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Sammanfattning
Vi kan i denna liksom i tidigare rapporter konstatera att Sverige genom länsstyrelsernas
och de särskilt utsedda sektorsmyndigheternas arbete i hög grad bidrar till
måluppfyllelsen för EU:s strategi för Östersjöregionen.
Från aktörernas rapporter ser vi att det är kunskaps-och erfarenhetsutbyten, etablering av
samarbetsstrukturer samt lösning av gemensamma problem som anges vara resultaten
och nyttorna av att arbeta med strategin.
Då inga särskilda resurser följer med uppdraget om att bidra till implementeringen av
strategin, genomförs merparten av insatserna i någon form av EU-finansierade projekt,
där normen är en projekttid på 3 år. Detta uppfattas av flera som en försvårande
omständighet då det fortlöpande sammanhanget vad gäller ekonomi och
samarbetspartners lätt kan ändras. Det är också flera av aktörerna som igen lyfter
svårigheten att integrera kortlivade projekt i den ordinarie verksamheten. Som vi framfört
i tidigare rapporter, är projektnormen om tre år en utmaning som inte är begränsad till
implementeringen av strategin utan som präglar hela systemet med EU:s fonder och
program generellt.
I rapporten lyfter vi fram att ett ömsesidigt förstärkt samband mellan å ena sidan EU:s
strategi för Östersjöregionen och å andra sidan den Nationella strategin för hållbar
regional utveckling i hela landet 2021–20301 borde utvecklas. Vi tror det skulle medföra
en större förståelse för det nationella likväl det europeiska sammanhanget som den
regionala utvecklingspolitiken finns inom ifall de två strategierna tydligt relaterades till
varandra. Strategierna är lika i det avseendet att de tar sikte på att inom geografiska
områden främja hållbar utveckling, medan styrning och finansiering skiljer sig åt.
Även om det är många av aktörerna som anser att EU:s strategi för Östersjöregionen redan
är ett väl fungerande styrdokument för deras organisation, har vi likväl fått flera förslag av
aktörerna, för att stärka strategins inflytande som styrdokument. Vi har här också fått
likalydande svar som då vi efterfrågat vilka förändringar i uppdragen aktörerna önskar för
att på ett ännu bättre sätt kunna bidra till att implementera strategin nämligen; förtydliga,
precisera, tillför finansiella resurser och integrera strategin med annat och här särskilt;
inkludera uppdraget i regleringsbreven.
Tillväxtverket gör bedömningen att alldeles oavsett strategin, hade de faktiska insatserna
(ofta i konkreta projekt) och samarbetena, nätverken som initieras och vidmakthålls högst
troligt blivit genomförda ändå eftersom det är i de här insatserna som de verkliga nyttorna
finns.
Vi delar uppfattningen som flera av aktörerna ger uttryck för gällande uppdraget från
regeringen om att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen nämligen;




Inkludera uppdraget i regleringsbreven.
Precisera vad som förväntas; att endast ange ”bidra till implementeringen av
strategin” upplevs för vagt och oprecist.
Specificera också uppdrag om internationell samverkan.

1Beslutad

av regeringen 18 mars 2021.




Om särskild samverkan mellan sektorsmyndigheterna och länsstyrelserna önskas bör
detta också förtydligas i uppdragen till alla involverande parter.
Upphör med en årlig rapporteringsfrekvens då detta inte tillför något egentligt
mervärde.
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Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverket har i uppdrag att sammanställa länsstyrelsers och
utsedda sektorsmyndigheters insatser för att bidra till genomförandet
av EU:s strategi för Östersjöregionen. I uppdraget ingår att
övergripande analysera det som redovisas. Utifrån analysen ger vi
även våra slutsatser och rekommendationer på hur arbetet med att
implementera EU:s strategi för Östersjöregionen kan vidareutvecklas.
Efter att tagit del av aktörernas rapporter drar vi slutsatsen att det
sammantagna svenska arbetet för att genomföra EU:s strategi för
Östersjöregionen är omfattande. Vi har under åren sett den mängd av
projekt, samarbeten och nätverk som de svenska aktörerna varit med
och skapat med sina samarbetspartners i de andra länderna, och som
genererat nya kunskaper, fortsatt och stärkt samverkan inom
regionen.
Vi konstaterar att merparten av aktörerna tagit stort eget ansvar och
genomfört ett mer omfattande arbete för att få strategier och program
att hänga ihop än vad styrningen för arbetet fordrar.
I denna liksom i tidigare har vi fått signaler om att det råder viss
otydlighet om vad som faktiskt ska redovisas av aktörerna. Är det
endast transnationella insatser gjorda i en Östersjö-kontext eller är det
som flera länsstyrelser gör som redovisar icke-transnationella insatser
men där det tydligt finns en direkt eller indirekt påverkan på
Östersjöområdet?
Vi har återigen fått in många synpunkter om att uppdraget att bidra till
genomförandet av strategin är både otydligt och underfinansierat. Vi
har också tagit del av beskrivningar av utmaningarna att integrera
kortlivade projekt i befintlig verksamhet och nå effekt av
projektresultaten på lång sikt.
Så, för att förenkla genomförandet av strategin, och för att inte förlora
engagemang hos aktörerna är våra rekommendationer följande:
Mindre frekvent rapportering
De insatser som genomförs inom ramen för EU:s strategi för
Östersjöregionen är långsiktiga och vi har tidigare kommenterat att den
årliga rapporteringsfrekvensen inte tillför något större mervärde utan
skapar rapportrötthet och som i nästa steg riskerar att underminera
aktörernas arbete med strategin. Vi rekommenderar regeringen att om
en årlig rapportering ska upprätthållas, så möjliggör för aktörerna att
integrera rapporteringen om implementeringen av EU:s strategi för
Östersjöregionen i sina ordinarie årsredovisningar.

Tydliggör hur aktörerna ska bidra
Att endast i uppdraget till aktörerna ange att de ska ”bidra till
genomförandet gör också att ambitionsnivån i både genomförande och
efterföljande rapportering varierar stort. Därför föreslår vi till
regeringen att precisera uppdragen till aktörerna.
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Integrera strategin tydligt i andra nationella initiativ och särskilt i den
nationella strategin för hållbar regional utveckling
I Tillväxtverkets återrapportering av genomförandet av EU: strategi för
Östersjöregionen för 2020 konstaterar vi att de utmaningar och
möjligheter som Sverige står inför och som landets 21 län enskilt står
inför, i mångt och mycket är identiska med övriga Östersjöländernas
utmaningar och möjligheter. Hållbar utveckling är dessutom ett
grundläggande perspektiv i båda strategierna.
Trots likheterna mellan strategierna saknar vi tydliga samband mellan
dem. Vi kan från vårt uppdrag att sammanställa regionernas
villkorsrapporteringar se att deras insatser för Östersjöregionens
hållbara utveckling inte blir särskilt synlig i den totala bilden av vad
svenska aktörer gör för att implementera strategin. Vi vet från vårt
uppdrag som förvaltande myndighet för den europeiska regionala
utvecklingsfonden att i princip alla svenska regioner är involverade i
någon form av Östersjösamarbete.
Vi tror att ett förtydligat samband mellan de båda strategierna skulle ge
bättre förutsättningar för regionerna att i sina villkorsrapporteringar
mer uttömmande redovisa sina insatser inom ramen för EU:s strategi
för Östersjöregionen.
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021–2030
beslutades av regeringen den 18 mars 2021. Vår förhoppning är att
relationen till EU:s strategi för Östersjöregionen tydliggörs i de
kommande handlingsplaner som ska tas fram.
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2

EU:s utvecklingsstrategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR eller strategin fortsatt i
rapporten) antogs 2009 som en följd av att EU fem år tidigare vidgats
och kommit att omfatta fler medlemsstater, bland annat de tre baltiska
länderna och Polen. Detta placerade Östersjön i centrum av unionen
och innebar nya möjligheter och utmaningar för hela EU. Strategin
uppkom delvis ur en önskan om att åstadkomma en bättre strategisk
styrning av de utmaningar och möjligheter som är gemensamma för
länder i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan
medlemsstaterna och EU-kommissionen om nödvändigheten av
samarbete över gränserna för att lösa gränsöverskridande problem.
Det som karaktäriserar arbetet med strategin är samarbete mellan
länder i flernivåsamverkan och via tvärsektoriella
samarbetskonstellationer.
Genomförandet av strategin bygger på de tre principerna om




Ingen ny lagstiftning
Inga nya institutioner
Ingen ny finansiering

Det sistnämnda betyder att aktörerna ska nyttja befintliga resurser
och finansieringsinstrument (EU:s fonder och program ex.) för att
implementera handlingsplanen för strategin
Strategin konkretiserades i en uppdaterad handlingsplan vilken antogs
av EU-kommissionen 2015. I och med detta omformulerades
strategins övergripande mål till; rädda havsmiljön, länka samman
regionen och öka välståndet. Dessutom minskade strategins delmål i
antal.
Handlingsplanen för strategin innehåller indikatorer och specifika mål
som är anpassade till och bidrar till målen för Europa 2020-strategin.
Handlingsplanen omfattar 13 policyområden (PA) och fyra
horisontella åtgärder (HA) vilka motsvarar de viktigaste områdena där
strategin kan bidra till förbättringar, antingen genom att anta de
största utmaningarna eller genom att nyttja de främsta möjligheterna.
I skrivande stund har en ny tredje reviderad handlingsplan för
strategin just antagits2. De rapporter som sammanställs utgår ifrån
frågeställningar vi skickade ut under hösten 2020 och som då
grundade sig på handlingsplanen från 2015.

2

18 februari, 2021 Action plan (balticsea-region-strategy.eu)
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3

Det svenska genomförandet 2016–2020

Aktörerna ska enligt regeringsuppdragen redogöra för vilka delmål i
strategin som närmast berör deras verksamhetsområde samt hur de
har arbetat med dem under uppdragsperioden 2016–2020 (se bilaga 1
för en beskrivning av strategins mål och delmål).
I denna rapport och i den tidigare presenterar vi våra summerande
slutsatser. 3

3.1

Samtliga mål är relevanta för det svenska genomförandet

Liksom vi angett i tidigare rapporter finns det skillnader i
rapporteringen av mål och delmål; till exempel slår några aktörer
samman sin rapportering för vissa delmål inom ett mål. Andra
redovisar mer detaljerat. Detta gör att det inte blir någon helt exakt
bild över vilka mål som aktörerna är verksamma inom men trots detta
kan vi ändå, precis som tidigare, se att aktiviteter utifrån strategins
mål är jämnt fördelade och att det genomförs insatser som bidrar till
strategins genomförande inom samtliga mål och delmål.
Tabellerna nedan är sammanställda utifrån vad aktörerna själva angett
i sina rapporteringar.

