
Regeringen 
2017-12-18 
M2017/03235/Mm 

Regeringsbeslut l:8 
1 bilaga 

Proj. nr 

Miljö- och energidepartementet Adressater 
se bilagan 

VERKET FOR 
INNOVATIONSSYSTEM 

Ank. 2017-12-2 7 

D / D n r 2 ö / 7 - ö 5 6 3 / _ /  

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att bistå Rådet för hållbara 
städer i dess arbete: 

1 Boverket 

2 Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggande, 
Formas 

3 Länsstyrelserna 

4 Myndigheten för delaktighet 

5 Naturvårdsverket 

6 Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes 

7 Statens energimyndighet 

8 Tillväxtverket 

9 Trafikverket 

10 Verket för innovationssystem, Vinnova 

Myndigheterna ska bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identi
fiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av håll
bara städer. Arbetet ska ske inom ramen för myndigheternas verksamhets
områden och befintliga anslag. 

Myndigheterna ska bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår 
samt där även en expert som representant för länsstyrelsen och en expert 
som representant för kommuner som utses av Sveriges Kommuner och 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 16 29 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 



Landsting (SKL) ska kunna ingå. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja 
rådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar. 

Respektive myndighet ska senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärds
lista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myn
dighets webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har 
genomfört och avser att genomföra. Åtgärderna ska vara uppföljningsbara 
och rymmas inom myndigheternas verksamhetsområden. Åtgärderna ska 
genomföras integrerat i de berörda myndigheternas ordinarie processer och 
ska förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program. 

Myndigheterna ska i sina respektive årsredovisningar redogöra för hur 
arbetet fortlöper. 

Regeringen uppdrar åt Boverket att inrätta ett kansli som ska stå till Rådet 
för levande städers förfogande och som ska stödja rådet i dess arbete. 
Kansliets arbete leds av ordföranden. Kansliet ska framför allt bistå med 
möteskoordinering och sammanställning av underlag till möten. Uppdraget 
att inrätta ett kansli ska göras inom myndighetens befintliga anslagsramar. 

Uppdraget att bistå rådet gäller tillsvidare dock längst t.o.m. maj 2022. 

Bakgrund 

Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en lång
siktig utveckling av hållbara städer. Rådet för hållbara städer ska verka för att 
genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådet ska vara ett 
forum för myndighetscheferna vid myndigheterna som är strategiskt viktiga 
för förutsättningarna för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveck-
ling. 

Rådet för hållbara städers uppgift framgår av beslut M2017/03234/Mm. 

På regeringens vägnar 
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Kopia tall 

Jus titiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Socialdepartementet 
Finansdepartementet 
U tbildningsdepartementet 
Näringsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 



Bilaga 

Adressater: 

Boverket 
Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggande, Formas 
Länsstyrelserna 
Myndigheten för delaktighet 
N aturvårdsverket 
Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes 
Statens energimyndighet 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Verket för innovationssystem, Vinnova 
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