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1 Sammanfattning  
Miljönämnden ska med sina insatser bidra till att göra Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Ett Västra Götaland som 
ställer om är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och 
cirkulärt.  

Det regionala utvecklingsarbetet är långsiktigt och strategiskt och det sker i samverkan 
med nämnder och beredningar inom regional utveckling och kultur i Västra 
Götalandsregionen. Arbetet genomförs även i samarbete mellan sektor och aktörer lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans har vi en unik genomförandekraft 
för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. 

Syftet med Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter är att 
bidra till visionen Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv för varje människa på en 
välmående planet. Detta innebär att Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar 
planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors 
hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. Miljönämnden har ett strategiskt och 
samordnande ansvar i Västra Götalandsregionen för genomförandet av Miljömål 2030. 

Miljönämnden kommer under 2022 arbete med följande mål och 

fokusområden: 

Mål 

• Stärka innovationskraften - för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i 
framkant 

• Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant 

Fokusområden 

• Kraftsamla för elektrifiering  
• Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller  
• Minska VGR:s miljö- och klimatpåverkan enligt Miljömål 2030 
• Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 
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2 Verksamhet 

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

2.1.1 Stärka innovationskraften - för ett hållbart och 

konkurrenskraftigt näringsliv i framkant  

Att stärka innovationskraften handlar om att nyttiggöra kunskap och utveckla idéer med 
potential att både skynda på omställningen och skapa värde i privat och offentlig sektor.  

Det ska bidra till att innovativa entreprenörer och företag växer på jämlika villkor, idéer 
och lösningar som ökar takten i omställningen utvecklas i världsledande 
samverkansmiljöer samt att hållbara produkter och tjänster sprids och används. 

2.1.1.1 Kraftsamla för elektrifiering  

Elektrifieringen av industriella processer och elektrifieringen av transportsystemet är de 
två pågående största klimatminskande åtgärderna. Sverige har en god start i ett relativt 
förnybart el- och energisystem, och när övriga Europa och världen går i samma riktning 
finns förutsättningar för en verklig klimatomställning på global nivå. Samverkan och 
insatser behövs för ökad elnätskapacitet och kraftfullt ökad produktion av förnybar el. 
Insatsområden är även att stötta omställningen hos industrin, till exempel produktion av 
vätgas från förnybar el eller kolinfångande processer för produktion av insatsråvara till 
processindustrin. Elektrifieringen av transporter innebär också en stor och snabb 
omställning av industristruktur och arbetstillfällen i Västsverige. För att accelerera 
klimatomställningen och samtidigt öka konkurrenskraften är det viktigt att det sker 
kompetensomställning samt att nödvändig forskningsinfrastruktur byggs ut i tid. Även 
andra satsningar kan komma att behövas, till exempel insatser för att attrahera 
industrietableringar och erforderlig kompetens från andra länder. 

Aktiviteter  

• Vara en aktiv och vid behov drivande dialogpart i frågan om regionens 
behov av el-och effekt för en snabb elektrifiering av industri-och 
transportsektorn 

• Verka för en ökad produktion av förnybar el och ett effektivt energisystem 
• Verka för en omställning mot cirkulära värdekedjor inom både material och 

energi 

 

2.1.1.2 Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller  

I en cirkulär ekonomi skapas stort värde för kunden med ett minimum av resurser. 
Näringslivets behöver drastiskt minska sin materialanvändning och skapa affärsmodeller, 
produkter och material som behåller sitt värde över tid med så lite förändring som 
möjligt. Det görs genom återanvändning och uppgradering och, i sista hand, återvinning. 
Det innebär att vi kan minska förbrukningen av naturresurser och på så vis minskar vi den 
pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och vi minskar våra 
klimatpåverkande utsläpp. 
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För att företag och organisationer ska gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell krävs 
att det finns en kommersiell affärspotential i den senare. I kraftsamling cirkulära 
affärsmodeller vill miljönämnden skapa möjligheter och bidra till att lönsamma modeller 
kan växa fram. För att nå resultat under kraftsamlingen krävs även en tydlig prioritering 
och spetssatsningar inom några branschområden. Vilka områden som är mest kritiska 
behöver ytterligare utredas för att få en bättre helhetsbild, men miljönämnden anser det 
viktigt att snabbt få igång insatser inom några valda områden. Områdena bygger på de 
prioriteringar som gjorts inom EU och på nationella nivå i Sverige, samt att områdena är 
viktiga för omställningen i Västra Götaland. 