3

I vår senaste rapportering gjorde vi en summering av åren 2016–2019 då vi likt de
flesta trodde att befintligt uppdrag skulle upphöra i och med utgången av 2019. Då den
nya, tredje reviderade handlingsplanen inte var antagen inför denna rapportering fick
vi och övriga förlängda uppdrag för 2020. Ytterligare en förlängning har meddelats för
2021 vilket innebär att vi i nästa rapport endast kommer att sammanställa en rapport
för år 2021 och att summerande slutsatser går att ta del av i denna rapport samt i
delrapport fyra.
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3.2

Inte alltid transnationellt

Vi har under åren sett från aktörernas rapporteringar att de insatser
som redovisas inte alltid är av transnationell karaktär. Det vill säga att
den enskilda insatsen eller projektet inte genomförts inom ramen för
ett transnationellt samarbete. De icke transnationella insatserna som
många av aktörerna redovisar (framförallt länsstyrelserna) går
givetvis att motivera med att till exempel en upprensning av en sjö, en
bäckfåra eller liknande har direkt påverkan på vattenmiljön i
Östersjön, då utloppet från sjön eller bäcken sker där.
Jordbruksverket ger följande beskrivning: ”Under fråga ett4 redovisas
enbart de aktiviteter och verksamheter som Jordbruksverket bedömer
bidragit till strategins mål och delmål genom internationella
samarbeten inom ramen för strategin. Genom Jordbruksverkets
nationella ansvar och verksamhetsområde bidrar myndigheten
därutöver, direkt eller indirekt till en stor del av strategins mål och
delmål även om det inte sker genom internationella samarbeten”.
Att aktörerna redovisar insatser som inte utförts i en transnationell
kontext går det att förhålla sig till på olika sätt:
Det är positivt att målen i strategin är så pass generöst formulerade så
att mycket går att tolka in. Det möjliggör för aktörerna att själva
utifrån sin egen verksamhet avgöra vilka av deras insatser som bidrar
till att implementera strategin (oavsett i vilken kontext insatsen

4

Författarens anmärkning; Fråga ett lyder: Redogör för hur ni arbetat med de delmål4 i
strategin som närmast berör er organisations verksamhetsområde under perioden
2016–2020. Tex;
a. Via EU-finansierade projekt
b. I nätverk och samarbetskonstellationer
c. Annat?
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genomförts). Å andra riskerar det att skapa en otydlighet och därmed
ge sämre relevans för strategin.
Vi ser särskilt från länsstyrelsernas redovisningar att merparten av de
insatser de redovisar är sådant som redan ingår i deras ordinarie
verksamhetsuppdrag. Även några av sektorsmyndigheterna redovisar
insatser som är delar av befintligt uppdrag. Till exempel skriver
Läkemedelsverket att de ”bidrar med betydande arbete som har
bäring på strategin men då detta inte alltid är tydligt kopplat mot
strategin är det ibland svårt att säkerställa att relevanta aktiviteter
kopplas samt avrapporteras visavi strategin. Detta har sannolikt
bidragit till att vi tidigare år underrapporterat aktiviteter och
genomslag kopplade till EUSBSR”.
Länsstyrelsen i Värmland sticker ut i länsstyrelsegruppen då de
beskriver ett medvetet förhållningssätt att samverka med andra
partners utomlands. De har under 2020 haft skrivna samarbetsavtal
med 102 partners i Europa inom ramen för de internationella projekt
de är involverade i. ”Dessa avtal innebär ett djupare flerårigt
samarbete gällande gemensamma utmaningar som vi behöver lösa
tillsammans”.

3.3

Sammanfattningsvis om det svenska genomförandet

Att aktörernas arbete tar sin utgångspunkt i Östersjön och havsmiljön
avspeglas tydligt i tabellerna ovan. Vi ser också att
sektorsmyndigheterna i huvudsak verkar inom delmålet rädda
havsmiljön. För länsstyrelsernas del går det att förklara med att
delmålet i stor utsträckning sammanfaller med länsstyrelsernas
ordinarie verksamhet. För sektorsmyndigheternas del går det att
förklara med vilka av dem som fått i uppdrag att bidra till
genomförandet av strategin. Men som framgår ovan, finns också ett
stort engagemang under delmålet sammanlänkande av människor och
förbättra regionens konkurrenskraft.
Vi kan i denna liksom i tidigare rapporter konstatera att Sverige
genom länsstyrelsernas och sektorsmyndigheternas arbete bidrar i
hög grad till strategins måluppfyllelse, det som dock kvarstår att reda
ut är gränsdragningen om vilka insatser som ska räknas in; endast
transnationella eller också de som görs lokalt/regionalt men som ger
direkt och indirekt effekt för Östersjöregionen?
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4

Rapporterad nytta och resultat

I frågemallen ber vi aktörerna att redogöra för vilken nytta och vilket
resultat som arbetet med strategins delmål lett till under perioden
2016–2020. Nytta för den egna myndigheten, annan offentlig
förvaltning eller näringsliv. Det är aktörerna själva som definierat vad
de avser med nytta och resultat.

4.1

Kategorisering

Tillväxtverket har i sin genomgång av de inkomna rapporterna
kategoriserat de nyttor och resultat som angetts. Vi har precis som
tidigare år utgått från Nordregios fyra typer av nyttor som
gränsregionala och transnationella samarbeten kan resultera i (se
textruta här nedan)5. Vid tidigare års rapporteringar framkom
ytterligare en typ av nytta som bedömdes kräva en egen kategori;
strategiskt underlag.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte: Här ryms utveckling av best
practice och lärande som uppkommit av samarbete, till exempel
genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte gällande metoder, modeller,
data, expertis och åtgärder.
Etablering av samarbetsstrukturer: Samarbete kan lägga grunden
till att tillvarata lärdomar från tidigare aktiviteter och därmed
säkerställa kontinuitet och framtida samarbeten. Det kan både röra
sig om administrativa och institutionella strukturer (som nätverk)
eller fysiska strukturer (som broar).
Lösning av gemensamma problem: Finna lösningar av
transnationella frågor där problemlösningen kräver ett samarbete
mellan aktörer på olika styrnivåer och/ eller i olika länder. Det kan
även innebära att aktörer arbetar med att finna en lösning på en
gemensam fråga som många försöker hantera. Samarbete bidrar till
mer innovativa lösningar.
Kritisk massa i konkret genomförande: Samarbete kan även
medföra skalfördelar och att kritisk massa uppnås, till exempel kan
det handla om att poola resurser för att skapa gemensam ökad
potential inom ett område.

5

Lisa Hörnström, Lise Smed Olsen and Lisa Van Well, 2012, Added Value of CrossBorder and Transnational Cooperation in Nordic Regions, Nordregio Working Paper
2012:4
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Strategiskt underlag: Strategin har använts i programmering och
påverkat planeringen av framtida samarbetsinsatser.
Samma typ av kategorisering har använts tidigare år.

4.2

Samarbeten, nätverk och projekt ger resultat

Nyttan för organisationerna och för Östersjöregionen uppstår genom
de samarbeten, nätverk och projekt som faller in under något av
strategins delmål. Genom dessa insatser sker en kontinuerlig och
ömsesidig överföring av kunskap, nya och stärkta kontakter
(inkluderande nätverk) med andra länders myndigheter och så vidare.
Det gagnar även organisationernas uppdrag att bidra till
implementeringen av strategin och inte minst; den egna
organisationens utveckling. Aktörerna vittnar om att kompetensen
ökar och förhoppningsvis bidrar det till en ökad samsyn inom
organisationen och med externa samarbetspartners.
Nedan följer ett axplock av vad som rapporterats:
Samverkan internt och externt

Länsstyrelsen Kalmar skriver att EUBSR utgör en plattform som sätter
fokus på ”samverkan internt på länsstyrelsen och vilka fördelar
samverkan ger. Inte minst framträder kopplingen mellan regional
utveckling, åtgärder inom lantbruket och arbetet för en förbättrad
havsmiljö”.
Arbetet ger också en insikt och förståelse för makroregionala
perspektiv. Länsstyrelsen i Örebro skriver: ”Resultatet och nyttan har
mestadels varit i lärande syfte då arbetet satts in i ett större
transnationellt och globalt perspektiv. En liten region kan inte på egen
hand skapa konkurrensfördelar eller bedriva ett effektivt miljö-och
klimatarbete. Strategin ger en ökad förståelse för och insikt om varför
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vi som region behöver samarbeta mer regionalt, nationellt och
transnationellt”.
Grund till långsiktighet

Havs- och Vattenmyndigheten skriver att ett av deras
samarbetsprojekt (Tre skärgårdar) kommer fortsätta även efter det att
den egentliga projekttiden löpt ut: ”Långsiktighet och integrering av
fortsatt arbete i ordinarie planerings-och förvaltningsstrukturer är
väsentligt för att resultaten ska få verklig effekt”.
Utifrån sin roll som PAC (Priority Action Coordinator) för Eudcation
(science and social affairs), skriver Föreningen Norden att nyttan är att
många aktörer tack vare sin medverkan i flaggskepp ”integrerat
transnationellt samarbete i sina strategiska utvecklingsarbeten.
”Kunskapen om det mervärde som strategin erbjuder har ökat” skriver
de också och fortsätter ”det som särskilt uppskattas av de aktörer som
medverkar i flaggskepp är långsiktighet och uthållighet i arbetet med
utmaningar och möjligheter. Att inte begränsas av projektens livslängd
utan kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt. Vidare har
medlemmar i flaggskeppen kunnat dra nytta av nya metoder och
strukturer som utvecklats och därefter kunnat integrera dessa i sin
ordinarie verksamhet. Flera av de aktörer som ingår i flaggskepp
skulle inte ansöka om projektmedel. De har egna resurser och
uppskattar denna nya samarbetsform i Europa”.
Fördelar för organisationen och medarbetarna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att
kunskapsspridning om roller och ansvar i de olika länderna stärker
nätverk mellan beslutsfattare i olika positioner och detta kan vara
avgörande under kriser.
Länsstyrelsen i Kronoberg: skriver ”Det arbete som gjorts inom
projekt under de senaste åren nu ger utdelning både internt och
externt. Projektarbetet har lett till ökad kunskap och kompetens, nya
idéer till framtida utvecklingsprojekt och stärkta relationer med såväl
aktörer på hemmaplan som internationellt”.
”Genom att delta i internationella insatser inom ramen för strategin
understödjs en personlig utveckling och ökad arbetsglädje för
medarbetarna som i sin tur bidrar till möjligheter att utveckla
myndigheten och behålla kompetent personal” skriver Skogsstyrelsen.
Länsstyrelsen på Gotland är inne på samma linje ”det är betydelsefullt
för medarbetare att utveckla den internationella kompetensen”.
Transportstyrelsen anger att ”arbetet med strategin har även gjort att
fokus på frågorna inom de olika målområdena har ökat och att det till
följd av det har det ”getts tid och resurser i verksamhetsplaneringen
för att kunna arbeta med strategin på ett givande sätt.
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Enligt länsstyrelsen i Uppsala ”sätter strategin fokus på andra
perspektiv än de regionala och bidrar till en ökad samverkan internt
mellan de olika enheterna”.

