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Till aktörer i Västerbotten som arbetar
med energi- och miljöfrågor ur ett
regionalt tillväxtperspektiv.

Välkomna att bidra till med er kunskap och erfarenhet till arbetet med en regional
handlingsplan för integrering av miljö- och klimatfrågor i det regionala tillväxtarbetet.

Region Västerbotten har fått i uppdrag av näringsdepartementet att ta fram en regional
handlingsplan för hur miljö och klimatperspektiv kan integreras i det regionala tillväxtarbetet.
Planen ska innehålla analyser av behoven, aktiviteter och en tidplan för genomförande.
Planen ska vara klar i september 2017.
Region Västerbotten vill gärna ta del av er kunskap och erfarenheter.
För att underlätta har vi tagit fram ett enkelt underlag med några rubriker och frågeställningar
som vi gärna vill att ni besvarar. Se följande sida. Det går bra att svara både kort och långt,
detaljerat eller mer svepande, beskriva välutvecklade idéer och såväl som ganska lösa
funderingar.

Vi vill ha era inspel senast den 25 maj

Vänliga hälsningar
Liv Öberg, liv.oberg@regionvasterbotten.se, 070-351 65 77 eller
Lena Friborg, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070-3163722

Input till regional handlingsplan för integrering av miljö- och klimatfrågor i det
regionala tillväxtarbetet.
Välj en eller flera av följande områden:
1. Cirkulär ekonomi
2. Bioekonomi
3. Blå tillväxt
4. Cleantech och energi
5. Gröna städer och kommuner
Beskriv följande för var och en av de valda områdena:
Nuläget
Vad anser du om utgångsläget för Västerbottens del? Hur ligger vi till? Vilka är våra
tillgångar och utmaningar?
Vilka insatser pågår redan?
Lämpliga insatser/åtgärder
Vilka insatser/åtgärder anser du borde göras i Västerbotten inom området? Motivera!
Aktörer
Vilka aktörer berörs av insatsen och vem bör ansvara för att den kommer till stånd?
Er roll
Vilken roll kan din och din organisations roll vara för insatserna?
Finansiering
Finns finansiering för insatserna? Vilken typ av finansiering kan vara lämplig? Nationell,
regional, lokal, EU, projektfinansiering eller är det insatser som bör göras inom olika aktörers
befintliga ramar.

Några uppmaningar er som vill lämna skriftlig input
●
●
●
●
●

Det är ok att komma med konkreta idéer och likaså mer övergripande önskemål och
tankar.
Det ska inte vara en stor belastning att göra detta input. Skriv det ni vet och det som
ligger närmast hjärtat. Ni ska inte behöva göra egen research.
Det här är en informell förfrågan - ert svar är också informellt. Ungefär som på en
workshop.
Om ni har möjlighet får ni gärna hänvisa till rapporter, studier eller annat material
som stödjer era synpunkter
Mejla era inspel till Lena Friborg och Liv Öberg senast den 25 maj.

