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Flernivåstyrning för klimatpolitiska 
åtgärder – samskapade politiska 
lösningar mot klimatförändringar 

Flernivåstyrning (Multi-Level Governance – MLG) är 
ett väsentligt inslag i modernt, övergripande politiskt 
arbete1 och kan tillämpas i den politiska processen 
på alla nivåer, från lokal till europeisk politik (och 
givetvis även utanför Europa). Det kan stärka flera 
olika processer, särskilt som stöd för och ett sätt 
att accelerera begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Det kan även vara effektivt i 
samband med bekämpning av energifattigdom, vid 
framtagning av sammanhängande ramar för en 
rättvis omställning, och som förstärkande inslag i 
anslutning till rad andra viktiga frågor. Med tanke på 
skalan och omfattningen på de lösningar som krävs 
för att möta den komplicerade globala utmaning som 
klimatförändringarna utgör är effektiv flernivåstyrning 
en nyckeltillgång för att snabbare kunna ta fram 
kostnadseffektiva och socialt integrerande åtgärder. 
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  Introduktion

Varför är det 
viktigt med 
flernivåstyrning?

Borgmästaravtalet för klimat och energi i Europa (Borgmästaravtalet Europa) 

är inte enbart ett exempel på samordnad flernivåstyrning utan erbjuder 

även idéer, resurser och möjligheter till bättre förutsättningar för, samt 

uppskalning och integrering av, flernivåstyrning i klimat- och energipolitiken 

över hela Europa. Men vad innebär flernivåstyrning i praktiken?  Vilken roll 

spelar det i formulering av politiska åtgärder och i påskyndandet av klimat- 

och energiåtgärder? Varför betraktas flernivåstyrning som ett så viktigt inslag i 

Borgmästaravtalet Europa?

http://www.eumayors.eu/
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1   Flernivåstyrning omfattar vitt skilda (offentliga) 
processer och därför används termen “politik” i detta 
dokument i sin bredaste betydelse, och inkluderar 
olika typer av lagstiftning, övergripande strategier, 
åtgärdsplaner, lagstadgade riktlinjer osv.

2   Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre (2009).

Vad innebär flernivåstyrning?
Effektiv flernivåstyrning består av en uppsättning samarbetsmekanismer 

som säkerställer att viktiga aktörer har inflytande i de frågor som berör 

dem mest. Även om flernivåstyrning lämpar sig oerhört väl för att stärka 

politiska skapandeprocesser på alla myndighetsnivåer fokuserar detta 

dokument främst på det nationella perspektivet. Det syftar således till 

att lyfta fram flernivåstyrning som ett alternativ till en uppifrån och 

ner-modell där nationella politiska företrädare formulerar och beslutar 

om politiska åtgärder som regionala aktörer sedan måste anpassa sig till. 

Flernivåstyrning bygger i stället på:

•  vertikal integration av insikter som gjorts på andra nivåer (dvs. 

av lokala och regionala myndigheter) för att förbättra och anpassa 

övergripande beslut till regionala behov, och; 

•  horisontell integration för att involvera kollegor på samma nivå från 

andra offentliga aktörer, berörda offentliga myndigheter osv. för att 

uppnå synergieffekter och undvika bristande samstämmighet. 

Flernivåstyrning representerar ”samordnade insatser […] grundade 

på partnerskap […] och att ansvaret delas mellan de olika berörda 

myndighetsnivåerna och […] stöds av de olika medverkande aktörernas 

demokratiska legitimitet och representativitet”.2

För att främja ett effektivt flernivåstyre måste två viktiga grundbultar 

etableras: ”strukturer” och ”dialogprocesser”. Strukturer avser de formella/

informella ramverken och plattformarna (t.ex vilka aktörer som är 

involverade och vem som företräder dem), medan dialogprocesser avser 

möjligheter till dialog (t.ex vilka interaktionsmöjligheter de olika aktörerna 

har och hur varje aktörs bidrag ser ut). Det finns ingen universell modell för 

inrättande av strukturer och dialogprocesser för flernivåstyrning. I stället 

måste flernivåstyrning anpassas till det lokala, regionala eller nationella 

sammanhanget för att stärka de politiska strukturerna.

  Introduktion

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
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Hur använder Borgmästaravtalet Europa flernivåstyrning för 
att införa framgångsrika klimatåtgärder?
Flernivåstyrets förhållningssätt till övergripande integrering återspeglar de 

systematiska metoder som även förordas av Borgmästaravtalet Europa, och 

som syftar till att involvera olika aktörer för att mer effektivt fastställa korrekta 

utgångspunkter för både begränsande åtgärder (t.ex. utsläpp, energiprestanda, 

energifattigdom och transport) och anpassningsåtgärder (t.ex. risker, 

sårbarheter och konsekvenser). En del av detta arbete omfattar insatser av en 

grupp samordnare och avtalssupportrar med övergripande ansvar som redan 

underlättar de lokala myndigheterna planeringsarbete genom de återkommande 

cyklerna för Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat 

(SECAP). Varje avtalsdeltagare ska dessutom inte enbart integrera kommunala 

myndigheter och aktörer horisontellt, utan uppmuntras även att ”bryta ner 

barriärer” genom att kommunicera med lokala aktörer från andra sektorer. 

En fullständig bild: Utöver vertikal och horisontell samverkan kan 

flernivåstyrning ytterligare förstärkas genom att involvera andra, ej politiskt 

styrda aktörer (t.ex. i ett s.k. ”quadruple-helix”-system där offentliga institutioner 

sammanförs med civilsamhället, forskarvärlden och näringslivet) och på 

så sätt gynnas av nya och olika perspektiv. Ett sådant flersektoriellt system 

betraktas faktiskt som så värdefullt att det nyligen införlivats i form av en 

”lokal klimatpakt” i ett nytt kapitel av Borgmästaravtalet Europas eget politiska 

åtagandedokument. 

  Introduktion

https://covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
https://covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/supporters.html
https://covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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Borgmästaravtalet Europa har på så sätt ett perfekt utgångsläge 

att demonstrera en flernivåplattform som möjliggör en fossilsnål, 

resilient och inkluderande utveckling genom samverkan som löper 

från lokal till nationell nivå. Genom att förstärka know-how inom 

gynnsamma styrningsmekanismer, mångfacetterad planering, effektiva 

investeringsflöden för hantering av konsekvenser och aktivt engagemang i 

en resilient och grön återhämtning, kan Borgmästaravtalet Europa erbjuda 

viktigt stöd vid genomförandet av den Europeiska gröna given. 