4.3

Ny kunskap

Genom de projekt som aktörerna deltar i eller driver lyfter de också
fram nyvunnen kunskap. Till exempel Kemikalieinspektionen som
refererar till sitt deltagande i projektet CHANGE där det togs fram data
som visar att det går att ifrågasätta den metodik som används vid
prövning av båtbottenfärger i Östersjöregionen. Detta har nu lett till
ett arbete på myndigheten där de undersöker möjligheten att på olika
sätt minska användningen av biocider i båtbottensfärger.
Länsstyrelsen i Västerbotten berättar att de i projektet ”KvarkenFlada” utvecklat nya metoder för att återställa så kallade trösklar i
Flador – eller grunda havsvikar som skiljs från havet genom en
tröskel- som blivit söndermuddrade. Ingen har tidigare kunnat
återställa dessa trösklar men nu finns det alltså ny kunskap som kan
spridas vidare till andra organisationer och myndigheter både inom
landet och utomlands.
Läkemedelsverket vittnar om att deras motsvarighet i Finland tack
vare ett gemensamt projekt (CW Pharma, ett interregifinansierat
projekt med syfte att minska spridning av läkemedel till vattenmiljön)
vill utveckla liknande ”kunskapscentrum för läkemedel i miljön” som
det Läkemedelsverket initierat.
Sjöfartsverket lyfter fram utvecklingen och implementeringen av STM
(Sea traffic management), som är en optimerad logistikmodell för
bland annat ”just in time-anlöp”. Detta betyder att fartygens
hastigheter kan anpassas till den tid då aktuell hamn kan ta emot
fartygen. Vinsterna är både ekonomiska och miljömässiga. Arbetet
med STM har pågått sedan 2011 och en av delarna i arbetet finns med i
ett flaggskepp inom ramen för EUSBSR.

4.4

Är strategin en förutsättning för alla de insatser som görs
eller hade de blivit genomförda ändå?

Av de nyttor och resultat som aktörerna redovisar kan vi konstatera
insatserna resulterar i ny kunskap, nya samarbeten och förbättrad
intern verksamhetsutveckling. Frågan som kvarstår är om alla de
insatser som görs även hade genomförts utan att strategin funnits?
Frågan är relevant eftersom EU:s fonder och program, som är
utformade för att driva och främja en hållbar utveckling, (även om de
justerats och ändrats över tid) fanns på plats före EUSBSR och övriga
makroregionala utvecklingsstrategier.
Myndigheternas olika verksamheter har även de bedrivits långt innan
strategin fanns på plats. Statens geologiska undersökning (SGU)
skriver att ”enligt SGU:s implementeringsmetod av strategin är det
svårt att se ett direkt samband mellan orsak och verkan, huruvida
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SGU:s bidrag till den hållbara utvecklingen av Östersjöregionen är ett
resultat av medverkan i EUSBSR eller om den hade sett likadan ut utan
strategin”.

4.5

Sammanfattningsvis om nytta och resultat

Som tabellen ovan visar är det kunskaps-och erfarenhetsutbyten,
etablering av samarbetsstrukturer samt lösning av gemensamma
problem som anges vara de flesta resultaten och nyttorna av att arbeta
med strategin. Gemensamt för merparten av dem är att de genomförs i
form av EU-finansierade projekt. Dock har de effekter som
uppkommer långt senare än vad den faktiska projekttiden medger (tre
år som regel). Därför kan flera av de långsiktiga effekterna på
exempelvis miljön inte rapporteras än. I nästa kapitel följer en
redogörelse för hur aktörerna tycker att deras arbete med strategin
bidragit till en hållbar utveckling i Östersjöregionen så några svar
återfinns där.
Samtidigt handlar de resultat av arbetet med strategin som
organisationerna lyfter fram i sin rapportering ofta om bestående
projektresultat som i någon form finns kvar inom organisationen.
Detta kan kopplas till att fler projekt enligt rapporteringen både är i
gång och avslutade, att projektverksamhet leder till etablering av
samarbetsstrukturer och att befintliga samarbetsstrukturer stärks.
Denna utveckling är i linje med de krav som ställs för att projekt som
finansieras med något EU-program.
I en del fall upplever framför allt länsstyrelserna det som
problematiskt att urskilja vilken nytta som uppstår genom arbetet med
strategin på grund av att de anser att deras reguljära verksamhet
överlappar med strategin. Detta parallellt med att andra
organisationer redovisar tydliga mervärden: Till exempel
Transportstyrelsen som skriver att ”den främsta nyttan för
organisationen är att arbetet inom strategin har bidragit med ett ökat
fokus på frågorna som rör strategin och att det till följd av det har getts
tid och resurser i verksamhetsplaneringen för att kunna arbeta med
strategin på ett givande sätt”. Ett annat exempel är Sjöfartsverket som
skriver att ”Östersjöstrategisamarbetet är av betydande vikt, där
myndigheten främst deltar inom PA SAFE. Deltagandet utvecklar ett
väldigt bra nätverk och bidrar till att förankra projektidéer och
samverkansinitiativ, samt en bra möjlighet att nå ut med
projektresultat till övriga sjöfartsmyndigheter runt Östersjön”.
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5

Strategin bidrar till en mer hållbar utveckling i
Östersjöregionen

Den stora merparten av både sektorsmyndigheterna och
länsstyrelserna har svarat på frågan om hur deras arbete att
implementera strategin bidragit till en mer hållbar utveckling i
Östersjöregionen.6 I huvudsak relaterar de till någon av de tre
dimensioner som ryms i begreppet hållbar utveckling eller så har de
konkret kopplat sina insatser till något av de 17 målen för Agenda
2030.7
Några har också gjort kopplingar till strategins egna mål och delmål.
Bland annat anger Svenska Institutet och Föreningen Norden i sina
roller som HAC för Kapacitetsbyggande att insatserna ”har bidragit till
en ökad kapacitet hos målgrupperna att genomföra strategin och
därmed bidra till en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Insatserna
har främst bestått av kompetensutveckling samt att involvera aktörer
tvärsektoriellt och baserat på flernivåsamverkan”.
Transportstyrelsen skriver att de ser en tydlig koppling mellan de
nationella transportpolitiska målen strategins mål och de 17 globala
målen inom Agenda 2030. De lyfter flertalet projekt som exempel. ”Vi
ser därför att vårt arbete inom Östersjöstrategin på ett naturligt sätt
bidrar till en hållbar utveckling i Östersjöregionen då allt vårt arbete
som kan ses som ett verktyg för att uppnå hållbar utveckling, ska bidra
till måluppfyllelse inom Agenda 2030”.

5.1

Ett helhetsperspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt

Vanligast förekommande i rapporterna är att aktörerna anger hur
strategiarbetet bidragit till en hållbar utveckling i Östersjösjöregionen
ur ett helhetsperspektiv, dvs utan att explicit ange vilken av de tre
dimensionerna ekonomiskt, ekologiskt eller socialt de tänker sig.
SMHI skriver att ”strävan efter hållbarhet är en röd tråd i denna
rapportering. Den finns med i merparten av de engagemang, projekt
och uppdrag myndigheten åtar sig och är central
i SMHI:s myndighetsarbete”.

De sektorsmyndigheter som inte svarat på frågan har inte använt årets mall och i
tidigare års mallar fanns inte denna fråga med (Folkhälsomyndigheten, PTS och SLU).
Däremot går det att utläsa av den rapportering de gör att strategiarbetet de skriver om
har många och tydliga kopplingar till hållbarhet ur flera dimensioner. Vi tolkar det
som att anledningen till att de tre myndigheterna inte rapporterar om hur arbetet
bidragit handlar om skrivtekniska skäl, inte att den verksamhet de förknippar med sitt
arbete med strategin inte har bäring mot en mer hållbar utveckling. Av länsstyrelserna
är det tre som inte svarat på frågan.
7 Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Källa: Agenda 2030 och globala
målen - Regeringen.se
Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling
(globalamalen.se)
6
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ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket anger att de i rollen som
förvaltande myndighet för någon av europeiska struktur –och
investeringsfonderna fonderna bidrar till hållbar utveckling i
Östersjöregionen. Alla tre myndigheter har ett samarbete med sina
motsvarigheter i de andra Östersjöländerna.
Skogsstyrelsen (SKS) skriver att arbete med strategin under
perioden 2016–2020 har bidragit till en mer hållbar utveckling i
Östersjöregionen, och ger följande exempel ”genom att uppnå effekter
i skogen, bidrar SKS till klimatomställningen och utfasning av fossila
bränslen. SKS engagemang inom de olika samarbeten har bidragit till
arbetet med att genomföra Agenda 2030, Klimatkonventionen,
inklusive Parisavtalet, och Konventionen om biologisk mångfald”.
Länsstyrelsen i Jönköping anger att insatserna de gjort främst rör sig
inom områdena ekologisk och social hållbarhet. Samverkan kring
Agenda 2030 i länet har utvecklats. Ledningsgruppen har genomfört
Hållbarhetsbarometern8, samtliga medarbetare har erbjudits
fördjupning och omvärldsbevakning kring Agenda 2030 i samband
med en föreläsning. ”Detta i sin tur leder till att det arbete som
bedrivits med kopplingar till östersjöstrategin har och får ett större
hållbarhetsfokus ur alla tre perspektiv”.
Länsstyrelsen i Norrbotten skriver att svaret är detsamma som på
frågan om nytta och resultat av strategiarbetet, dvs att ”strategiarbetet
bidrar till hållbar utveckling i Östersjöregionen” och de beskriver
arbete inom alla tre dimensioner.
Länsstyrelsen i Värmland lyfter att samverkan med andra länder inom
Östersjöregionen har lett till konkreta åtgärder och resultat inom en
rad olika områden och att ”resultat som uppnåtts i Värmland kan i de
flesta fall överföras till andra regioner i Östersjöområdet”.