Aktiviteter  

• Initiera och främja spetssatsningar inom områdena bygg, textil, plast och 
inredning för att få fram goda exempel på lönsamma cirkulära affärsmodeller 

• Utreda behov och engagemang av spetssatsningar inom ytterligare områden 
• Analysera materialflöden samt kritiska områden där cirkulära affärsmodeller kan 

ge störst nytta 

2.1.2 Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant 

Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett ansvar och en 
stor möjlighet att vara en föregångare i miljö- och klimatarbetet. Med VGR:s storlek och 
samlade kompetens kan vi i samverkan med andra aktörer i samhället utveckla hållbara 
och innovativa lösningar och påvisa att en omställning till ett hållbart välfärdssamhälle är 
möjlig. 

Prioriteringarna i Miljömål 2030 är tydligt sammankopplade med den regionala 
utvecklingsstrategins mål fossiloberoende och cirkulärt samt kraftsamlingarna inom 
elektrifiering och cirkulära affärsmodeller. 

Under 2022 ska miljönämnden stödja fortsatt arbete i Västra Götalandsregionen med:  

• Införandeplan av elfordon och laddinfrastruktur  
• Cirkulära, giftfria och fossilfria plastflöden 
• Cirkulära möbelflöden 
• Cirkulära byggmaterial och klimatsmart byggande  

2.1.2.1 Minska VGR:s miljö- och klimatpåverkan enligt Miljömål 2030  

Miljömål 2030 ska bidra till att utveckla och förbättra Västra Götalandsregionens 
huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur 
för att främja en god hälsa och en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra 
Götaland och globalt.  

Miljönämnden har ett strategiskt och samordnande ansvar i Västra Götalandsregionen för 
genomförandet av Miljömål 2030. 2022 kommer fortsatt fokus att vara på att skapa goda 
förutsättningar för genomförande av Miljömål 2030 tillsammans med Västra 
Götalandsregionens förvaltningar och bolag.  

Aktiviteter 

• Samordna och utveckla utbildningar, kommunikation och uppföljning inom 
miljöområdet för att öka kunskapen och medvetenheten om miljömålen. 
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• Samordna och utveckla det strategiska arbetet med färdplaner inom målen för 
resurseffektivt och giftfritt, låg klimatpåverkan, främjad biologisk mångfald och 
miljöledning.  

• Tillsammans med Västfastigheter och Regionservice stödja arbetet med 
gemensamma prioriteringar och genomförande av miljömål för 
sjukhusförvaltningarna inom delmål för miljöledning, giftfria och resurseffektiva 
produktflöden, halverad klimatpåverkan från plast, textil och metall, hållbart 
resande i tjänsten, hållbar arbetspendling och besöksresor, halverat matsvinn samt 
fossilfria transporter.  

2.1.2.2 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"  

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland ett 
övergripande ledarskap för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Miljönämnden har 
det samordnande ansvaret inom Västra Götalandsregionen för arbetet med 
klimatstrategin. För att nå målen om 80 procents minskning av klimatutsläppen i länet till 
2030 jämfört med 1990 och att konsumtionsutsläppen ska minska med 30 procent till 
2030 jämfört med 2010 krävs fler insatser. Ett kraftfullt genomförande behövs inom de 
fyra fokusområdena som prioriterats utifrån klimatnytta, regional rådighet och bred 
samverkan. Under 2022 fortsätter insatserna inom fokusområdena; hållbara transporter, 
klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt 
sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Koldioxidbudgeten är ett verktyg i 
klimatarbetet som relaterar regionens klimatarbete till Parisavtalet och 2022 blir det första 
året som koldioxidbudgeten finns på plats för verksamhetens planering. I början av året 
kommer en första uppdatering göras av koldioxidbudgeten utifrån vilket utsläppsutrymme 
som kvarstår. Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning kommer 2022 att 
presentera sin första rapport med rekommendationer på klimatåtgärder. 