Målen och åtgärderna för avtalsdeltagarna kan bidra till målen och 

målsättningarna i Parisavtalet på ett meningsfullt vis, samtidigt som de 

även fungerar som viktiga instrument i styrningen av Energiunionen, 

främst via de nationella energi- och klimatplanerna (NECP). De åtgärder 

som utformats, genomförts och öppet redovisats samt följts upp av 

avtalsdeltagare kan på ett tydligt sätt komplettera de nationella politiska 

åtgärderna och bidra till de internationella målen. Samtidigt kan de 

generera direkta, hållbara och långsiktiga resultat inom olika sektorer (t.ex 

naturbaserade lösningar, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, hälsa, social 

integrering), som är anpassade till de lokala samhällen de företräder. 

Ett väl infört flernivåstyre ger det politiska arbetet flera fördelar 

och leder till bestående strukturer, starkare relationer och mer 

framgångsrika initiativ. Effektiv flernivåstyrning är med andra 

ord användbart inom alla områden: 

•  Lagstiftning och politiska instrument kan anpassas bättre 

till varandra så att deras fulla potential tillvaratas och man 

därmed kan optimera deras konkreta effekter.

•  Gemensamma prioriteringar på alla nivåer kan skynda på 

genomförande genom starkare möjlighetsskapande ramar 

och mer effektiv planering av tillgängliga resurser. 

•  De dialoger som främjas via stabil flernivåstyrning tenderar 

att stärka förhållandet mellan nationella och regionala 

myndigheter, och bidrar på så sätt till sänkta kostnader tack 

vare ökad effektivitet och undvikande av motstridigheter 

vid parallella nationella processer eller antagande av 

politiska beslut i senare led.

•  Genom att alla aktörer samlas uppmuntrar flernivåstyrning 

automatiskt till gemensamt ansvar för både den politiska 

beslutsprocessen och det efterföljande arbetet med att 

verkställa besluten.

  Introduktion
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Borgmästaravtalet Europa stöder städer, regioner och länder i arbetet 

med att främja åtgärder avseende anpassning till klimatförändringar och 

uppbyggnad av resiliens. Detta uppnås via ett löpande arbete med att 

förstå och förbättra styrningsmetoder, riskplanering och tillvaratagande 

av investeringsmöjligheter. Optimerad flernivåstyrning bidrar till att 

politiken på olika nivåer och inom olika sektorer är förenlig med de 

anpassningsprinciper som formulerats i EU:s nya anpassningsstrategi. 

Strategin fokuserar på flera områden: anpassning av ekosystem och 

integrerad flernivåstyrning; förbättrad uppföljning med tydliga mål och 

indikatorer; vikten av bevarande och återställande av ekosystem; integrering 

av klimatanpassning i alla tillämpliga politiska beslut; mer resurser på alla 

myndighetsnivåer genom att mobilisera offentliga och privata investeringar; 

och förstärkning av krisförebyggande beredskap, katastrofinsatser och grön 

återhämtning. 

Flernivåstyrning stämmer väl överens med många av de metoder som stöds 

av Borgmästaravtalet Europa. Tillämpligheten i flera olika sammanhang 

innebär att det utgör en del av en uppsättning beprövade lösningar som 

säkerställer att aktörer över hela Europa konsulteras som lämpligt och 

kan bidra på ett meningsfullt sätt. Samarbetena inom EU-agendan för 

städer är ett framgångsrikt exempel på flernivåstyrning i praktiken. De 

fokuserar på fjorton viktiga ämnesområden, inklusive energiomställning 

och klimatanpassning, och grundas på starkt samarbete med företrädare 

för städer och regioner. Andra initiativ som ingår i samma trend vad gäller 

dialog med aktörer är den europeiska Regionkommittén med sitt stöd för 

Den gröna given på lokal nivå och EU-kommissionens främjande av lokala 

klimatpakter. De senare syftar till att mer formellt integrera olika åtgärder 

på lokal nivå för att på så sätt bidra till medlemsstaternas nationella klimat- 

och energimål, något som sammanfaller väl med Borgmästaravtalet Europas 

nya målbeskrivning enligt ovan. 

  Introduktion

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
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3   Nationellt fastställda bidrag återfinns i denna 
förteckning hos UNFCCC.

4   Principer som beskrivs i EU:s vitbok om de europeiska 
styrelseformerna (2001).

Den här publikationen ger praktiska rekommendationer för att maximera 

fördelarna med ett välfungerande flernivåstyre, i synnerhet de fördelar som 

avser klimatåtgärder på nationell nivå i Europa (t.ex. nationella energi- och 

klimatplaner och färdplaner för omställning från kolproduktion). Innehållet 

är baserat på en skrivbordsgranskning av den europeiska kontexten 

och riktade intervjuer med Borgmästaravtalet Europas samordnare, 

supportrar och deltagare samt andra experter i tolv EU-medlemsstater. 

Några av de insikter som gjorts av dessa aktörer och lokala/regionala 

myndighetsföreträdare bidrar till att de punkter som tas upp här behåller 

sin relevans, är aktuella och kan omsättas i praktiken i alla delar av Europa, 

såväl som utanför Europas gränser. 

De rekommendationer som uppstått till följd av detta arbetssätt har 

delats upp i fem väletablerade styrningsprinciper (öppenhet, delaktighet, 

ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens)4. Dessa grundpelare 

bidrar, tillsammans med kompletterande metoder som maximerar nyttan 

i de nationella klimatpolitiska processerna, till en färdplan för inrättandet 

av ett starkt flernivåstyre. I det sista kapitlet finns en snabbguide för 

systematisk optimering av flernivåstyrning i läsarens egen unika situation.

Det finns även andra inspirerande exempel på flernivåstyrning i praktiken över 

hela världen. Här följer några positiva erfarenheter:

•  Colombias tvärsektoriella samarbete mellan olika regeringsdepartement och 

regionala aktörer för att skapa och verkställa sina egna nationellt fastställda 

bidrag3;

•  Framgångsrika lokala och regionala system för utsläppshandel (ETS) i Japan 

som inspirerat till undersökningar om ett möjligt nationellt system; och

•  Kenyas ”övergripande myndighetsarbete” för att godkänna den nationella 

lagen om klimatförändringar och inrätta särskilda grupper inom regionala 

och nationella offentliga organ.