5.2

En dimension i taget

Det finns gott om exempel där aktörerna anger endast en dimension.
Eftersom de olika dimensionerna hänger ihop och många inte
rapporter tydligt, ska indelningen av exemplen nedan endast ses som
en skiss9. Flera exempel skulle kunna höra hemma under flera
dimensioner, men vi har valt att inte upprepa dem.
Ekologisk- och miljömässig hållbarhet
Skogsstyrelsen framhåller transnationella insatser för att främja
hållbar naturturism, som inkluderar allt från hållbara resor, hållbar
mat till hur de drar vandringsleder för en minskad miljö- och
8

Hallbarhetsbarometern.nu

När Tillväxtverket gjort grupperingen, konstaterar vi att det är gott om exempel på
ekologisk/miljömässig hållbarhet.
9
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klimatpåverkan. De lyfter även fram en Östersjögemensam utbildning
för över 1000 skogsentreprenörer i hållbart skogsbruk.
Havs-och vattenmyndigheten (HaV) skriver att de verkar för en hållbar
utveckling i Östersjöregionen genom olika samarbeten för att bevara,
restaurera och hållbart nyttja sjöar, vattendrag och hav. Vidare skriver
de att de ska” vara pådrivande, stödjande och samlande vid
genomförandet av miljöpolitiken och en hållbar förvaltning av
fiskresurser”. De skriver också att de bidrar till ”hälsosamma
livsmiljöer och attraktiva kultur och rekreationsmiljöer för boende och
besökare (invånare och näringslivet)”.
Kustbevakningen beskriver insatser som direkt gynnar bevarandet
och skydd av den biologiska mångfalden i Östersjön, bland annat
utvecklingsinsatser, metodutveckling och övning i miljöräddning.
Länsstyrelsen Gotland skriver att ”en rad miljöprojekt har genomförts
under perioden som har bidragit till hållbar utveckling. Särskilt när det
gäller åtgärder för renare havsmiljö”. Vidare skriver de att ”EU:s
Östersjöstrategi stärker arbetet med att nå flera av de nationella
miljökvalitetsmålen”.
Social hållbarhet
Trafikverket beskriver hur de arbetat med att binda samman
transporter i Östersjöregionen i samarbete med andra länder och
lyfter att ”transporter av människor, varor och tjänster är helt
nödvändiga för att Östersjöregionen ska bindas ihop även socialt”.
PA EDUCATION (Föreningen Norden) beskriver hur deras arbete
bidrar till en social och ekonomisk hållbarhet genom att bland annat
minska utanförskapet hos utsatta grupper som exempelvis arbetslösa
unga vuxna samt flyktingar och migranter genom nya metoder och
strukturer som underlättar arbetsmarknadsintegration. De anger
även insatser för att underlätta för äldre att stanna längre på
arbetsmarknaden genom minskad diskriminering och ökade
möjligheter till fortbildning. Vidare beskriver de att arbetet med
EUSBSR möjliggör en mer effektiv användning av de samlade
forskningsresurserna i makroregionen genom gemensam användning
av forskningsinfrastruktur och mobilitet av forskare. Slutligen skriver
de också att deras insatser bidrar till företagsintegrationen och ökad
konkurrenskraft för makroregionen genom framtagning av en
gemensam, makroregional utbildning för ledare av
innovationskluster.
Flera länsstyrelser, bland annat Länsstyrelsen i Västmanland skriver
om sitt arbete för att främja jämställdhet, motverka prostitution och
människohandel för sexuella ändamål, civil beredskap,
försvarsområdet samt att förebygga och kunna hantera olyckor och
kriser.
MSB berättar att de under 2021 planerar ”ett erfarenhetsutbyte mellan
länderna i Östersjöregionen kring lärdomar från COVID-19-pandemin,
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vilket kan stärka ländernas förmåga att hantera denna och kommande
pandemier”.
Ekonomisk hållbarhet
Läkemedelsverket refererar till en storskalig kostnad-vinst-analys som
visar att ”ett välmående hav har stor ekonomisk betydelse, bland annat
för regionens turistindustri”. De kopplar även vinster av detta arbete
till mänsklig hälsa såsom rekreation, inspiration och estetiska
värden. De skriver att myndighetens ”arbete med att minska hotet
från antimikrobiell resistens (AMR) är av stor vikt för en hållbar
utveckling, eftersom ökningen och spridningen av AMR är ett allvarligt
hot mot den globala folkhälsan och ekonomin”.
Vetenskapsrådet uppmärksammar att ”genom att kartlägga och
uppmärksamma brain-drain och kunskapsflykt från en del länder i
Östersjöregionen till andra, kan åtgärder för att motverka en ickehållbar utveckling på området formuleras”.
Kustbevakningen skriver om ”hushållning av resurser: Samverkan
med andra myndigheter, organisationer nationellt och internationellt
bidrar till en insikt och kunskap om vilka resurser som finns att
gemensamt nyttja vid en större kris. Detta innebär att alla inte behöver
köpa in allt till sin egen organisation. Samverkan innebär även
möjlighet att utveckla ett effektivt nyttjande av personal under längre
tid i en krissituation”.
Länsstyrelsen i Västerbotten skriver att transportsystemen i länderna
runt Östersjön av historiska skäl har utvecklats oberoende av varandra
och att de ännu inte är sammanlänkade i tillräcklig utsträckning för att
bäst ta tillvara regionens potential för konkurrenskraft och
livskvalitet. ”Det krävs ett bättre samarbete för att förbättra regionens
transportsystem. För Västerbottens del innebär detta framför allt att
förbättra kopplingen mot Finland. Västerbotten, Norrbotten, finska
Lappland och Oulu arbetar tillsammans med frågor
som Botniska korridoren som handlar om att utveckla väg och
järnvägstransporterna runt Bottenviken. De två främsta flaskhalsarna
för att få dessa transporter att fungera är de olika spårvidderna i
Sverige och Finland och avsaknaden av en kustjärnväg norr om
Umeå, Norrbotniabanan”.

5.3

Relaterar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Både nationella myndigheter och länsstyrelser beskriver sina insatser
också i relation till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (eller
SDG – Sustainable development Goals): ”De insatser som beskrivs i
denna rapport, alla med integrerade hållbarhetsperspektiv, bidrar med
andra ord även till de globala målen genom synergierna mellan
strategin och Agenda 2030. Sammanhållningspolitiken och
Länsstyrelsens arbete med strategin utgör på så sätt en viktig del i
uppfyllandet av de globala målen”, skriver Länsstyrelsen i Stockholms
län.
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Länsstyrelsen i Värmland skriver också att ”nästan samtliga av de
globala målen har relevans för en hållbar utveckling i Östersjöregionen
med koppling till strategin och dess mål”.

Naturvårdsverket lyfter fram att deras arbete inom ”PA Hazards avser
att bidra aktivt till att uppnå det globala hållbarhetsmålet 12 (Hållbar
konsumtion och produktion) och 15 (Ekosystem och biologisk
mångfald). I arbetet med den senaste handlingsplanen för
Östersjöstrategin har PA Farliga ämnen kopplat strategiarbetet till
flera av de globala hållbarhetsmålen: 3 (god hälsa och välbefinnande),
6 (rent vatten), 11 (hållbara städer & samhällen), 12 (hållbar
konsumtion och produktion) och 15 (ekosystem och biologisk
mångfald)”.
Socialstyrelsen framhåller att partnerskapet i strategiarbetet ”kan
bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling inom
Östersjöregionen. Partnerskapet stödjer främst genomförandet av mål
3 om hälsa och välbefinnande. Projektet om hälsosamt åldrande är ett
exempel på hur samarbetet kan bidra till en mer hållbar utveckling”.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att
”arbetet med strategin har stött arbete med mål 1 (Ingen fattigdom)
och 11 (Hållbara städer och samhällen) i de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.

5.4

Sammanfattningsvis om hur arbetet med strategin bidragit
till en mer hållbar utveckling i Östersjöregionen

Efter att ha tagit del av svaren på frågan är vår slutsats att aktörernas
arbete med att implementera strategin bidragit till en mer hållbar
utveckling i Östersjöregionen.
Vi konstaterar aktörerna tar stort eget ansvar då de kopplar det egna
arbetet med strategin till hållbarhetsdimensionerna och SDG-målen på
ett tydligare sätt än vad deras uppdrag anmodar dem att göra.
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6

Hur kan strategin bli ett reellt styrdokument för
er organisation?

Svaren på denna fråga skiljer sig åt bland aktörerna. Ett flertal har
inkommit med konkreta förslag på hur strategin skulle kunna bli ett
starkare styrdokument. Samtidigt uttrycker elva sektorsmyndigheter
och sju länsstyrelser att strategin redan är ett välfungerande
styrdokument.