Aktiviteter 

• Miljönämnden ska följa upp koldioxidbudgeten och rapporten från Forskarråd för 
Västra Götalands klimatomställning och analysera resultaten. 

• Utveckla Klimatråd Västra Götaland för att i samverkan med andra parter stärka 
förutsättningarna för minskade klimatutsläpp i länet. 

• Klimat 2030 ska stötta kommunerna i genomförandet av klimatåtgärder genom 
satsningen Kommunernas klimatlöften. 

• Under 2022 skall Klimat 2030 undersöka möjligheterna att utforma en satsning 
för näringslivet som motsvarar Kommunernas klimatlöften.  

• Med utgångspunkt i undertecknarna, samordningsprojekten samt Klimatråd 
Västra Götaland ska processledningen fortsätta utveckla Klimat 2030 med fokus 
på att minska klimatutsläppen. 

2.2 Regional utvecklingsstrategi 

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 är en övergripande 
strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Strategin 
innehåller mål och prioriterade områden för Västra Götalands utveckling. Västra 
Götalandsregionen är enligt lag (2010:630) och förordning (2017:583) ansvariga för att i 
samverkan ta fram, genomföra och följa upp arbetet med strategin.  
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Under hösten 2021 planeras regionutvecklingsnämnden fatta beslut om fyra program för 
hållbar omställning. Programmen beskriver Västra Götalandsregionens insatser inom fyra 
långsiktiga prioriteringarna Stärka innovationskraften, Bygga kompetens, Öka 
inkluderingen och Knyta samman Västra Götaland i den regionala utvecklingsstrategin. 
Programmen börjar gälla under 2022 och är på fyra års sikt. Regionutvecklingsnämnden 
är huvudansvarig för programmen och genomförandet sker i samverkan med 
kulturnämnden, miljönämnden, kollektivtrafiknämnden samt beredningen för mänskliga 
rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.  

2.3 Regiongemensamt 

2.3.1 Miljö 

Under 2022 ska miljönämnden påbörja arbetet med att hållbarhetsintegrera nämndens 
finansieringsverktyg, vilket innebär att bl.a. se över kriterier och indikatorer för 
bedömning och uppföljning. Syftet är att säkerställa att de satsningar som nämnden 
finansierar präglas av hållbarhet och bidrar till miljömålen och till mål för social 
hållbarhet.  

Samtliga stödmottagande verksamheter/projekt ska inom sitt ansvarsområde aktivt arbeta 
för att minska sina utsläpp av skadliga växthusgaser och därmed bidra till att nå 
ambitionsnivån i regionens koldioxidbudget. Återrapportering av genomförda insatser ska 
ske till nämnden. 

2.3.2 Social hållbarhet 

Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen samlar tillsammans med mål 
för miljö våra ambitioner, utmaningar och prioriteringar utifrån de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål för social hållbarhet är väl i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030, där strategin strävar efter ett jämlikt 
och öppet Västra Götaland där varje människa deltar i samhället på jämställda och 
jämlika villkor. Miljönämndens genomförande av regionala utvecklingsstrategin bidrar 
till att förverkliga målen för social hållbarhet. 

Under 2022 kommer miljönämnden att påbörja arbetet med att hållbarhetsintegrera 
nämndens finansieringsverktyg, vilket innebär att bland annat se över kriterier och 
indikatorer för bedömning och uppföljning. Syftet är att säkerställa att de satsningar som 
nämnden finansierar präglas av hållbarhet och bidrar till förverkligandet av målen för 
social hållbarhet. 

 



Miljönämnden, Detaljbudget 2022 8(11) 

3 Ekonomi  

3.1 Resultat  

Miljönämndens regionbidrag uppgår till 132,5 miljoner kronor (mnkr). Regionbidraget är 
uppräknat med två procent, ramen är också ökad med 15 mnkr för utveckling av Västra 
Götalandsregionens cirkulära möbelflöden. På intäktssidan finns, utöver regionbidraget, 
även budgeterat för externa projektintäkter samt intäkter från interna 
miljöombudsutbildningar. 