  Introduktion

Öppenhet Delaktighet Ansvarsfördelning Effektivitet Konsekvens

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ndcpartnership.org/news/colombia-translates-climate-targets-sustainable-development-actions
https://collaborative-climate-action.org/cca-report/
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/ndc_guide_19062020.pdf
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När flernivåstyrning struktureras på ett sätt som 
möjliggör insyn kan aktörerna få en bättre förståelse 
för hur den politiska beslutskedjan fungerar och 
hur de kan delta. Detta kan i sin tur uppmuntra dem 
att dela med sig av sina viktiga kunskaper. Om all 
information och alla bidrag kommuniceras öppet 
främjar processen mer meningsfull samverkan 
och en känsla av delaktighet, samt en bredare 
acceptans för processen som helhet. Detta gäller 
även de som inte är direkt inblandade, vilket visar 
på flernivåstyrningens kapacitet att möjliggöra mer 
systemövergripande och omfattande klimatåtgärder. 
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  Kapitel 1

Varför är öppenhet 
så viktigt för 
flernivåstyrning?
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Upprätta en välstrukturerad arbetsgång med tydliga syften 
och faser
Ett flernivåstyre har störst möjlighet att förbättra de politiska processerna 

om det införs på ett systematiskt sätt som gör det tydligt för alla aktörer 

varför de politiska åtgärderna formulerats till att börja med, vilket även 

innefattar en förklaring av vilka som ska eller kan bidra (helst illustrerat 

genom en kartläggning av aktörer) samt en beskrivning av när olika delar 

av processen sker och hur metoderna för flernivåstyrning kommer att 

tillämpas i varje steg.

Agera nu!  Rita en färdplan för flernivåstyrningen inom ett 

offentliggjort dokument som länkas till en specifik politisk process 

och som bringar klarhet, uppmuntrar till bredare acceptans och 

effektiviserar processen genom bättre kommunikation.

Förklara aktörernas roller i hela processen samt det värde 
deras bidrag tillför
Det är viktigt att skapa en god förståelse av roller, inklusive vem som 

ansvarar för den övergripande politiska processen och vilka andra 

roller som innehas, eller kommer att beträdas, av andra. Samtidigt kan 

trovärdigheten höjas ytterligare om det offentliggörs vilka aktörer som 

redan varit involverade och vilka uppdrag eller insatser de bidragit med.

Agera nu!  Publicera ramar för avsedda roller som följer och följer upp 

de olika aktörernas bidrag, både i syfte att garantera full insyn och för 

att ge aktörerna en känsla av deras insats uppfyller ett syfte. 

Planering och riskhantering avseende klimatåtgärder kräver ofta ett 

arbete som sträcker sig över gränserna för enskilda städer eller regioner; 

både vad gäller begränsande åtgärder (t.ex. luftkvalitet och mobilitet) och 

anpassningsåtgärder (t.ex. skogsbränder eller översvämningar). Lokala 

och regionala myndigheter, liksom andra aktörer, behöver fullt stöd och 

möjligheter till samarbete för att kunna ta itu med gränsöverskridande frågor 

på olika myndighetsnivåer. 

Deltagarna i Borgmästaravtalet Europa har goda förutsättningar att bana 

vägen för sådant arbete, eftersom de redan har tillgång till de metoder, 

verktyg, kunskaper och riktlinjer som hjälper dem att bättre hantera risker, 

utveckla motståndskraftiga strategier för begränsning av/anpassning till 

klimatförändringar, genomföra effektiva åtgärdsplaner och prioritera gröna 

(återhämtnings-) investeringar. Många av dessa exempel och annat värdefullt 

material – som producerats och prövats i praktiken av det europeiska 

borgmästaravtalets sekretariat liksom dess samordnare, supportrar och 

deltagare – finns i det offentligt tillgängliga biblioteket som innehåller 

resurser och möjligheter för kapacitetsuppbyggnad.

  Anknytning till borgmästaravtalet

  Kapitel 1

https://covenantofmayors.eu/support/library.html
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Etablera en tydlig tidsplan med fullgoda möjligheter till 
meningsfullt engagemang
Alla aktiviteter i samband med flernivåstyrning måste planeras ordentligt och 

redovisas öppet. När bidrag efterfrågas måste det ske med god tidsmarginal 

och vid lämpliga tidpunkter. Återkommande feedbackomgångar kan bidra till 

ytterligare förbättringar av slutresultaten och ge aktörer flera möjligheter att 

inkomma med synpunkter, samtidigt som omgångarna inte får dra ut för länge 

på tiden så att processen sinkas i onödan.

Agera nu!  Publicera ett tydligt schema över aktiviteter och slutdatum 

för varje fas i processen, helst med flera möjligheter till delaktighet, och 

undvik olämpliga tidsperioder (t.ex. semestertider eller skollov). Ta även 

hänsyn till olika tillgänglighetsbehov för att undvika att underminera 

möjligheter till deltagande i processen.

Bekräfta att informationen förmedlas på ett sätt som är 
begripligt för aktörerna
Ett starkt flernivåstyre gör information och referensmaterial tillgängligt 

för alla, i stället för att begränsa åtkomst till några få privilegierade aktörer. 

Materialet och informationen måste vara lättläst och får inte innehålla 

alltför tekniska termer som kan förvirra eller avskräcka aktörer från att 

delta i processen. 

Agera nu!  Ge bred åtkomst till all nödvändig information och 

bakgrundsdokumentation och undvik oklart fackspråk när så är 

möjligt.

Kommunicera aktivt med aktörer via kända och tillgängliga 
kanaler
Det är lika viktigt att förmedla informationen på rätt sätt. Dynamiska 

metoder kan stimulera till proaktivt deltagande, men man bör fortfarande 

begagna sig av flera olika medier och format som alla berörda aktörer 

använder.

Agera nu!  Informera om viktiga aktiviteter regelbundet så att berörda 

aktörer vet när och hur de kan delta. Utnyttja traditionella och digitala 

kommunikationskanaler (t.ex. utskick, tidningar, tv, radio, offentliga 

möten, artiklar på webbplatser, sociala medier, e-möten osv.) för att nå 

ut och få tillgång till alla avsedda målgrupper.

    

En stark kommunikationsstrategi som riktas till medborgare, sakkunniga, 

forskare och näringsliv stod i centrum för förberedelserna av den lettiska 

nationella energi- och klimatplanen. De nationella myndigheterna erbjöd olika 

möjligheter till diskussion om energi- och klimatmål genom att organisera 

ett flertal kampanjer: via informationsmöten på nationell tv, offentliga 

konferenser/utfrågningar och en rad virtuella möten (som senare lades upp på 

nätet som referensmaterial). Dessa insynsvänliga processer återspeglades även 

i själva dokumentet där företrädare för nationella myndigheter fick sällskap 

av representanter för kommuner och planeringsregioner, samt sakkunniga 

från forskarvärlden och andra sektorer, i särskilda arbetsgrupper där man 

diskuterade den nationella energi- och klimatplanen, åtgärd för åtgärd.