6.1

Strategin är redan ett styrdokument

För att visa hur strategin redan fungerar som ett styrdokument,
beskriver ett flertal av aktörerna tydligt kopplingen mellan strategin
och myndighetens verksamhetsplanering. Några exempel:
Läkemedelsverket beskriver kedjan mellan strategin genom
miljölagstiftning, regleringsbrev, regeringsuppdrag och
verksamhetsplanering: ”då verksamhetsplaneringen i sin tur är en del
av vårt ledningssystem blir Östersjöstrategin ett reellt styrdokument
för myndigheten”.
Jordbruksverket skriver att: ”strategin har också en mycket tydlig
koppling till flera av de nationella styrdokument som ligger till grund
för myndighetens huvudsakliga prioriteringar, däribland
livsmedelsstrategin för jobb och tillväxt i hela landet och den maritima
strategin för människor, jobb och miljö”. De skriver att strategin även
är integrerad i vissa av de ekonomiska styrmedel som myndigheten
förvaltar, inte minst i genomförandet av det nationella programmet för
Havs- och fiskerifonden.
På liknande sätt beskriver ESF-rådet och Tillväxtverket att
regeringsuppdraget att stödja genomförandet av strategin integreras i
förvaltandet av europeiska socialfonden och regionalfonden.
MSB säger att strategin ger vägledning kring val av insatser och
mobiliserar fler aktörer att bidra i samarbetet i Östersjöområdet. MSB
säger också att strategin fungerar som motor för samarbeten som
syftar till att tillsammans lösa stora gränsöverskridande utmaningar
och ta vara på allas erfarenheter.
Länsstyrelsen i Norrbotten anger att ”EU:s strategi för
Östersjöregionen ger en vägledning för valet av insatser och bidrar till
att dessa används på ett mer målmedvetet och fokuserat sätt för att
möta gemensamma utmaningar i Östersjöregionen. Detta innebär att
Länsstyrelsen via olika strategier, handlingsplaner och program såväl
som via projekt kan stödja samarbetsåtgärder för genomförandet av
EU:s strategi för Östersjöregionen. EU:s strategi för Östersjöregionen
är ett reellt styrdokument genom att det arbetas in i Länsstyrelsens
verksamhetsplanering och i strategier och handlingsplaner som
Länsstyrelsen tar fram eller bidrar till”.
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6.1.1
Och det behövs inte fler styrdokument
Även för Länsstyrelsen i Kalmar län är strategin redan ett av flera
styrdokument och de anser att det inte behövs inte fler ”utan ser i
stället att Östersjöstrategin blir ett dokument som samlar strategierna
och synliggör de samlade effekterna av flera styrdokument”.
Detta är en åsikt som delas av fler organisationer. Till exempel anger
Länsstyrelsen i Uppsala län att ”väva samman och integrera uppdrag
ger mer effekt än att hantera dem var för sig. Uppdragen stärker
varandra utan att myndigheten dubbelarbetar, konkurrerar med andra
uppdrag eller tar på sig uppdrag utanför myndighetens
ansvarsområden”.
SMHI frågar om det finns ett tydligt behov av att strategin behöver
vara ett reellt styrdokument, ”då SMHI redan arbetar i linje med
dokumentet och flera delmål, utan att det är ett styrdokument.”
6.1.2
Men för att ge strategin en starkare position
Samtidigt som flera av aktörerna angett att strategin redan fungerar
som ett styrdokument och inte fler behövs, finns det även gott om
konkreta förslag för hur den kan fån en än starkare ställning i
aktörernas verksamheter:
Förtydliga uppdraget och för in i regleringsbreven

Länsstyrelserna i Dalarna och i Gävleborg för båda fram att uppdraget
om att medverka till implementeringen i strategin bör bli tydligare och
skrivas in i regleringsbreven. Länsstyrelsen i Gävleborg skriver också
att ”det från nationell nivå behöver ges tydligare uppdrag som
involverar fler organisationer i uppdragsbeskrivningarna”.
Länsstyrelsen i Västerbotten undrar om det inte vore bra att ”utifrån
regionala skillnader fokusera på olika delmål i handlingsplanen”?
Länsstyrelsen i Örebro ser gärna att uppdraget förtydligas, renodlas
och avgränsas om det ska ligga kvar på länsstyrelsen, mot de delar som
väntas utgöra länsstyrelsernas större och vitala uppdrag:
Vattenvårdsfrågor, miljö- och klimatarbete och sociala frågor som tex
brottsförebyggande insatser: ”Tillväxtpolitiken har flyttats till
regionen som RUA10 och det är landsbygdsfrågor som ligger kvar på
länsstyrelser”. De skriver att som ett län utan vare sig kust eller gräns
mot tredje land ”inte ser det direkta sambandet mellan sina
landsbygder och Östersjösamarbetet”.
Statens lantbruksuniversitet (SLU) skriver att det som däremot skulle
ha en stor genomslagskraft för deras verksamhet och bidrag till
strategin är ”om den ingår som styrdokument i forskningsrådens
regleringsbrev och uppdragen för stora finansiärer som HaV,

10 Författarens kommentar: RUA står för Regionalt utvecklingsansvarig
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Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Det skulle ha en direkt
påverkan på SLU:s arbete i Östersjöregionen”.
6.1.2.1

Finansiering

Som vi anger i inledningen av rapporten bygger genomförandet av
EUSBSR på tre principer varav en är ”ingen ny finansiering”. Flera av
aktörerna lyfter dock återigen fram behovet av särskild finansiering
för uppdraget. Till exempel SMHI som menar för att strategin ska bli
ett styrande dokument för dem önskar de att uppdraget definieras
tydligare från Miljödepartementet och att det med uppdraget följer
finansiering. Nu utförs regeringsuppdraget ”tack vare och i
kombination med redan befintlig verksamhet”.
Länsstyrelsen i Uppsala och också Kustbevakningen menar att en
riktad och avgränsad finansiering skulle kunna bidra till att strategin
blir ett funktionellt styrdokument eftersom ”ekonomiska incitament
påverkar vad aktörerna väljer att utveckla”.
6.1.2.2

Kunskap och engagemang

Utmaningarna med att skapa engagemang regionalt om strategin finns
fortfarande. Länsstyrelsen i Halland är en av dem som anger det
geografiska läget som ett möjligt skäl för detta. Länsstyrelsen i
Jämtland skriver att kunskapsnivån om strategin fortfarande är låg och
att uppdragen därför måste konkretiseras utifrån de
förutsättningarna. Vetenskapsrådet menar att ”öka kunskap om
strategin kan leda till att myndighetens styrdokument och
verksamhetsplaner i högre grad genomsyras av dessa perspektiv
framöver”.
Länsstyrelsen i Östergötland säger också att det behövs mer kunskap
om strategin ifall den ska bli ett reellt styrdokument för hela
länsstyrelsen, ”särskilt vad gäller målen öka välståndet och länka
samman regionen”.
Det egna ansvaret

Några av aktörerna beskriver även det egna ansvaret som en del för att
göra strategin till ett mer tydligt styrdokument. Till exempel så skriver
Länsstyrelsen i Stockholms län att "strategin skulle kunna få en ännu
tydligare roll om den tas med i planeringsförutsättningar och
avdelningarnas verksamhetsplanering”. Inne på samma tema är
Länsstyrelsen i Uppsala som efterlyser goda exempel på hur arbetet
med EU:s strategi för Östersjöregionen kan integreras i
verksamhetsplanering och projektplaner.
Trafikverket ser att strategin kan underlätta prioritering av insatser
när det gäller internationella samarbetsprojekt i östersjöområdet men
att ”en annan viktig del handlar om att integrera den
gränsöverskridande aspekten allt mer i fler uppdrag och arbeten som
Trafikverket ansvarar för, tex arbetet med att ta fram en nationell
transportplan samt arbetet med Trafikverkets FoI-portföljer”.
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Integrera

Att lyfta fram strategin i andra nationella initiativ är något som flera av
aktörerna för fram. Tex länsstyrelsen i Västernorrland som skriver att
”låta Östersjöstrategin ingå i miljömålsarbetet på nationell nivå liksom
att den ingår som en del i lokalt åtgärdsarbete kan vara ett stöd för att
få bättre genomslag för de strategier Länsstyrelsen berörs av”. Detta är
en uppfattning Tillväxtverket delar.
Kemikalieinspektionen föreslår att delar av EU-kommissionens
nyligen publicerade kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö
bör ”vara styrande för arbetet med farliga ämnen inom
Östersjöstrategin”.
Kustbevakningen menar att EUSBSR kan fungera som stödstruktur och
koordineringsyta för samarbeten som BSRBCC11, HELCOM,
Köpenhamnsavtal med flera, och särskilt då för ”framväxande
samarbeten inom miljöräddning och även helt nya områden som t ex
hanteringen av hybridoljor”.

6.2

Sammanfattningsvis om hur strategin kan bli ett reellt
styrdokument

Bland aktörerna är det flera som anser att strategin redan utgör ett
styrdokument. Men likväl, har vi fått flera konkreta förslag för att
ytterligare stärka strategins ställning som styrdokument. Flera av de
svar vi fått om förändringar tangerar de som återfinns i kapitel 8,
nämligen förtydligande av uppdragen, tillför finansiering och integrera
med annat redan befintligt.

11

Baltic Sea Region Border Control Cooperation
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7

Förstärk sambandet med den nationella strategin
för hållbar regional utveckling

I det här kapitlet för vi ett resonemang om hur ett ömsesidigt förstärkt
samband mellan å ena sidan EUSBSR och å andra sidan den nationella
strategin för hållbar regional utveckling skulle kunna utvecklas och
varför vi tror det vore bra.

7.1

Gemensamt; Möjligheter och utmaningar

I Tillväxtverkets återrapportering av genomförandet av EUSBSR för
2020 konstaterar vi att de utmaningar och möjligheter som Sverige
samlat står inför och som landets 21 län står inför, till stor del är
identiska med övriga Östersjöländers utmaningar och möjligheter. Vi
identifierar samma politikområden samt att hållbarhet är ett
genomgående perspektiv i de båda strategierna. Strategierna är
territoriella och inte fokuserade på något specifikt sakområde. Kort
sagt är strategierna likartade om än med en annan geografisk
avgränsning.
Trots likheterna mellan strategierna saknar vi tydliga samband mellan
dem. Det menar vi, försvårar förankring av och kommunikation om
EUSBSR. Från vårt, Tillväxtverkets, uppdrag att sammanställa
regionernas villkorsrapporteringar ser vi att deras insatser för
Östersjöregionens hållbara utveckling inte blir särskilt synliga i den
totala bilden av vad svenska aktörer gör för att implementera
strategin. Vi vet från vårt uppdrag som förvaltande myndighet för
europeiska regionala utvecklingsfonden, att i princip alla svenska
regioner är involverade i någon form av Östersjösamarbete.

7.2

Olika strukturer

Bara för att vi ska förstå de rent faktiska olikheterna för de två
strategiernas förutsättningar väljer vi att beskriva dem nedan.
Förutom det givna svaret från rubrikerna att det är geografiska
skillnader så skiljer sig även styrningen utifrån dem. Vi börjar med
EUSBSR:
Som redan angetts ska EUSBSR genomföras enligt de tre principerna
om




ingen ny lagstiftning
inga nya institutioner
ingen ny finansiering

Uppdraget att bidra till genomförandet av EUSBSR finns inte i
regleringsbrev där tillhörande finansiering medföljer utan regeringen
ger aktörerna uppdraget i regeringsbeslut. Detta innebär att aktörerna
nyttjar befintliga resurser endera inom den egna organisationen eller
söker sig till exempel till någon av europeiska struktur-och
investeringsfonderna eller andra finansieringskällor som finns att
tillgå. Detta ger för handen att länsstyrelserna och

29

sektorsmyndigheterna på egen hand anger ambitionsnivå och därefter
implementerar strategin på enligt dem själva bästa sätt.
Sedan, vad gäller den nationella strategin för hållbar regional
utveckling utgör den en både plattform för, och förväntan på, vad som
ska utföras av de regionalt utvecklingsansvariga (regionerna) inom den
regionala utvecklingspolitiken. Grundat i lag och förordning finns
anslag 1.1 regionala utvecklingsmedel för regionerna att ta del av.
Anslaget är avsett för att arbeta i enlighet med prioriteringarna i den
nationella strategin för hållbar regional utveckling och ingenting
annat.12.
Det finns en logik, en röd tråd om man så vill mellan strategi, styrning
och finansiering för regionerna och deras insatser kopplade till den
nationella strategin för hållbar regional utveckling.
Detsamma gäller inte för EUSBSR. Uppdraget att bidra till
genomförandet av strategin kopplas inte till några särskilt avsedda
resurser utan bygger på en frivillig ambitionsnivå utifrån möjligheter
och vilja hos aktörerna.
Det menar vi, tillsammans med att sambandet mellan EUSBSR och
andra strategier inte tydligt framgår, är bidragande faktorer till varför
EUSBSR inte av alla uppfattas som relevant och prioriterat för den
egna organisationens och offentlig förvaltnings eller näringslivets
skull.