Miljönämndens budget används till stor del till verksamhetsbidrag till utförare med 
långsiktiga uppdrag samt driftbidrag till Göteborgs botaniska trädgård. Den andra stora 
delen av budgeten används till externa projektägare, där hela summan för respektive 
projektbeslut kostnadsförs i samband med projektbeslutet, så kallad avsättning. 
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Miljönämnden Budget 2021 (tkr) Budget 2022 (tkr) Diff (tkr)

Finansiering:

Övriga intäkter 1 650 700 -950

Regionalt anslag 115 160 132 463 17 303

SUMMA INTÄKTER 116 810 133 163 16 353

3 500 19 500 16 000

varav interna utvecklingsmedel 3 500 4 500 1 000

varav cirkulära möbelflöden 15 000 15 000

Biologisk mångfald 1 000 1 000

Projektmedel 28 547 19 743 -8 804

varav Kraftsamling Klimat 2030 3 000 3 000 0

varav Västerhavsveckan 2 100 2 100 0

varav övriga projektmedel 23 447 14 643 -8 804

VG2030 process 7 000 7 000 0

varav delregionala utvecklingsmedel 6 000 6 000 0

varav externt utvecklingsarbete 500 500 0

varav informaton 500 500 0

Verksamhetsbidrag 20 462 21 596 1 134

varav Västkuststiftelsen 10 432 10 641 209

varav skärgårdsrenhållning (Västkuststiftelsen) 1 400 1 400 0

varav Agenda 2030 i Väst 580 580 0

varav Lokalproducerat i Väst 1 950 1 950 0

varav Miljöbron 400 425 25

varav Skolmatsakademin 900 900 0

varav WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 1 000 1 000 0

varav Re:textile/Circular Hub 800 1 700 900

varav Energikontor Väst 3 000 3 000 0

Samordningsbidrag 6 000 6 000

varav Johanneberg Science Park - 

fokusområde Sunda och 

klimatsmarta bostäder och lokaler

1 800 1 800

varav RISE - fokusområde 

Klimatsmart och hälsosam mat
1 500 1 500

varav IVL Svenska Miljöinstitutet - 

fokusområde Hållbara transporter
1 500 1 500

varav Science Park Borås - 

fokusområde Förnybara och 

resurseffektiva produkter och tjänster

1 200 1 200

Göteborgs botaniska trädgård 40 256 40 941 685

varav driftbidrag 34 256 34 941 685

varav tillfälligt utvecklingsprojekt 2019-2022 6 000 6 000 0

Medlemskap 150 150 0

Nämnd 1 494 1 524 30

Koncernkontoret 15 401 15 709 308

SUMMA KOSTNADER 116 810 133 163 16 353

Detaljbudget 2022

VGR:s miljömål
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3.1.1 Verksamhetens intäkter  

Budgeten för intäkter består av intäkter från miljöombudsutbildningar samt förväntade 
intäkter för externt finansierade projekt. Intäkter för externt finansierade projekt förväntas 
bli lägre under 2022 och budgeten justeras ner.  

3.1.2 Verksamhetens kostnader  

Miljömål 2030 

För att skapa goda förutsättningar för genomförandet av Miljömål 2030 ökar 
miljönämnden finansieringen från 3,5 mnkr till 4,5 mnkr i budget för 2022. Medlen 
kommer i huvudsak delfinansiera uppväxling av koncernövergripande 
genomförandeprocesser och uppdrag samt förstudier och utredningar i samband med 
strategiskt viktiga fastighetsprojekt, upphandlingar eller uppstart av regiongemensamma 
tjänster. 

Biologisk mångfald 

Miljönämnden ger frågan om biologisk mångfald ökad prioritet från och med 2022. 
Tillsammans med klimatfrågan lyfts biologisk mångfald särskilt både i regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 och i Miljömålen 2030 för Västra 
Götalandsregionens egna verksamheter. Miljöavdelningen tar in kompetens från 
Botaniska Trädgården i Göteborg för att förstärka arbetet med att ta fram en plan för det 
fortsatta arbetet med att främja den biologiska mångfalden. Samverkan kommer att stärka 
kopplingen till Botaniska Trädgårdens breda kompetens inom biologisk mångfald, och 
planen kommer att tydliggöra prioriteringarna inom ett komplext område. Nämnden skall 
också verka för en utveckling av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier 
(GGBC) i synnerhet med utgångspunkt från Göteborgs botaniska trädgårdens 
verksamhet.  

