarbete med besöksnäring.
Region Skåne ska i samarbete med turism och besöksnäringen främja
klimatanpassad turism genom att skapa koncept och tjänster som bygger på
hållbara transporter, hållbar livsmedelsproduktion och attraktiva och
välbesökta natur- och rekreationsområden. Detta innebär en ökad
marknadsföring av hållbar turism såsom lokalt och ekologiskt odlad mat,
klimatsmart resande med bland annat kollektivtrafik och cykel, Skånes naturoch rekreationsområden, Skåneleden med mera. Syftet är dels att minska
klimatpåverkan inom befintlig turism- och besöksverksamhet, dels att turismoch besöksnäringen i Skåne ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt och skapa
nya arbetstillfällen utan att öka belastningen på miljö och klimat. En närmare
beskrivning av hållbara transporter, hållbar livsmedelsproduktion och attraktiva
och välbesökta natur- och rekreationsområden finns beskrivet i respektive
verksamhetsprogram. Mer detaljerade mål och åtgärder tas fram inom den
regionala plattformen för affärsutveckling och marknadsföring av besöksnäring
i Skåne.
Åtgärd 7. Identifiera och stödja utveckling av produkter eller tjänster
inom hållbar turism som stödjer landsbygdsutveckling.
Region Skåne ska verka för att skapa affärsmöjligheter för småföretag som i sin
verksamhet har en koppling till natur och/eller kultur. Detta ska ske bland
annat genom att Region Skåne utformar attraktiva paketlösningar/koncept,
med aktiviteter och upplevelser som marknadsförs gentemot
besökarmålgruppen och görs tillgängliga med kollektivtrafik. Åtgärden sker
initialt genom projektet Affärsutveckling kring natur- och kulturvärden på
landsbygden. För en mer detaljerad beskrivning av projektet hänvisas till
projektplan för Affärsutveckling kring natur- och kulturvärden på landsbygden.

Kunskap och lärande
Åtgärd 8. Verka för att det i Skåne ska finnas god tillgång till kunskap
och lärande kring klimatfrågor för alla olika målgrupper.
Region Skåne ska utreda behovet av kunskap på klimatområdet hos olika
målgrupper samt behovet av samordning av de kunskapscenter och
kunskapshöjande åtgärder som finns kring klimatfrågor. Utifrån detta ska
Region Skåne ta fram en handlingsplan med resurser och tidsplan för att
åtgärda eventuella kunskapsbrister på klimatområdet, samt vid behov initiera
en samordningsfunktion för kunskapscentra.
Region Skåne ska ta initiativ till en dialog med de kommunala och regionala
politiska ledningarna för att sprida kunskap och engagemang för att minska
utsläppen av växthusgaser. Denna dialog kan exempelvis ske genom att
arrangera evenemang för verksamma politiker i syfte att stärka deras kunskap
och engagemang kring klimatfrågor och för visionen om ett klimatneutralt
Skåne.
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Region Skåne ska medverka i drift och utveckling av en informativ
klimatportal, www.klimatsamverkanskane.se som ger företag, kommuner,
organisationer och medborgare tillgång till information och kunskap inom
klimatområdet (informations- och utbildningsmaterial, metoder och tekniker,
demoanläggningar, länkar och hänvisningar etc.)
Region Skåne ska i samarbete med Sustainable Business Hub utvidga och
stärka nätverk där företag får möjligheten att utbyta erfarenheter och kunskap
inom klimatområdet samt ta fram ett program med aktiviteter inom området.