  Flernivåstyrning i praktiken   Lettland

  Kapitel 1

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps


Flernivåstyrning för klimatpolitiska 
åtgärder – samskapade politiska 
lösningar mot klimatförändringar 

Att inkludera samtliga berörda aktörer i 
utvecklingen av politiken är själva utgångspunkten 
för flernivåstyrning, varigenom klimatåtgärder 
både institutionaliseras och demokratiseras. När 
man integrerar olika aktörer från början till slut – 
från utformning till genomförande av en politisk 
åtgärd – går det att försäkra sig om att hänsyn till 
deras behov tagits och att deras egna klimat- och 
energiaktiviteter kompletterar de åtgärder som 
genomförs. Samarbetet mellan det europeiska 
borgmästaravtalets samordnare och dess deltagare 
är ett utmärkt exempel på flernivåstyrning 
omvandlad till framgångsrika åtgärder. 

Öppet deltagande av detta slag kan bidra till synergieffekter mellan åtgärder 

och främja en känsla av gemensamt ansvar för samhället i stort. Nyckeln 

till sådant inkluderande deltagande är att hitta balansen mellan effektivitet 

och tillräcklighet – att fortfarande förlita sig på deltagare med beprövad 

expertis, och samtidigt introducera nya perspektiv för att stärka de 

klimatpolitiska åtgärderna ytterligare.
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Förena värdefulla insikter från lokala och regionala 
institutioner av olika slag
Ett deltagarvänligt flernivåstyre öppnar dörren för ofta förbisedda regionala 

myndigheter att bidra med sitt värdefulla perspektiv på den politik som 

formuleras. Genom vertikal integration av deras unika kunskaper från 

första början kan en politisk åtgärd anpassas till deras konkreta data och 

behov, samt gynna ett mer effektivt genomförande längre fram. 

Agera nu!  Bjud in lokala och regionala offentliga aktörer till en process 

för samskapande för att få fler konkreta insikter och fördelar. Sikta 

även på att involvera ett brett omfång av aktörer utöver det ”vanliga 

gänget” (t.ex. huvudstäder eller ekonomiskt starka regioner) för att 

säkerställa att politiken även omfattar behoven för mer avlägsna 

områden. 

Passa på att använda dig av deltagare, samordnare och supportrar i 

Borgmästaravtalet Europa – en färdigbildad kunskapspool bestående 

av erfarna offentliga och privata aktörer som redan är bekanta med 

flernivåstyrning. Dessa aktörer är i besittning av expertkunskaper kring 

klimatfrågor och är i allmänhet öppna för samarbete, inklusive assistans vid 

förbättring av politiska åtgärder på nationell nivå.

  Anknytning till borgmästaravtalet

Samarbeta med andra nationella institutioner för att 
utvecklakompletterande politiska åtgärder
Det är lika viktigt att arbeta horisontellt som det är att arbeta vertikalt, 

vilket innebär samskapande, eller åtminstone samordning, med andra 

departement och avdelningar i en organisation, liksom inom separata organ 

på nationell nivå. Ett sådant tillvägagångssätt säkerställer inte enbart 

tvärsektoriell täckning utan effektiviserar även de separata aktiviteter som 

förekommer inom varje institution. Detta kan bidra till att minska förvirring 

på grund av motstridiga eller överlappande politiska åtgärder.

Agera nu!  Riv barriärer genom att samarbeta med kollegor i andra 

departement, myndigheter osv. för att formulera politiska åtgärder 

och bygga vidare på deras erfarenheter. Se till att involvera lokala och 

regionala myndigheter genom att regelbundet skapa plattformar för 

kunskapsutbyte och möjligheter – se till att de ges tillräckligt stöd i 

form av resurser, kapacitet och politiskt mandat för en meningsfull 

insats.

  Kapitel 2

https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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Skapa flera ingångspunkter för att involvera deltagare på ett 
lämpligt sätt
Flernivåstyrning rymmer ett flertal olika sätt att engagera aktörer. 

Några aktörer kanske deltar i en mer intensiv process för samskapande, 

medan andra utvalda aktörer kanske ombeds att bidra med mer specifika 

komponenter. Vissa utvalda målgrupper kan bjudas in särskilt för 

konsultation angående den berörda politiska frågan, medan en omfattande 

öppning av kanaler för feedback och kommentarer från allmänheten kan ge 

ett ännu bredare spektrum av synpunkter. De fördelar som flernivåstyrning 

medför multipliceras ytterligare när deltagare erbjuds flera chanser att delta 

i processen. Flera feedbackomgångar kan ge både flexibilitet för aktörer (på 

så vis att de har fler chanser att inkomma med synpunkter om de inte skulle 

ha tid under en viss omgång) och möjliggöra återkommande bidrag.

Agera nu!  Se till att aktivt uppmuntra aktörer att delta på ett lämpligt 

sätt (t.ex. via samskapande, specifika bidrag, riktad konsultation eller 

kommentarer). Se till att planera för olika typer av ingångspunkter och 

avsätt tillräckligt med tid för flera feedbackomgångar.

Rådfråga aktörer utan politisk styrning för att ytterligare 
det stärka tvärgående perspektivet
Genom att tillämpa en multilateral komponent på flernivåstyrning vidgas 

perspektivet ytterligare och politikens potential att ta itu med viktiga frågor 

på ett mer holistiskt vis kan stärkas ytterligare. Detta kan leda till ännu 

bättre utfall och dessutom öka acceptansen för politiken bland viktiga 

utomstående aktörer. 

Agera nu!  Utnyttja den beprövade ”quadruple-helix”-metoden – 

som strävar efter samarbete mellan den offentliga sektorn och 

civilsamhället, näringslivet och forskarvärlden – i syfte att erhålla olika 

angreppsvinklar och säkerställa att klimatåtgärderna har det stöd som 

krävs för att de ska gå att genomföra.

    

Nätverket med städer och samhällen för hållbarhet (Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat) är en öppen frivillig grupp som består av kommuner 

som samarbetar kring gemensamma prioriteringar och behov. Nätverket 

omfattar en samling arbetsgrupper som vardera tilldelats teknisk personal 

från provinsen Barcelona och som ibland även bjuder in företrädare för den 

nationella regeringen för att tillhandahålla utbildning och förtydliganden 

kring lokal tillämpning av nationell lagstiftning. För den redan etablerade 

arbetsgrupp som uttalat fokuserar på Borgmästaravtalet Europa har nätverket 

nu integrerat sakkunniga inom de berörda frågorna från forskarvärlden och 

näringslivet i syfte att stärka sitt tvärsektoriella sätt att angripa klimatfrågor. 