7.3

Olika sektorsmyndigheter har olika uppdrag vad gäller
strategierna

Flera av sektorsmyndigheterna anger i sina svar att de inte vill eller
kan svara på frågan om hur de två strategierna skulle kunna kopplas
samman tydligare eftersom de ”inte har uppdrag att bidra till den
nationella strategin för regional utveckling”. I förordningen om
regionalt tillväxtarbete står i paragraf 18 att ”statliga myndigheter ska
inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala
tillväxtpolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin
verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala
förutsättningar”. (Intressant här är också att en av länsstyrelserna inte
vill svara på frågan med motiveringen att de inte längre innehar det
regionala utvecklingsansvaret ”och där EUSBSR är en del” utan
hänvisar till regionorganisationen”).
De sektorsmyndigheter som har i uppdrag att bidra till
implementeringen av EUSBSR är inte helt desamma som har i uppdrag

12

Varje år måste regionerna i sina villkorsrapporteringar redovisa vad de använt
medlen till och hur de arbetat i enlighet med måluppfyllelsen i strategin och även med
måluppfyllelserna i den egna regionala utvecklingsplanen samt de i den europeiska
regionalfonden.
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att medverka i det nationella regionala utvecklingsarbetet. Det
omvända gäller också.
I bilaga 3 framgår vilka statliga sektorsmyndigheter som har särskilda
uppdrag vad gäller att medverka i det regionala utvecklingsarbetet och
som ingår i det myndighetsnätverk för regional utveckling som
Tillväxtverket håller samman. Några av de statliga myndigheterna har
därtill haft i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för medverkan i
det regionala utvecklingsarbetet under perioden 2014–2020, även
dessa syns i matrisen i bilaga 3.
7.3.1

Konkretisera

Av de som svarar på frågan ser vi att flera ger uttryck för samma
uppfattning som Tillväxtverket dvs, att strategierna på ett konkret bör
koppla an till varandra. Att lyfta fram EUSBSR i den nationella
strategin skulle på ett bättre sätt tydliggöra hur den europeiska
regionalpolitiken påverkar den nationella regionala
utvecklingspolitiken. Därmed skulle vi på ett mer distinkt sätt kunna
påvisa kopplingar samt en helhet av lokala, regionala, nationella och
internationella utvecklingsinitiativ.
Jordbruksverket skriver att ”kopplingen till (den nationella) strategin
skulle förtydligas genom att tydligt formulera mervärden och ge
konkreta exempel kring hur transnationella samarbeten inom ramen
för östersjöstrategin faktiskt kan effektivisera och accelerera arbetet
med hållbar regional utveckling”.
Länsstyrelsen i Örebro skriver att ”frågan som borde ställas är hur
strategin kan kopplas till varje regions regionala utvecklingsstrategi
och att strategin bör på ett tydligare sätt brytas ned på regional nivå
och ge utrymme för regionala prioriteringar”.
Flera av länsstyrelserna skriver också att nya nationella strategin bör
stärka och koppla målsättningarna för EUSBSR till de målsättningar
som finns inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Det bör i de
utlysningstexter som anges inom de europeiska struktur-och
investeringsfonderna mer utförligt beskrivas hur projekt förväntas
bidra till måluppfyllelserna i EUSBSR. På så vis skulle också det lokala
och regionala engagemanget för strategin öka menar flera av
länsstyrelserna.
Länsstyrelsen i Stockholms län skriver att om ”EUSBSR finns med som
en tydlig del i den kommande nationella strategin för hållbar regional
utveckling leder det i sin tur till att strategin lättare får en naturligare
plats i både regionala och lokala strategier”.
Länsstyrelserna i Kalmar och Norrbotten önskar att ett översiktlig
schema publiceras över de olika målen i de båda strategierna så det
framgår hur de kan samverka samt att det i den nationella strategin för
hållbar regional utveckling skulle finnas en kort beskrivning för hur de
olika delarna förhåller sig till EUSBSR. ”Kopplingen mellan
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strategierna skulle stärkas om man vid uppföljning av den ena
strategin även beaktar den andra strategin”.
Länsstyrelsen i Västernorrland skriver; ”genomförandekapaciteten av
den statliga och europeiska regionala tillväxt-och utvecklingspolitiken
är beroende av att många aktörer drar åt samma håll. Samtidigt är den
nationella strukturen för den regionala utvecklingspolitiken allt för
sektoriell och snäv. För att de olika strategierna och
genomförandeprogrammen ska nå längre bör fokus därför läggas på
att bredda den regionala genomförandekapaciteten så att fler aktörer
bidrar till måluppfyllelsen”.
Länsstyrelsen i Örebro skriver att ”den traditionella regionala
tillväxtpolitiken tycks centreras mer till regionerna som då också bör
ha ansvaret för de delar av strategin som avser t ex näringsliv,
transporter och regional tillväxt i allmänhet”.

7.3.2
Sätt EUSBSR i ett svenskt perspektiv och belys helheten
Några av sektorsmyndigheterna skriver precis som länsstyrelserna att
det i den nationella strategin bör pekas ut hur berörda områden
kopplar an till EUSBSR och att övriga nationella mål och prioriteringar
som är av betydelse för den regionala utvecklingen bör ta sin
utgångspunkt i ett makroregionalt perspektiv. ”Att sätta EUSBSR i ett
svenskt sammanhang skulle kunna tydliggöra likheter, skillnader och
ev. målkonflikter samt möjliggöra en ökad samordning av
regeringsuppdrag och rapporteringar” skriver Havs- och
vattenmyndigheten och det är en uppfattning vi, Tillväxtverket delar.
Trafikverket menar att det finns delar i EUSBSR som kan ligga till
grund för den nationella strategin för hållbar regional utveckling, inte
minst ur ett transportsystemperspektiv och de insatser som
myndigheten medverkar i inom Barentsregionen (bla samverkan med
övriga väghållningsmyndigheter).
Kustbevakningen identifierar digital och energiomställning som
områden där det tydligt skulle gå att öka sambanden mellan
strategierna.
Några av sektorsmyndigheterna skriver att då de vid tidsperioden för
denna rapportering endast tagit del av utkast av den nationella
strategin för regional utveckling inte vill uttala sig om hur de båda
strategiernas relation bör och kan förtydligas.

7.4

Sammanfattningsvis om kopplingarna mellan strategierna

Självfallet har aktörerna ett stort eget ansvar att sätta EUSBSR i
relation till den egna organisationens verksamhet samt till andra
strategier som är centrala för genomförandet. I kapitel 5 kunde vi visa
på exempel där aktörerna knyter ihop Agenda 2030-målen med
EUSBSR. Vi ser inte motsvarande bild vad gäller kopplingen mellan
EUSBSR och den nationella strategin för hållbar regional utveckling
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och konstaterar därför att oavsett vilken myndighet som aktörerna
företräder finns det bland de som svarar på frågan, en efterfrågan på
en tydlig beskrivning av hur de två strategierna korrelerar med
varandra.
Vinsterna med förtydligandet skulle vara bland annat att den egna
organisationens insatser skulle framträda i en större och
transnationell kontext. Det skulle bli enklare att se den röda tråden
mellan den europeiska, nationella och regionala utvecklingspolitiken.
Det skulle också tror vi, föra med sig att regionerna i sina
villkorsrapporteringar mer uttömmande skulle redovisa sina insatser
inom ramen för EUSBSR.
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8

Revidera de svenska aktörernas uppdrag att bidra
till implementeringen av strategin

De synpunkter som framförts om hur det sammantagna svenska
arbetet för strategin ska se ut, handlar särskilt från länsstyrelsernas
sida, om att konkretisera deras uppdrag av att medverka till
genomförandet av strategin. Vi konstaterar att merparten av de svar vi
fått på frågan om hur strategin kan bli ett reellt styrdokument (kap 5)
är i princip likalydande som svaren vi fått om vilka förändringar i
uppdrag som aktörerna vill se.
Liksom tidigare efterfrågar framför allt länsstyrelserna en annan
uppdragsgivning än den nuvarande som innebär att uppdraget är
separat med årsvisa förlängningar. Den nuvarande ordningen, ger
enligt flera, sämre förutsättningar att koppla arbetet med EUSBSR till
andra uppdrag. Både länsstyrelser och sektorsmyndigheter skriver att
det nog i sak genomför fler betydande insatser för att implementera
strategin men då dessa inte alltid är tydligt kopplade till strategin är
det ibland svårt att säkerställa att relevanta aktiviteter kopplas samt
avrapporteras visavi strategin.