Forskning, innovation och utveckling
Åtgärd 9. Region Skåne ska stimulera och stödja forskning, innovationer
och kommersialisering av affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.
Med målsättningen att det i Skåne ska finnas ledande företag som bidrar till en
lösning av klimatkrisen regionalt och globalt ska Region Skåne främja
miljöteknikutveckling inom klimatområdet. Region Skåne ska inom regionens
samarbeten med forskningsvärlden verka för att stärka forskning kring klimat,
hållbarhet och Clean Tech. Region Skåne ska här verka för en helhetssyn av
hela kedjan; från forsknings- och utvecklingsstadiet, till demonstrationsprojekt
för att testa metoder, tekniker, produkter och tjänster, till kommersialisering
och export. Detta sker bland annat genom Forsknings och Innovationsrådet i
Skåne.
Region Skåne ska initiera och verka för utveckling av arenor där företag får
möjlighet att testa och visa upp nya produkter och innovationer inom
miljöteknik. Näringsliv Skåne ska arbeta tillsammans med regionala aktörer,
kommuner, Sustainable Business Hub och näringslivet för att skapa testbäddar
för ny miljöteknik. Region Skåne ska även stödja kommersialisering och export
av Skånsk miljöteknik och stödja och verka för befintliga och nya projekt som
hjälper företag att klimatprofilera sin verksamhet. Detaljerade mål och åtgärder
tas fram i verksamhetsmål och verksamhetsplan för Näringsliv Skåne.
Region Skåne ska genomföra projektet ”Klimatprofilering för mindre företag
på landsbygden”, och ta fram mer detaljerade mål och åtgärder i samband med
projektplan.
Åtgärd 10. Region Skåne ska arbeta med offentlig upphandling som
drivkraft för hållbar utveckling och hållbar tillväxt.
Region Skåne ska driva på utvecklingen av klimatsmart miljöteknik, produkter
och tjänster genom att ta en mer medveten och aktiv roll som upphandlare,
samt genom att stödja befintliga och nya projekt som bidrar till större klimatoch miljöhänsyn inom offentlig upphandling. Region Skåne ska även samla
offentliga organisationer såsom kommuner för att utforma och anta en
gemensam upphandlingspolicy för offentlig upphandling av miljöteknik i
Skåne.
Region Skåne ska verka för en ökad offentlig innovationsupphandling med
klimatperspektiv i Skåne. Mer detaljerade mål och åtgärder tas fram i
verksamhetsmål och verksamhetsplan för Näringsliv Skåne.
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3.3. Ansvar
Avdelningen för regional utveckling och enheten för miljöstrategier kommer
att ta ett samordningsansvar för verksamhetsprogrammets genomförande och
uppföljning. Ansvar för genomförandet av respektive åtgärd i
verksamhetsprogrammet ska utses internt mellan avdelningarna/enheterna
inom Region Skåne.

3.4. Resurser
Resurser för genomförandet av åtgärderna i verksamhetsprogrammet kommer
att tas från respektive avdelnings/enhets budget.

3.5. Tidsplan
Tidsplan för genomförandet av åtgärderna ska beslutas gemensamt av berörda
avdelningar/enheter.

3.6 Uppföljning
Uppföljning av åtgärderna ska integreras i respektive enhets ordinarie
uppföljningssystem. Lämpliga indikatorer för uppföljning ska därför tas fram
av den avdelning/enhet som ska genomföra åtgärden. Uppföljning kommer att
samordnas med enheten för miljöstrategier.
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3.7 Åtgärdstabell
Tabell 1

Summering av åtgärderna som föreslås i kapitel 3.
Åtgärd

Åtgärd 1. Region Skåne ska verka för
ett aktivt regionalt engagemang i
klimatfrågor samt för att stärka
samverkan med aktörer i Skåne.

Åtgärd 2. Region Skåne ska verka för
ett aktivt nationellt engagemang i
klimatfrågor samt att stärka samverkan
med nationella aktörer.

Åtgärd 3. Region Skåne ska verka för
ett aktivt internationellt engagemang i
klimatfrågor samt att stärka samverkan
med internationella aktörer, grannländer
och omkringliggande regioner.