Tack vare sina framgångar har nätverket börjat expandera till kommuner 

från grannprovinser som är intresserade av att utnyttja nätverkets gedigna 

erfarenheter av flernivåstyrning.

  Flernivåstyrning i praktiken   Spanien

  Kapitel 2

https://www.diba.cat/xarxasost
https://www.diba.cat/xarxasost


Flernivåstyrning för klimatpolitiska 
åtgärder – samskapade politiska 
lösningar mot klimatförändringar 

Politik som bygger på flernivåstyrning med tydlig 
ansvarsfördelning tenderar att legitimera det 
politiska resultatet i allas, inklusive allmänhetens, 
ögon. Med tydligt definierade roller, mandat och 
ansvarsområden för varje bidragande part kan 
den politiska kedjan, liksom den politik som 
blir resultatet av den, uppfattas som mer stabil, 
legitim, acceptabel och rättvis. Samtidigt kan 
tydlig ansvarsfördelning innebära att aktörer blir 
ännu mer villiga att bidra på ett konstruktivt sätt i 
framtiden, oavsett om de varit involverade i just det 
här fallet eller inte.
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Definiera roller och mandat för de som bidrar till den 
politiska processen
Aktörernas olika positioner inom flernivåstyret, liksom de villkor eller 

mandat som gäller för deras deltagande, ska vara tydligt definierade. Ett 

förtydligande av dessa roller och förväntningar är något som vi starkt 

rekommenderar för de ledare som styr processen, liksom alla involverade 

offentliga myndigheter eller andra aktörer som företräder grupper (t.ex. en 

grupp städer eller en förening som agerar på uppdrag av andra). 

Agera nu!  Både i början av och under själva processen bör man aktivt 

beakta om det finns ett behov av att introducera särskilda roller (t.ex. 

intern kontroll) eller nya mandat (t.ex. för en särskild struktur som 

skapats med de uttalade syftet att hantera interaktioner kring en viss 

politisk åtgärd). 

Specificera tydliga ansvarsområden och milstolpar för varje 
fas i den politiska kedjan
En tydligt definierad process ska identifiera de viktiga uppdrag som 

måste utföras vid varje steg samt fastställa riktmärken och mätvärden för 

uppgifternas slutförande. Detta klargör för samtliga inblandade, liksom för 

de med tillsynsansvar, vad som måste göras och av vem.

Agera nu!  Allokera viktiga ansvarsområden till specifika enheter, 

eller åtminstone till en viss befattning. Om lämpligt kan man använda 

sig av tvingande regler (t.ex. i den mån dessa tillämpas på regionala 

myndigheter) i syfte att säkerställa delaktighet, och även använda 

mätvärden för prestation i syfte att utvärdera, rapportera och verifiera 

resultaten för varje fas. 

Borgmästaravtalet Europa är ett konkret bevis på de framgångsrika 

insatser som lokala och regionala myndigheter kan göra inom den politiska 

processen, särskilt när det gäller klimat- och energimål. Borgmästaravtalet 

Europa är inte bara ett exempel på lokala åtaganden för genomförande 

av klimatåtgärder, utan ger även en översikt av hur myndigheter kan 

bidra till nationella och europeiska mål. Tack vare de grundläggande 

utsläppsinventeringarna, sårbarhetsanalyserna och åtgärdsplanerna 

kan avtalets deltagare tillhandahålla värdefull information på alla 

myndighetsnivåer angående vilka åtgärder som ska prioriteras för att 

tillgodose specifika behov – från lokal samhällsnivå till nationell nivå.

De SECAP-planer som tagits fram, liksom uppföljningen av de åtgärder som 

formulerats i dem, kan erbjuda en uppsättning färdplaner för aktörer på alla 

nivåer avseende uppföljning, rapportering och verifiering av det praktiska 

genomförandet av åtgärderna. Som offentliga dokument kan de även ge 

medborgare och andra intressenter möjlighet att följa förloppet, vilket 

gör att avtalsdeltagarna kan hållas ansvariga för genomförandet av lokala 

mål och åtgärder. SECAP-processen kan även vara till hjälp för regionala 

och nationella myndigheter genom att ge en översikt av de effekter som 

avtalsdeltagarnas åtgärder har och hur de bidrar till uppnåendet av målen i 

respektive lands nationella energi- och klimatplaner.

  Anknytning till borgmästaravtalet

  Kapitel 3
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Se till att alla bidrag utvärderas ordentligt för potentiell 
integrering
Det är viktigt att alla bidrag i den politiska kedjan också omfattas av 

en ansvarsplikt. All feedback från aktörer måste beaktas för potentiell 

integrering i slutresultatet. Målet är att undvika att någon part känner sig 

förbisedd eller att enbart privilegierade aktörer har möjlighet att påverka 

politiken. När flernivåstyrning fungerar väl förmedlar och demonstrerar 

den för alla att det är en rättvis, öppen process som inger förtroende och är 

värd att bidra till. 

Agera nu!  Följ alla erforderliga förfaranden genom att övervaka 

inkommande bidrag, utvärdera feedback på ett rättvist sätt (bäst med 

tydliga och publicerade kriterier), och spårning av godkända bidrag 

i den politiska kedjan. Helst ska det även ske en uppföljning med 

samtliga aktörer som bidragit (oavsett om deras bidrag godkänts eller 

inte) och möjligen kan man även öppet tillskriva idéer som integrerats i 

slutformuleringen av politiken till de aktörer som bidragit med dem.

    

Nederländerna har etablerat en samarbetsbaserad process för 

beslutsfattning (som kallas ”Polderen”, från ordet ”inpolderen” vilket betyder 

”landåtervinning”, och syftar på det kollektiva samförstånd som krävdes för 

att bygga landets skyddsvallar). Modellen har blivit vedertagen i holländsk 

kultur, till och med inom politiken och exempelvis när det gäller aktörernas 

möjligheter ställa högre krav på ansvarighet för landets klimatavtal. Som 

en del av detta initiativ har den nationella regeringen skapat en ny operativ 

avdelning som gör det möjligt för närliggande kommuner att samarbeta 

med varandra kring gemensamt antagna mål angående hållbar energi. 