8.1

Precisera uppdraget

En majoritet av aktörerna efterfrågar tydligare uppdrag för sin
medverkan att bidra till genomförandet av strategin. Här nedan några
exempel:
Sjöfartsverket skriver ”över lag önskar vi en ökad tydlighet från
Regeringskansliet angående förväntningarna på svenska aktörers
arbete med strategin”.
Transportstyrelsen skriver att ”de gärna ser att myndigheterna får
tydligare styrsignaler kring hur arbetet med strategin ska bedrivas och
hur stor vikt denna ska ha i förhållande till andra nationella strategier
och regeringsuppdrag Det är viktigt att ytterligare förstärka och
tydliggöra syftet med strategin för att myndigheterna ska kunna se
nyttan med arbetet och rapporteringen”.
Statens lantbruksuniversitet (SLU) skriver att de gärna ser att
”uppdraget blir mer specificerat för några av våra kompetensområden
och att det finns en underliggande kompletterande struktur mellan
svenska myndigheter. Som upplägget är nu blir det lätt
projektredovisning i stället för att prioriterade frågeställningar
diskuteras och utvecklas. Det svenska bidraget till strategin kan bli
mer systematiskt och strategiskt”.
Jordbruksverket är också de inne på samma linje och säger att ”det
stora omfånget av aktörer och policyområden som påverkas av andra
nationella och internationella styrdokument medför en utmaning på
samordning och att effektivt kommunicera syfte, mål och strategier för
att göra strategin integrerad i andra relevanta processer. Det riskerar
(i stället) att motverka strategins faktiska syfte nämligen att samordna
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och rikta finansiella insatser mot gemensamma utmaningar som
kräver gränsöverskridande lösningar.”
Naturvårdsverket efterlyser att ”formulering och utformning av
regeringsuppdrag är likalydande för alla berörda myndigheter. Där en
särskild samverkan mellan myndigheter och länsstyrelse önskas bör
även detta förtydligas i uppdragen till alla involverade parter”.
Länsstyrelserna är även de överens om att uppdraget bör
återrapporteras i årsredovisningen likt andra uppdrag (och därmed
finnas med i regleringsbrevet och inte vara något enskilt utöver).
Länsstyrelsen i Jämtland säger att ”en allmän formulering i
uppdragsbeskrivningen resulterar att det är lätt att inte känna sig
berörd. Det bör göras en ny översyn vilka myndigheter och i
länsstyrelsernas fall vilka verksamheter som har relevans för
EUSBSR”. De anger också att de inte ser ”att denna efterrapportering
har någon praktisk nytta” för hur de utför arbete i strategins anda.
”Kanske vore en mer framkomlig väg att på nationell nivå koppla
övriga relevanta nationella planer till strategin”?
Länsstyrelsen i Gävleborg skriver samma sak; ”Vår
uppdragsbeskrivning kopplad till strategin anger att vi ska medverka i
arbetet med strategin. Uppdraget bör troligen vara mer precis än så för
att öka samarbetet och för att känna att det ger en väsentlig
uppväxling av gjorda insatser”.
Länsstyrelsen i Kronoberg skriver att ”för att strategin ska få
genomslag för vårt arbete behöver vi få tydliga och finansierade
uppdrag. Uppdragen ska specificeras i regleringsbrev och
återrapporteras i årsredovisningen”.
8.1.1
Internationell samverkan
Flera av aktörerna anser också att internationell samverkan bör bli
tydliggjort i uppdraget. Till exempel Länsstyrelsen i Dalarna som
efterfrågar förtydligande om ”EUSBS- insatser enbart är av
internationell karaktär eller även syftar på övrig verksamhet som
länsstyrelsen bedriver”? De skriver att ”det är en fördel om det i
regleringsbrevet finns ett uppdrag om medverkan till transnationell
samverkan”. Länsstyrelsen i Jönköping är inne på samma linje;
”Internationell samverkan behövs för hållbar regional utveckling och
vi önskar därför att uppdraget tydliggörs i den riktningen”.
Skogsstyrelsen skriver att ”När myndigheterna ges i uppdrag att
samverka på nationell nivå inom ett specifikt område bör man
överväga att inkludera en gränsöverskridande samverkanskomponent
inom Östersjöregionen för utbyte av erfarenheter och kunskap framför
allt när det gäller gemensamma utmaningar som löses bäst genom
gränsöverskridande samverkan. Oftast saknas en tydlig koppling till
EUSBSR i enskilda uppdrag”.
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8.2

Mindre frekvent rapportering

Vi kan från rapporterna se att det inte sker några större förändringar
från ett år till ett annat. Kemikalieinspektionen skriver ”Då arbetet
med strategin är långsiktigt och det inte hinner hända så mycket under
ett år anser vi att det kunde vara glesare mellan
rapporteringstillfällena, till exempel vart tredje år”. MSB skriver
samma sak ”mycket av arbetet är långsiktigt och det är svårt att
rapportera konkreta resultat varje år då frågorna utgår från att man
arbetar ett antal år i projektformat”. Transportstyrelsen skriver att
”arbetet kan idag upplevas som ytterligare en rapportering av vårt
arbete snarare än en inriktning för hur vårt arbete ska bedrivas”.
Tillväxtverket delar uppfattningen att en mindre frekvent
rapportering vore att föredra. Då kan vi bättre se utveckling över tid
och utifrån det uppnå djupare analyser av aktörernas insatser för att
bidra till implementeringen av strategin.

8.3

Tillför resurser

Liksom tidigare år framför många att det är nödvändigt att tillföra
resurser som är direkt kopplade till genomförandet av EUSBSR. Det
skulle öka legitimiteten för strategin och möjliggöra ännu fler insatser.
Med principen om att ingen ny finansiering ska utgå från
implementeringen av strategin blir effekten att arbetet med den blir
beroende av övrig verksamhet på olika myndigheter och
organisationer.
Den stora merparten av samtliga rapporterande aktörer framhåller
behovet av långsiktig och kontinuerlig finansiering för att fokuserat
kunna arbeta med implementeringen av strategin. Tex så skriver
Jordbruksverket att ”det har varit svårt att skapa kontinuitet och
långsiktighet i arbetet”. I egenskap av policysamordnare efterfrågar de
också ”långsiktig projektfinansiering för att genomföra PACuppdraget. I dagsläget är det inte möjligt att söka för längre tidsperiod
än två år i taget”. Också Trafikverket för fram samma synpunkt;
”organisationen av strategins policyområden kan behöva stärkas för
att arbetet inom strategin ska fortsätta utvecklas. PAC måste ha
tillräckliga resurser för att underlätta för kontakterna mellan
länderna”. Just detta påpekar även Länsstyrelsen i Norrbotten.
Länsstyrelsen i Västmanland skriver att ”det borde finnas
gemensamma utvecklingsmedel att söka som är direkt kopplade till
EUSBSR. Då det inte finns finansiella medel kopplade till strategin
finns det risk att aktiviteter som bidrar till uppfyllande av målen inte
är möjliga att genomföra inom befintlig ram i den utsträckning som
skulle var möjligt om särskilda finansiella medel var knutna till
strategin”.
Länsstyrelsen i Gävleborg anser att det är en nackdel att det inte finns
specifika medel avsatta för strategin eftersom det medför att arbetet
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med den ”blir beroende av övrig verksamhet på olika myndigheter och
organisationer för att nå målsättningarna”.
Flera av länsstyrelserna uppger också att ”vi har inga medel avsatta för
transnationellt utvecklingsarbete efter det att våra 1.1 medel
försvunnit”.

8.4

Sammanfattningsvis om aktörernas synpunkter på förändringar i
uppdraget att bidra till implementeringen av strategin
De huvudsakliga linjerna vi ser i rapporten, är till stor del synpunkter
vi sett i tidigare rapporter. Vi väljer här att sammanfatta dem i punktform:






Inkludera uppdraget i regleringsbreven.
Precisera vad som förväntas; att endast ange ”bidra till
implementeringen av strategin” upplevs för vagt och oprecist.
Specificera också uppdrag om internationell samverkan.
Om särskild samverkan mellan sektorsmyndigheterna och
länsstyrelserna önskas bör detta också förtydligas i uppdragen
till alla involverande parter.
Upphör med en årlig rapporteringsfrekvens då detta inte tillför
något egentligt mervärde.

Tillväxtverket anser att om det fortsatt är regeringens intention att
länsstyrelserna och särskilt utsedda sektorsmyndigheter ska bidra till
genomförandet av strategin bör uppdragen preciseras och skrivas in i
myndigheternas regleringsbrev. Vår analys är att annars riskerar
arbetet med genomförandet av strategin att nedprioriteras av en stor
del av aktörerna. Därför stödjer vi förslaget från länsstyrelsen i
Norrbotten om att utifrån olika regionala skillnader fokusera på olika
delmål i handlingsplanen för EUSBSR.
Slutligen delar vi uppfattningen att en årlig rapportering skapar
merarbete och resulterar i en ”rapportrötthet” i stället för att generera
nytta. De insatser som görs med bäring på strategin är inte av den
karaktären att det blir några större förändringar och avtryck från ett
år till ett annat utan de stora framstegen syns på längre sikt.
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9

Avslutande reflektioner

I den rapport Tillväxtverket sammanställde kalenderåret 2018, skrev
vi att aktörerna uppskattade den årliga rapporteringen eftersom den
satte fokus på insatser inom strategins mål-och delmål samt
möjliggjorde samarbeten mellan aktörerna. Inför denna och för den
förra rapporten anger dock aktörerna det motsatta; att rapporteringen
är för frekvent och inte tillför någon nytta. Vi tolkar det som att det
finns en rapportrötthet och att strategin inte är lika betydelsefull för
de enskilda organisationerna som tidigare. För att vända trenden är
det angeläget att det från högsta nivå kommuniceras vilken betydelse
strategin har och rollen den spelar för en hållbar utveckling i
Östersjöregionen.
Under hela uppdragsperioden har det framförts synpunkter att
samordning mellan mål och policyområden kan utvecklas för att
förbättra strategins helhetsperspektiv och dess insatsområden. Vi,
Tillväxtverket, och de övriga aktörerna lyfter fram att samordning med
andra internationella, nationella strategier och handlingsplaner är av
stor betydelse för att inte riskera att strategin underordnas mer
specificerade och områdesinriktade styrdokument. Som redovisats i
tidigare kapitel, är det en del av aktörerna som anser att då inte
strategin inkluderas i myndighetens regleringsbrev är det lätt att inte
prioritera arbetet med den.
I vår förra rapport kommenterade vi kring EU-finansierade projekt och
de utmaningar som finns vad gäller att driva och implementera
kortlivade projektinsatser och sedan integrera resultaten av dem i
ordinarie driftverksamhet. Denna utmaning är en egen fråga och inte
specifikt kopplad till EUSBSR. Men, vid bedömningen av vilken samlad
nytta som uppstår genom arbetet med strategin finns det anledning att
ha detta i åtanke. Strategin är mångårig och långsiktig och
projektinititaiv löper oftast över tre år i taget. Vilken roll spelar
strategin för att skapa den långsiktighet som behövs för att undvika i
tid kortlivade projektinsatser?
Tillväxtverket gör bedömningen att alldeles oavsett strategin, hade de
faktiska insatserna (ofta i konkreta projekt) och samarbetena,
nätverken som initieras och vidmakthålls högst troligt blivit
genomförda eftersom det är i de här insatserna som de verkliga
nyttorna finns.
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Bilaga 1: Strategins mål och delmål
EU:s strategi för Östersjöregionen består av tre huvudmål. Varje mål
har i sin tur fyra delmål.
Rädda havsmiljön





Östersjön ska ha rent vatten.
Östersjön ska ha en rik och levande biologisk mångfald.
Östersjön och dess utlopp trafikeras av en ren och säker
sjöfart.
Förbättra samarbetet för en god havsmiljö.