Start

Ansvar

Enheten för
miljöstrategier

Kostnad (SEK)
Klimatsamverkans
budget varav
300 000 kr för
kommunikatör samt
övriga personella
resurser

Genomförda aktiviteter inom
klimatsamverkan

Delta vid
klimatkommunernas
nätverksträffar

Enheten för
miljöstrategier

Enheten för
miljöstrategier

Indikatorer

Deltagande vid
Gröna veckan ca
100 000 kr årligen för
arrangemang (20122016) samt
personella resurser

Framtagen SEAP enligt
borgmästaravtalet
Deltagande vid gröna
veckan, 2011 endast
medverkande och 20122016 en mer aktiv roll
1 färdigställt PM om hållbar
stadsutveckling (2012)

Åtgärd 4. Stärka arbetet med
Strukturbild för Skåne så att
klimataspekterna utvecklas inom den
fysiska planeringen.

Enheten för
planeringsstrategier

Ca 600 000 kr (inkl 1
projektanställning)

1 utkast till gemensamma
strategier och mål (2011)
1 beslutad gemensam
strategi för Strukturbild för
Skåne (2012)

100 000 kr samt
personella resurser

Initierat samarbete med
Transportverket, LST, KfSk
och kommunerna.
Framtagen projektplan för
fortsatt arbete

Åtgärd 5. Verka för klimatanpassning av
transportinfrastrukturen

Enheten för
infrastruktur

Åtgärd 6. Skapa koncept kring hållbar
turism som en naturlig del i Region
Skånes utvecklingsarbete med
besöksnäring.

Enheten för
Antal utvecklade koncept för
Personella resurser
miljöstrategier,
hållbar turism på
samt inom budget för
www.skane.com
Näringsliv
Näringsliv Skåne
Skåne

Åtgärd 7. Identifiera och stödja
utveckling av produkter eller tjänster
inom hållbar turism som stödjer
landsbygdsutveckling

Enheten för
Projekt 500 000 kr
miljöstrategier,
inkl.
Näringsliv
projektanställning
Skåne

Åtgärd 8. Verka för att det i Skånes ska
finnas god tillgång till kunskap och
lärande kring klimatfrågor för alla olika
målgrupper.

Enheten för
miljöstrategier,
Näringsliv
Skåne
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300 000 kr
klimatutbildningsbidra
g (2010), utredning
200 000 kr,
Seminarie 100 000 kr
årligen.

1 nytt projekt med fokus på
Affärsutveckling kring naturoch kulturvärden på
landsbygden, antal
paketlösningar/koncept
tillgängliga med
kollektivtrafik

Antal utbetalda
klimatutbildningsbidrag
/genomförda aktiviteter
Utredning av behov av
kunskap på klimatområdet
samt handlingsplan med

resurser och tidsplan för att
åtgärda eventuella
kunskapsbrister på
klimatområdet
1 genomfört seminarie för
politiker årligen

Åtgärd 9. Region Skåne ska stimulera
och stödja forskning, innovationer och
kommersialisering av affärsmöjligheter
inom miljöteknikområdet

Enheten för
miljöstrategier,
Näringsliv
Personella resurser
Skåne,
samt budget för
Enheten för
Näringsliv Skåne
forskning och
utveckling

Åtgärd 10. Region Skåne ska arbeta
med offentlig upphandling som drivkraft
för hållbar utveckling och hållbar tillväxt

Enheten för
miljöstrategier,
Näringsliv
Skåne,
Enheten för
forskning och
utveckling,
Miljöledningse
nheten
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Upphandlingspolicy
300 000 kr, MILOU
50 000 kr årligen
2011 och 2012.

Ett nytt projekt
”Klimatprofilering för mindre
företag på landsbygden”
Indikatorer till
verksamhetsmål och
verksamhetsplan för
Näringsliv Skåne
Utformad
upphandlingspolicy för
offentlig upphandling av
miljöteknik.
Fortsatt deltagande i MILOU
och Sustainable hospitals
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