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Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen 
med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för 
Sverige 

 

Verket för innovationssystem, VINNOVA, har anmodats lämna synpunkter 

på rubricerat betänkande. 
 

Sammanfattning 

Vinnova stöder beredningens generella slutsatser att det behövs en strategi 

för en samlad och långsiktig klimatpolitik med sikte mot det långsiktiga 

målet 2045. Vinnova anser att förslaget om att rikta det offentliga stödet till 

företag mot tillämpningar som kan minska klimatpåverkan bör nyanseras så 

att det inkluderar samtliga de områden som erhåller stöd. Idag utgör stödet 

till innovation endast cirka 3 procent av det statliga stödet till företag. 

Gällande förslaget om en utredning av hur samverkan mellan staten och 

näringslivet kan förbättras så gör Vinnova bedömningen att befintliga 

modeller är effektiva och att dessa kan användas även vid en 

budgetförstärkning. 
 

VINNOVAs ställningstaganden 
 

Beredningens generella slutsatser 

Vi ställer oss positiva till miljömålsberedningens förslag att det behövs en 

strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik med sikte mot det 

långsiktiga målet 2045. Vinnova anser att Beredningens delbetänkande 

representerar ambitiösa och centrala förslag på mål och åtgärder inom flera 

olika områden. 
 

Avsnitt 6.3 - En närings- och innovationspolitik med klimatinriktning - 
Rikta stöd till företag mot klimattillämpningar 

Beredningen föreslår att det befintliga offentliga stödet till företag i ökad 

utsträckning bör styras mot tillämpningar med stor potential att minska 

utsläpp av växthusgaser, både i Sverige och i omvärlden. Beredningen föreslår 

att Vinnova, tillsammans med berörda myndigheter, får i uppdrag att 

utreda hur det statliga stödet på ett bättre sätt kan riktas mot innovationer som 

främjar minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden. 
 

I bakgrunden till förslaget tar Beredningen upp att det offentliga stödet till 

företag inom närings- och innovationspolitiken årligen uppgår till 27 
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miljarder kronor. Även om dessa medel är bundna till olika regelverk och 

specifika mål gör Beredningen den bedömningen att det finns betydande 

potential att styra dessa medel mot tillämpningar som ger minskade utsläpp 

av växthusgaser. 
 

Vinnova vill dock tillägga att endast en liten del av dessa medel styrs inom 

innovationspolitiken. Vinnovas bidrag för stöd till privata företag är 826Mkr 

(Årsredovisningen 2015). Huvuddelen av det offentliga stödet till företag går 

till andra åtgärder än innovation, till exempel så uppgår stödet från 

Jordbruksverket till 12 miljarder kronor, Arbetsförmedlingen 2,9 miljarder 

och de regionala strukturfonderna 3,2 miljarder. (Tillväxtfakta 2015, 

Tillväxtanalys) 
 

Vinnova anser därför att en utredning om hur det offentliga stödet till företag 

bör inriktas för att nå klimatmålen därför även måste inkludera åtgärder som 

ligger utanför Vinnovas uppdrag och expertområde. Utredningen bör därför 

genomföras av en av Regeringen utsedd utredare eller en organisation med 

bredare överblick. 
 

Avsnitt 6.3 - En närings- och innovationspolitik med klimatinriktning - 
Staten och näringslivet behöver samverka 

Vinnova håller med om att samverkan mellan offentliga/publika aktörer och 

privata aktörer är en viktig väg för att hitta lösningar på klimat- och 

miljöutmaningarna. Vinnova håller också med Beredningen om att offentlig- 

privat samverkan (OPS) eller så kallade privat-publikt partnerskap (PPP) är 

en framkomlig väg att stärka detta. På detta sätt skiljer sig inte klimatfrågan 

från andra samhällsutmaningar och behov. 
 

Men vi ställer oss tveksamma till behovet av att Vinnova, tillsammans med 

berörda myndigheter, får i uppdrag att föreslå hur samverkan mellan staten 

och näringslivet kan utformas. Vinnova har, bl.a. i vårt inspel till Forsknings- 

och innovationspropositionen 2015, visat på effekter av stärkt samverkan för 

innovationspolitiken samt gett förslag på åtgärder hur denna kan förbättras 

för att skapa en hållbar tillväxt. (Uppdrag att inkomma med analyser som ger 

underlag till regeringens forskningspolitik, N2015/2161/IF, Vinnova dnr 

2015–01495). 
 

En ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer är redan idag 

föremål för stora satsningar. Regeringens lanserade i juni till exempel fem 

stora samverkansprogram som är av relevans för miljö- och 

näringslivspolitiken. 
 
 

I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Enhetschef 

Martin Svensson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också handläggare Sebastian Axelsson deltagit. 
 

 
 

Charlotte Brogren 
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