Målet att rädda havsmiljön handlar om att uppnå en god miljöstatus
och biologisk mångfald i havet. Östersjöns sårbarhet för övergödning,
föroreningar och överfiske ställer särskilt höga krav på samarbete
inom regionen.
Länka samman regionen





Goda transportvillkor i Östersjöområdet.
EU:s hela Östersjöregion ska ha pålitliga energimarknader.
Sammanlänka människor i regionen.
Bättre samarbete i brottsbekämpning.

Målet att länka samman regionen handlar om att förbättra regionens
transportsystem och trygga energiförsörjningen. Det handlar också om
att föra människor närmare varandra genom exempelvis
forskningsutbyten, företagskontakter och tillgång till
kommunikationsmöjligheter och internet.
Öka välståndet





Östersjöregionen som föregångare i förverkligandet av en
gemensam inre marknad.
EU:s strategi för Östersjöregionen bidrar till Europa 2020strategin.
Förbättra regionens globala konkurrenskraft.
Klimatanpassning och förbättrad krisberedskap.

Målet öka välståndet innehåller åtgärder för att främja
entreprenörskap, innovation, handel och digitalt driven
tillväxt. Länderna runt Östersjön kan stärka konkurrenskraften och
välståndet genom att samverka bättre kring forskning och utveckling
och på olika sätt fördjupa den inre marknaden.
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Bilaga 2: Rapporterande organisationer
Myndigheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Länsstyrelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESF-rådet
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen, Kemi
Kustbevakningen
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen, PTS
Sveriges geologiska undersökning,
SGU
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, SMHI
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt,
SVA
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vetenskapsrådet
Vinnova

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs
län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Norrbottens län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrlands
län
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
Länsstyrelsen Östergötlands
län

Myndigheter utsedda till PAC och med återrapporterings-krav:



MSB – PA Secure
Naturvårdsverket - PA Hazard

PAC/HAC utan formellt återrapporteringskrav:




Svenska Institutet – HA Capacity
Föreningen Norden – HA Capacity
Föreningen Norden – PA Education
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Bilaga 3: Myndigheter som har uppdrag att
implementera EUSBSR samt särskilda uppdrag att
medverka i det nationella regionala tillväxtarbetet.
UPPDRAG ATT TA FRAM
LÅNGSIKTIG STRATEGI
FÖR MEDVERKAN I DET
REGIONALA
TILLVÄXTARBETET
2014–2020

INGÅR I NÄTVERKET FÖR

EUSBSR

TILLVÄXTVERKETS
”MYNDIGHETSUPPDRAG”

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna

Statens energimyndighet

Statens energimyndighet

ESF-rådet

ESF-rådet

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverk

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen

Statens geologiska undersökning

Statens geologiska undersökning

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Vinnova

Vinnova

Vinnova

Statens energimyndighet

Livsmedelsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för ungdoms -och
civilsamhällsesfrågor
Patent-och registreringsverket
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksarkivet
Sametinget
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Skolverket
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet
Tillväxtanalys

Boverket

Boverket
Socialstyrelsen
Tillväxtverket
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Statens lantbruksuniversitet
Myndigheten för samhällsydd och
beredskap
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut
Vetenskapsrådet
Transportstyrelsen

Statens kulturråd

Statens kulturråd

-

Arbetsförmedlingen

-

-

Kemikalieinspektionen
Läkemedelsverket

-

Folkhälsomyndigheten
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Bilaga 4: Övriga medskick
Några av aktörerna har också skickat med ytterligare synpunkter vad
gäller genomförandet av strategin och aspekter som kan utvecklas.
Kulturmiljö (Länsstyrelsen Gotland)
Gränsöverskridande samarbete borde initieras inom
kulturmiljöområdet. För gotländskt vidbekommande finns det behov av
brottsförebyggande arbete. På Gotland har vi länge sett att plundring av
fornlämningar sannolikt har en internationell koppling och gotländska
fornfynd dyker ibland upp på den internationella marknaden.
Lagstiftning och utredningsmöjligheter behöver utvecklas för att
komma tillrätta med dessa problem.
Farliga ämnen (MSB)
Sektorsövergripande samverkan behövs både nationellt och inom
EUSBSR för att kunna stödja kustkommuner och statliga regionala
myndigheter (länsstyrelserna i Sverige) med information och
vägledning kring hantering av farliga ämnen. Te x krigsmateriel från
världskrigen som är miljö- och säkerhetshot. Det finns i Östersjön
tyvärr alldeles för många dumpningsplatser till sjöss med hög
koncentration av krigsmateriel.
Beräknings- och prognosmetoder (MSB)
Inom ramen för översvämningsdirektivet kan ett framtida
samverkansområde fokusera på kommande havsnivåhöjning för
Östersjön. Ökade havsnivåer kommer att påverka olika områden utmed
kusterna. Samarbete kring beräknings-och prognosmetoder kan utgöra
stöd för länderna i regionen.
EU:s säkerhetsunion (Kustbevakningen)
Strategin har ett värde i att belysa prioriterade områden inom
samverkan och utveckling runt Östersjön. Tydlighet är viktigt, även
gällande vilka områden som ligger utanför strategin. Säkerhet är ett av
de områden vi verkar inom på havet, vilket omfattar att även hålla oss
uppdaterade inom dimensionerna säkerhetspolitik och totalförsvar.
Initiativ inom gränsövervakning, likaså säkerhet och brottsbekämpning
utvecklar gråzoner mellan områden som omfattas/inte omfattas av
EUSBSR. Det kan förenkla arbete inom handlingsplanen och
flaggskeppsområden om det tydligt framgår vad som omfattas/inte
omfattas av strategin. Strategin för EU:s säkerhetunion betonar en del
områden som även återkommer i EUSBSR. Informationsutbyte är
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relevant för båda strategierna likaså hotbilder. Betonas ett tydligt
område i flera EU-strategier bör det kanske övervägas om det ska bli ett
flaggskepsområde per automatik.
REACT-EU (Havs-och vattenmyndigheten)
Med hänsyn till aktuell krissituation till följd av den pågående
pandemin och dess följdeffekter såsom omfattande påverkan på vissa
näringar vill vi lyfta betydelsen av de finansiella insatser för
återhämtning som sker både nationellt och inom EU verkar för att
främja ett hållbart nyttjande av gemensamma vatten- och havsresurser
i linje med strategin. En samordning av EU:s återhämtningsfond
(REACT-EU) skulle kunna kopplas till övergripande makroregionala
strategier, däribland EUSBSR.

Stuva om – Klimatanpassning (Länsstyrelsen
Västernorrland).
Klimatanpassning grupperas i denna strategi under mål 3 och delmål 4
tillsammans med krisberedskap. Det är naturligtvis viktigt att skapa ett
robust och resilient samhälle som står emot de negativa konsekvenser
ett förändrat klimat kan ha, men det är också viktigt att ta tillvara de
möjligheter som dessa förändrade förutsättningar kan ge. I kommande
arbete kan klimatanpassningsperspektivet även finnas med i mål 1 och
dess delmål, och kanske även i mål 2.
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Bilaga 5 Frågemall
2020-09-24 Diarienummer: Ä-2016-0000888

Frågemall för myndigheter med regeringsuppdrag samt
organisationer med rollen som policyområdessamordnare (PAC)
eller som samordnare för horisontellt åtgärdsområde (HAC) inom
ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen 2016–2020
Frågemallen nedan skickas till nationella myndigheter och
länsstyrelser som enligt regeringsbeslut har i uppdrag att medverka i
genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Uppdraget ska
rapporteras årligen och för verksamhetsår 2020 vara myndighetens
ansvariga departement tillhanda senast 31 januari 2021 med kopia
till Tillväxtverket (tillvaxtverket@tillvaxtverket.se).
Mallen skickas också till organisationer som har en samordnande roll
för ett policyområde (Policy Area Coordinator, PAC) eller för ett
horisontellt åtgärdsområde (Horizontal Action Coordinator, HAC). Vad
som ingår i uppdraget som PAC/HAC framgår av handlingsplanen för
strategins genomförande och som finns tillgänglig på strategins
webbplats.
För de PAC/HAC som inte omfattas av regeringsuppdraget skulle vi
uppskatta om även ni kunde svara på dessa frågor till 31 januari
2021.
Obs! Vänligen skicka oss en olåst elektronisk kopia i wordformat, ej
låst/scannad PDF.

Vänligen,
Ulrika Åberg
Uppdragsansvarig; EU:s utvecklingsstrategi för Östersjöregionen
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FRÅGEMALL
1) Redogör för hur ni arbetat med de delmål13 i strategin som
närmast berör er organisations verksamhetsområde under
perioden 2016–2020. Tex;
a) Via EU-finansierade projekt?
b) I nätverk och samarbetskonstellationer
c) Annat?
2) Redogör för eventuell bedömd respektive faktisk nytta och
resultat som uppnåtts av arbetet med strategins delmål under
perioden 2016–2020
a) För den egna organisationen
b) För annan offentlig förvaltning eller näringsliv
- Beskriv synergier mellan detta uppdrag och andra uppdrag
som myndigheten har.
3) Beskriv hur ert arbete med strategin under perioden 2016–
2020 bidragit till en mer hållbar utveckling14 i
Östersjöregionen.
4) Hur kan strategin bli ett reellt styrdokument för er
organisation?
5) Hur kan EU:s strategi för Östersjöregionen kopplas tydligare
till den kommande nationella strategin för hållbar regional
utveckling?
6) Hur skulle ni vilja att Sveriges sammantagna framtida arbete
med strategin utvecklas de kommande 10 åren?
a) Vilka förändringar i uppdrag skulle ni vilja se?
7) Eventuellt övriga medskick?

13

Strategin har tre övergripande mål: Rädda havsmiljön, Länka samman regionen,
Öka välståndet. Under varje mål finns s.k. delmål. Dessa beskrivs i handlingsplanen för
strategins genomförande. Se även Tillväxtverkets broschyr ”Östersjöstrategin för
nybörjare” (s 7–9).
14 Innefattar tre dimensioner ekonomisk- social- och ekologisk hållbarhet (Brundtland,
1987).
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