Göteborgs botaniska trädgård 

Det finns ett stort fokus på att utveckla Göteborgs botaniska trädgård från regionens sida 
då Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen 
för biologisk mångfald. Regionfullmäktige har slagit fast att botaniska trädgården 
behöver ett nytt växthus och besökscentrum. Regionstyrelsen har uppmanat 
miljönämnden att under år 2019–2022 tillföra medel för att täcka de 
driftkostnadsökningar som följer av utvecklingsarbetet. Utöver uppräkning av 
driftsbidraget år 2022 har miljönämnden även avsatt medel för ett tillfälligt 
utvecklingsprojekt på 6 mnkr för att möjliggöra trädgårdens medverkan i planering av 
växthus och besökscentrum. Förstärkningen är inte en långsiktig höjning av rambidraget. 

Västkuststiftelsen 

Västra Götalandsregionen är tillsammans med Region Halland och Göteborgsregionens 
kommunalförbund huvudmän för Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen lyfts fram i 
regionfullmäktiges budget när det gäller Västra Götalandsregionens roll för att främja 
friluftsliv, öka förståelsen för och gynna biologisk mångfald. Styrdokumentet för Västra 
Götalandsregionens verksamhetsbidrag till Västkuststiftelsen för 2019-2022 ska följas 
upp och förnyas under 2022 med den nya regionala utvecklingsstrategin som 
utgångspunkt. 
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Västerhavsveckan 

Västerhavsveckans budget höjdes år 2020 med anledning av den utvärdering som gjordes 
av Västerhavsveckan under 2019. Den förhöjda budgeten kvarstår för år 2022. Under 
2020 beslutade miljönämnden om en långsiktig inriktning 2021-2024 för 
Västerhavsveckan. För att möta ambitionerna i den långsiktiga inriktningen kommer 
resurserna avseende bemanningen av projektledningen behöva ses över under 2022. 

Re:textile  

Re: textile har arbetat aktivt med textila innovationer och nya affärsmodeller vilket 
engagerat flera företag. Under 2020–2021 har Circular Hub tagit över ansvaret att skapa 
en plattform för företag med intresse för cirkulär affärsutveckling inom textil. De har idag 
drygt 200 medlemmar och intresset har växt i mycket stor omfattning i takt 
med framgångsrikt arbete och behovet av cirkulära affärsmodeller vilket motiverar en 
ökning av verksamhetsbidraget. 

Miljöbron 

Miljöbrons verksamhetsbidrag höjs med 25 000 kronor i linje med verksamhetsdialogen 
och utvecklingen och verksamheten.     

Samordningsbidrag Klimat 2030  

Miljönämnden har finansierat samordningen av de fyra fokusområdena i Klimat 2030 
genom projektstöd sedan 2018. Frågan om hur länge samordningsinsatserna ska finnas 
kvar har kommit upp emellanåt, och projektformen i sig ger en signal om att det är en 
tidsbegränsad insats. Miljönämnden går nu över till verksamhetsbidrag för 
samordningsprojekten inom de fyra fokusområdena för att tydligare signalera 
långsiktighet i finansieringen av samlande insatser för att uppnå målen för Klimat 2030.  

Delregionala utvecklingsmedel 

Miljönämnden ökar anslaget till delregionala utvecklingsmedel som följd av 
överenskommelsen med de fyra kommunalförbunden från 1 till 1,5 miljoner kronor per 
kommunalförbund. Anslaget möts med motsvarande finansiering från kommunerna och 
används för att stärka upp personalresurser ute i delregionerna och stärka genomförandet 
av Klimat 2030. 

Cirkulära möbelflöden  

Miljönämnden tillförs 15 mnkr 2022 för en satsning med att utveckla Västra 
Götalandsregionens cirkulära möbelflöden. Syftet är att öka återbruket av möbler vilket 
kommer att bidra till minskad koldioxidbelastning och kostnadseffektiviseringar. 

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver  

Miljönämnden avser inte att använda det egna kapitalet år 2022. 

3.3 Investeringar  

Miljönämnden har inga investeringar. 
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