Medan landets styrelsesätt innefattar tolv provinser har nu trettio nya 

regioner skapats i syfte att ge kommuner bättre möjligheter till planering av 

gemensamma projekt över traditionella administrativa gränser. Det innebär 

inte bara att genomförandet går snabbare utan även att det blir billigare 

genom att samma arbete inte behöver göras två gånger. Systemet innebär att 

man kan kombinera personalresurser och till och med slå samman platser 

för att skapa mer sammanhängande projekt. För att säkerställa ansvarighet 

har var och en av de trettio nya regionerna inrättat ett expertråd som 

representerar sina respektive kommuner. Deras roll är att formulera förslag 

som måste godkännas av varje kommun. Tanken är inte enbart att nationella 

mål ska tillämpas på lokal nivå via en ansvarighetspräglad process, utan även 

att lokala prioriteringar kan definieras gemensamt och sedan ”flöda uppåt” 

och på så sätt bilda underlag för nationella processer. 

  Flernivåstyrning i praktiken   Nederländerna

  Kapitel 3

https://www.government.nl/documents/reports/2019/06/28/climate-agreement


Flernivåstyrning för klimatpolitiska 
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lösningar mot klimatförändringar 

Det finns ofta ett direkt samband mellan hur 
verkningsfull en politisk åtgärd är, och hur effektivt 
principerna för flernivåstyrning har tillämpats. Ett 
flernivåstyre med väl utformade ramar och dialoger 
tenderar att fungera bättre, vilket även inspirerar till 
mer aktivt engagemang från de berörda aktörerna. 
När aktörer förstår när, hur och varför deras bidrag 
spelar roll kan det leda till mer meningsfulla insatser. 
Det är också värt att betona att ju effektivare 
flernivåstyrning tillämpas i en politisk process, desto 
mer kostnadseffektiv blir den – från utveckling till 
finansiering/investering och genomförande. 

Borgmästaravtalet Europa är en perfekt utgångspunkt för diskussion kring hur 

man bäst effektiviserar och utnyttjar insatser på flera nivåer i bekämpningen 

av klimatförändringar. Det erbjuder en oerhört värdefull möjlighet att stärka 

samarbeten, t.ex. genom att statliga organ (som regeringsdepartement eller 

energimyndigheter) blir nationella samordnare. Inte bara blir de viktiga 

bundsförvanter i avtalsdeltagarnas fullgörande av sina egna åtaganden, 

utan de kan givetvis även vägleda dem för att säkerställa att de bidrar till det 

gemensamma uppnåendet av de nationella målen. 
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Besluta hur formella strukturerna behöver vara för att 
åtgärderna ska vara effektiva
Huruvida flernivåstyrning ska ske via formella eller informella processer är 

en fråga för varje land, och kan till och med skilja sig mellan olika politiska 

åtgärdsprogram. I vissa fall är det viktigt med mer officiella ramar för att ge 

den politiska processen mer tyngd och samordning. I andra fall kan det vara 

fördelaktigt med flexibla och mindre formella mekanismer – det viktigaste 

är att fastställa vilket tillvägagångssätt som passar den givna situationen. 

Agera nu!  Kartlägg berörda aktörer som ska bidra till utvecklingen av 

en lämplig struktur för samarbete och informationsutbyte, med särskilt 

beaktande av varje aktörs realistiska kapacitet. I vissa fall, till och med 

för mer formella plattformar, bör man dock bereda utrymme för dessa 

aktörer (t.ex. regionala institutioner eller organisationer inom den 

privata sektorn) att själva organisera sig och utveckla kompletterande 

strukturer på ett sätt som faller sig naturligt.

Formulera gemensamma prioriteringar, specifika mål och 
förväntade resultat
Flernivåstyrning fungerar mer effektivt när mål och effekter definieras för 

varje fas i den politiska kedjan. I praktiken kan detta innebära att processen 

hanteras i faser som bygger på effekter av och lärdomar från tidigare steg – 

regionala data, ramverk och agendor kan också bilda viktigt underlag i dessa 

frågor. Detta tillvägagångssätt kan bidra till att politiska åtgärder länkas 

samman och optimeras, att tillgängliga resurser används mer effektivt och 

att man kan försäkra sig om att de samhällen som är föremål för åtgärderna 

är ”med på noterna”.

    

De regionala myndigheterna i Flandern godkände nyligen den flamländska 

klimatpakten i samarbete med kommuner för att säkerställa att den effektivt 

kopplas till lokala behov, inklusive ett inslag för energi/begränsning av 

klimatförändringar som uttryckligen utformats för överensstämmelse med 

Borgmästaravtalet Europa. Dessutom har tanken om integrering byggts in från 

första början, och inte bara i interaktionen mellan offentliga myndigheter. Även 

andra aktörer (inklusive medborgare) uppmuntras att bidra och identifiera 

hur de personligen kan göra en insats för att uppnå de lokala/regionala 

målen. Den flamländska klimatpakten har även som vision att införa ett 

uppföljningssystem som ska ingå i de framstegsrapporter som avges vartannat 

år. Rapporterna fungerar som utgångspunkt för jämförelse av prestationer 

med identifierade mål, och används även under möten som organiserats för 

sådana diskussioner med de aktörer som berörs.

  Flernivåstyrning i praktiken   Belgien

Agera nu!   Håll en gemensam diskussion på flera nivåer i syfte att 

definiera mål och resultat på kort och lång sikt. Hitta lösningar 

som kombinerar finansieringslösningar och kapacitet samt 

effektivt brukar resurser så att fördelarna kan maximeras för de 

olika prioriteringarna. Skapa vertikala (dvs. lokala och regionala 

myndigheter) och horisontella (dvs. statliga offentliga organ) 

samarbeten så att de önskade målen och effekterna verkligen 

återspeglar de regionala förväntningarna och samtidigt är i linje med 

processerna på nationell nivå. 

  Kapitel 4

https://omgevingvlaanderen.login.paddlecms.net/sites/default/files/atoms/files/VR 2019 0912 DOC.1208-3 VEKP 21-30 - bijlageBIS.pdf
https://omgevingvlaanderen.login.paddlecms.net/sites/default/files/atoms/files/VR 2019 0912 DOC.1208-3 VEKP 21-30 - bijlageBIS.pdf
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Anpassa interaktioner genom att tillämpa särskilda 
arbetssätt som lämpligt
När politiska lösningar används i kampen mot klimatförändringar blir de 

oftast mest effektiva när man först reder ut de svårigheter som omgärdar 

tvärgående samarbete och samordning. Eftersom varje lands situation 

är unik finns det ingen mall som alla kan följa utan flernivåstyret ska 

anpassas så att det inriktas på de mest kritiska frågorna. Kampen mot 

klimatförändringar kräver efterforskningar och tillämpning av lämpliga 

metoder som säkerställer samstämmighet mellan det lokala och nationella 

sammanhanget. Borgmästaravtalet erbjuder möjligheter att lära sig 

om replikerbara metoder som redan använts av avtalsdeltagare och 

samordnare, och kan inspirera till framgångsrika arbetssätt som gör det 

möjligt för de olika aktörerna att lösa klimatproblemen tillsammans.

Agera nu!  Dela upp centrala frågor i tematiska enheter och den 

politiska kedjan i hanterbara faser. Allokera särskilda aktörer och 

mekanismer (t.ex. specifika arbetsgrupper, riktade insatser eller 

specifika konsultationer) – helst ska dessa grupper eller individer har 

tydliga mål och mandat. Kartlägg för varje nivå vilka metoder som kan 

fungera, och fastställ vilka stödåtgärder som fortfarande behövs för 

att de politiska målen ska uppnås. Samtidigt måste det övergripande 

budskapet förbli enhetligt och centralt, så att det tydligt framgår hur 

de individuella insatserna bidrar till helheten.

    

Italien har varit särskilt framgångsrikt när det gäller att påskynda planering av 

klimatåtgärder genom flernivåstyrning. Detta har skett genom att klimat- och 

energiåtgärder som lyfts fram via Borgmästaravtalet Europa har länkats till 

allokering av finansiering via de europeiska regionala utvecklingsfonderna 

(ERUF). Till exempel har de regionala myndigheterna i både Sicilien och 

Emilia Romagna använd ERUF-finansiering för att främja utveckling av 

energiåtgärdsplaner av lokala myndigheter, och på sistone har SECAP-planer 

blivit en förutsättning för tillgång till ERUF-finansiering av ytterligare insatser 

(t.ex. för kommunal energihantering på Sicilien eller renovering av offentliga 

byggnader i Emilia-Romagna). Även om detta inte är det enda exemplet på god 

praxis i samband med finansiering av klimatåtgärder så visar det rätt så tydligt 

att en uttalad koppling mellan finansiering och planering/konkreta åtgärder 

kan bidra till processer och effekter på flera nivåer.

  Flernivåstyrning i praktiken   Italien

  Kapitel 4

https://covenantofmayors.eu/support/funding.html


Flernivåstyrning för klimatpolitiska 
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Flernivåstyrning ska dels vara samstämmig med den 
nationella kontexten, och dels ska själva processerna 
bidra till att stärka samstämmigheten för politiken 
i ett visst land. Politik som från början utformats att 
ta hänsyn till andra aktörers behov och mandat är 
oftare också bättre anpassad till regionala agendor och 
kapaciteter. Denna inbyggda hänsyn innebär att aktörer 
är mer villiga att bidra till den politiska processen.

Samtidigt innebär samordning av politiken med andra aktörer på samma eller 

andra myndighetsnivåer till att undvika överlappande åtgärder, överflödiga 

inslag och förvirring. Det hjälper regionala myndigheter att bättre förbereda 

sig för ett harmoniskt och snabbt genomförande av ett politiskt beslut. Lokala 

åtgärder kan underbygga och till och med driva fram ambitiösa mål för den 

nationella politiken. Synergieffekter kan dessutom spridas horisontellt genom 

att man utnyttjar relevanta internationella initiativ (t.ex. Borgmästaravtalet 

Europa) och redan befintliga resurser för att anpassa de lärdomar som 

gjorts och därmed undvika att ”uppfinna hjulet på nytt” vid utveckling av 

klimatpolitiska åtgärder.
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Hur leder 
flernivåstyrning  
till konsekvens?

  Kapitel 5
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Utveckla politiska lösningar i harmoni med det lokala, 
regionala eller nationella sammanhanget
Att säkerställa adekvat samstämmighet mellan olika nivåer är en viktig 

förutsättning för utveckling av integrerade politiska åtgärder. Lokala och 

regionala myndigheter måste identifieras som primära intressenter och 

bidragande aktörer. Det är dock oerhört viktigt att beakta de individuella 

jurisdiktionerna, processerna, agendorna och prioriteringarna, och att 

respektera deras möjligheter och villighet att bidra. Tydligt definierade roller 

och mandat bidrar till att optimera potentiella bidrag på alla nivåer, och det 

är viktigt att identifiera alla de förutsättningar som krävs för att så ska ske.

Agera nu!  Formulera politiken på ett sådant sätt att den 

överensstämmer med prioriteringarna och behoven hos de aktörer som 

är viktigast att få med sig. I vissa fall kan det bli nödvändigt att sätta 

press på aktörer (t.ex. tvingande åtgärder), upprätta tydliga ramar eller 

tillhandahålla incitament och stöd (t.ex. särskilda mandat eller hjälp 

med resurser) för att möjliggöra deltagande i själva processen såväl 

som det efterföljande genomförandet. Utvärdera regelbundet vad som 

har fungerat bra och under vilka omständigheter, och tillvarata dessa 

insikter för att stödja innovation och möjliggörande åtgärder för flera 

framgångsrika politiska processer.

    

Den finska regeringen har övergått från ett fragmenterat till ett mer integrerat 

arbetssätt när det gäller klimatåtgärder. Tidigare var det upp till varje statligt 

departement (liksom de tillhörande sektorerna i allmänhet) att fundera 

över hur klimatåtgärder skulle integreras i deras egna planer samt vad 

klimatförändringarna innebar för dem på ett enskilt plan. Nu har regeringen 

infört nya metoder för samverkan mellan olika offentliga organ i syfte att 

skapa ökad samstämmighet och synergieffekter för organisationen. Det är 

redan uppenbart att mer mångsidig interaktion kan stimulera både integrering 

och delaktighet, men finska aktörer har även observerat att detta samarbete 

konsekvent leder till snabbare slutförande och bättre resultat. De inser mer 

och mer att aktörer måste samordnas mellan olika flöden i klimatarbetet, 

särskilt genom att integrera anpassningsåtgärder och begränsande åtgärder. 

Finland arbetar redan aktivt mot detta mål genom flernivåstyrning, inte 

bara på nationell nivå utan även genom att medvetet anlita deltagare i 

borgmästaravtalet för att säkerställa förenlighet med lokala behov och 

metoder avseende klimattålighet.

  Flernivåstyrning i praktiken   Finland

  Kapitel 5
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Maximera synergieffekter och minimera konflikter med 
andra processer
Flernivåstyrning ska i sig självt bidra till större samstämmighet med 

andra politiska processer. Nationella aktörer i synnerhet kan bidra till 

en harmonisering av en politisk process med andra parallellt löpande 

aktiviteter. Samtidigt har regionala myndigheter ett perfekt läge att 

identifiera eventuella hinder som kan stå i vägen för genomförandet av 

en politisk åtgärd längre ner i flödet. Genom att ta vara på aktörernas 

erfarenhet av internationella initiativ och projekt kan man dessutom skapa 

synergi mellan lokala och nationella åtgärder och komplettera med god 

praxis på europeisk och global nivå.

Agera nu!  Analysera institutionella perspektiv på alla nivåer för att 

upptäcka de områden där befintliga och kommande politiska processer 

eventuellt är överflödiga eller kan komplettera varandra. Identifiera 

de hinder som måste övervinnas, vilket innefattar att analysera hur 

politiska förändringar (t.ex. val eller nya dominerande politiska partier) 

kan påverka hur flernivåstyrningen upprättas eller fungerar. 

    

Även om den grekiska regeringen antagit en nationell anpassningsstrategi 

år 2016 utvecklar många grekiska regioner just nu sina egna regionala 

åtgärdsplaner för anpassning, och några städer har gjort samma sak. År 2017 

antog Aten sin egen resiliensstrategi för år 2030, och har ännu mer nyligen 

börjat utveckla en lokal anpassningsplan, som även skulle ge stöd åt åtgärder 

i samband med ett lån som erhållits från Europeiska investeringsbankens 

finansieringsmekanism för naturkapital.

  Flernivåstyrning i praktiken   Grekland

Genom att mer tydligt införliva det europeiska borgmästaravtalets principer i 

nationella processer blir det möjligt att undvika ”informationssilor” och på så 

sätt uppnå mer samstämmiga politiska åtgärder. En konsekvent tillämpning av 

detta tillvägagångssätt (t.ex. genom formellt stöd för Borgmästaravtalet Europa 

och/eller till och med specifika skyldigheter att ansluta sig till det) kommer 

driva regionala myndigheter att utveckla en värdefull och enhetlig uppsättning 

utsläppsinventeringar, anpassningsåtgärder och begränsande åtgärder som 

bildar underlag för och inspirerar processer på högre nivåer. 

Dessutom kan ett mer konsekvent förhållningssätt till Borgmästaravtalet 

Europa utgöra en objektiv förankringspunkt som fungerar som vägledning 

för en harmonisk politisk process på alla nivåer, inklusive starkare resiliens 

med avseende på politiska förändringar. Nationella och regionala samordnare 

kan fungera som en återkommande kanal genom vilken avtalsdeltagare söker 

samstämmighet med nationella processer, samt främjar en kostnadseffektiv 

tillämpning av lokala SECAP-planer som samtidigt bidrar till nationella energi- 

och klimatplaner

  Anknytning till borgmästaravtalet

  Kapitel 5

https://www.climate-laws.org/geographies/greece/policies/national-strategy-for-adaptation-to-climate-change
https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Network/Athens-Resilience-Strategy-English.pdf
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I egenskap av ett viktigt verktyg för att förbättra 
utveckling av politiska åtgärder på alla nivåer är 
flernivåstyre särskilt lämpat för klimatåtgärder. 
Det är lika tillämpligt vid upprättande och 
genomförande av övergripande politiska program 
som vid åtgärder som avser enskilda områden t.ex. 
utsläpp, begränsande åtgärder, energi, mobilitet, 
anpassning, resiliens, osv. 

25

Vilka viktiga 
steg kan stärka 
flernivåstyrning?

Genom antagandet av de rekommendationer för flernivåstyrning som 

beskrivs i denna publikation kan politiska processer gynnas av värdefulla och 

mångfacetterade effekter, som t.ex.:

•  meningsfull dialog via transparent, proaktiv kommunikation;

•  en mångfald av bidrag som skapar en känsla av brett gemensamt ansvar 

för aktörer;

•  långsiktig legitimitet och omfattande villighet att delta igen i framtiden;

•  mer kostnadseffektiv utveckling/tillämpning av robusta politiska 

åtgärder; 

•  mer verkningsfulla åtgärder som överensstämmer med lokala och 

regionala prioriteringar; och

•  starkare synergi och mer harmonisk samstämmighet för olika åtgärder.

  Sammanfattning
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För att inspirera till handling har vi gjort en kort 
sammanfattning av de viktigaste punkterna från 
övriga avsnitt i detta dokument. Sammanfattningen 
kan även användas som en checklista för 
flernivåstyrning för att identifiera brister och börja 
införliva processer för flernivåstyrning redan i dag:

Flernivåstyrning som tillämpas på ett öppet sätt i alla faser och steg av den 

politiska processen är en värdefull investering i institutionaliserad transparens.

Tydligt definierade syften, strukturer, tidsplaner och steg

Öppenhet kring intressenter, roller och bidrag

Information som tillhandahålls aktivt, på användarvänligt språk och via 

tillgängliga kanaler

Delaktighet och system som bygger på ett inkluderande tankesätt är själva 

kärnan i ett starkt flernivåstyre, och detta bör tillämpas hela vägen från 

utformning till verkställande av en politisk åtgärd.

Insikter som hämtas från lokala, regionala och nationella institutioner

Lämplig konsultation med sektorer utan anknytning till offentliga 

myndigheter

Fastställda ingångspunkter för delaktighet genom hela den politiska 

kedjan

När ett flernivåstyre har inrättats med fokus på ansvarighet från första 

början kommer de resulterande politiska processerna att bli bättre förankrade 

för varje steg. 

Distinkta roller och mandat för aktörer 

Tydliga ansvarsområden och milstolpar som definieras för varje fas

Alla bidrag utvärderas ordentligt för potentiell integrering i den 

politiska åtgärden 

Hur effektivt flernivåstyrning tillämpas i den politiska kedjan kan ha ett 

direkt samband med hur verkningsfull den politiska åtgärden är i praktiken.

Lämpligt engagemang via formella och/eller informella strukturer

Kontextbaserade prioriteringar, specifika mål och förväntade resultat 

Särskilt avsedda arbetssätt som anpassats till olika uppgifter och 

aktörer 

Ett konsekvent förhållningssätt till flernivåstyrning ska oundvikligen 

säkerställa att de politiska åtgärderna har harmoniserats inom det nationella 

sammanhanget. 

Samstämmighet med andra lokala och nationella ramverk och mandat 

Maximera synergier och minimera konflikter med andra aktiviteter 

För mer hjälp kring flernivåstyrning uppmuntras läsare 

att kontakta representanterna för Borgmästaravtalet 

Europa och ta del av den ovärderliga expertis som finns 

hos våra avtalsdeltagare, samordnare och supportrar.

  Sammanfattning

https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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