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ABSTRACT 

The crucial factor for successful municipal climate work is that there are driving forces. Most 

importantly is that the senior officials and politicians in the municipality are dedicated to the 

cause considering that they have the power to influence and make a change. Besides 

proactive and committed individuals, it is necessary that the work is organized and anchored 

by clear and concrete documents and control systems. It is also important that the work is 

continuously monitored and evaluated. To collaborate with other municipalities, authorities 

or participate in various networks is another factor contributing to the improved climate 

work in the form of exchange of information, knowledge and experience.  

A major driving force for municipalities to improve themselves is the distribution of state aid 

and grants. Being able to measure and compare themselves with other municipalities is also 

important because it encourages and motivates further efforts. One problem today is that 

there are no clear definitions and guidelines for a completely objective assessment of the 

climate work. 

According to the UN's climate panel, global emissions of greenhouse gases must be reduced 

with several percent to prevent global temperature increases from causing catastrophic and 

irreversible consequences. The greatest hope is placed on technology and development 

including better and more efficient engines and fuel. A transfer between transport modes, for 

example, from road and air to rail plays another big part. Swedish studies also show that 

efficient transport planning and changing behavior is of great significance for achieving the 

national vision. Municipalities have a great responsibility considering they transfer the 

overall goals into local action plans. 

The report examines the climate work of the three municipalities; Örebro, Eskilstuna and 

Östersund. The aim is to study the factors and driving forces behind a successful climate 

work. The goal is to contribute to a greater understanding of the local participants. A 

sidetrack of the report was to highlight how municipalities relate to government authorities. 

One result of this was a desire for better collaboration, in this case between the Transport 

Administration, the Sweden Energy Agency, the Swedish National Board of Housing, 

Building and Planning and the Swedish Environmental Protection Agency, but also towards 

the municipalities themselves. Instead of handing out manuals and guidelines the 

government authorities should take on a coordination role and help the municipalities to 

build a sustainable structure of their climate work.  

Municipalities in this report were selected because it is suggested that they conduct a both 

active and successful climate work. The scrutiny was done with focus on organization and 
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arrangements and interviews with responsible municipal officials have been implemented. 

Despite differences in the municipal organizational model they are still very similar in terms 

of centralization of climate work permeated with great commitment, clarity and 

sustainability. 

Keywords: Municipal climate work, success factors, driving forces, government authorities   
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FÖRORD 

Uppsatsen har genomförts inom civilingenjörsprogrammet med inriktning mot 
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SAMMANFATTNING 

Den avgörande faktorn för ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete är att det finns 

drivande eldsjälar.  Allra viktigast är att de ledande tjänstemännen och politikerna i 

kommunen är engagerade då det är de som sitter på makten att påverka och förändra. Utöver 

drivande och engagerade individer är det nödvändigt att arbetet organiseras och förankras 

genom tydliga och konkreta dokument och styrsystem samt att det genomförs kontinuerliga 

uppföljningar och resultatredovisningar av arbetet. Att samverka med andra kommuner, 

myndigheter eller delta i olika nätverk är en annan faktor som bidrar till förbättrat 

klimatarbete i form av informations- kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  

En stor drivkraft för kommunerna att förbättra sig är utdelning av statliga stöd och bidrag. 

Att kunna mäta och jämföra sig med andra kommuner är också viktigt då det sporrar och 

motiverar till ytterligare ansträngning. Ett problem idag är dock att det inte finns tydliga 

definitioner och riktlinjer för en helt objektiv bedömning.  

Enligt FN:s klimatpanel måste de globala utsläppen av växthusgaser minska flera procent för 

att undvika att jordens medeltemperatur ökar så kraftigt att det medför katastrofala och 

oåterkalleliga konsekvenser. Störst förhoppning läggs på tekniken och utveckling av bland 

annat bättre och effektivare motorer och drivmedel. Överflyttningar mellan trafikslag, 

exempelvis från väg och flyg till järnväg är en annan stor del. Svenska studier visar också att 

transportsnål samhällsplanering och förändrade beteenden har stor betydelse för att nå den 

nationella visionen. Kommunerna har ett stort ansvar då det är de som bryter ner och 

översätter de övergripande målen till lokala handlingsplaner.  

I rapporten granskas tre kommuner och dess klimatarbete. Kommunerna är Eskilstuna, 

Örebro och Östersund. Syftet är att försöka se vilka faktorer och drivkrafter som ligger bakom 

ett framgångsrikt klimatarbete. Målet är att bidra med ökad förståelse för de lokala 

aktörerna. Ett sidospår med rapporten har varit att belysa hur kommunerna ser på statliga 

myndigheter. Ett resultat av detta var ett önskemål om bättre samverkan, i det här fallet 

mellan Trafikverket, Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket men även gentemot 

kommunerna själva. En samordningsroll från myndigheternas sida där man inifrån hjälper 

till att bygga upp en hållbar struktur hos kommunerna är att föredra framför goda idéer, 

handböcker och riktlinjer. 

Kommunerna är valda då det antytts att de bedriver ett både aktivt och framgångsrikt 

klimatarbete. Granskningen har skett med fokus på organisation, samverkan och åtgärder 

och intervjuer med ansvariga tjänstmän har genomförts. Trots olikheter i den kommunala 
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organisationsmodellen finns stora likheter i form av en centralisering av klimatarbetet som 

genomsyras av stort engagemang, tydlighet och långsiktighet.  

Nyckelord: Kommunalt klimatarbete, framgångsfaktorer, drivkrafter, statliga myndigheter
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Jordens klimat håller drastiskt på att förändras. Till följd av gigantiska utsläpp av 

växthusgaser i atmosfären håller jordens medeltemperatur på att öka. För att den globala 

uppvärmningen inte ska leda till katastrofala och oåterkalleliga konsekvenser för jordens 

invånare måste utsläppen av växthusgaser kraftigt minska. FN:s klimatpanel har enats om ett 

långsiktigt och övergripande mål om att medeltemperaturen på jorden ej får överstiga två 

grader räknat från förindustriell tid. (IPCC, 2012) 

För att nå målet har det brutits ner i olika sektorsområden knutna till geografiska områden. 

Störst ansvar läggs på i-länderna då det är de som ligger bakom de högsta utsläppen. För 

transportsektorn del inom EU anses det krävas nedskärningar av utsläppen av växthusgaser 

på omkring 60 procent fram till 2050 (Europeiska kommissionen, 2011). Sverige ställer 

högre krav och menar att det krävs minskningar på mellan 70-100 procent inom samma 

sektor och under samma tidsperiod (Naturvårdsverket, 2012). För att lyckas krävs stora 

insatser. Störst förhoppning läggs på tekniken och utveckling av bland annat bättre och 

effektivare motorer och drivmedel. Överflyttningar mellan trafikslag, exempelvis från väg och 

flyg till järnväg är en annan stor del. Svenska studier visar också att transportsnål 

samhällsplanering och förändrade beteenden har stor betydelse för att nå den nationella 

visionen. 

Kommunerna har en mycket viktig roll då det är de som ansvarar för att bryta ner och 

konkretisera de övergripande målen till lokala handlingsplaner och styrdokument. Svenska 

kommuner skiljer sig från många andra länders lokala aktörer i och med det starka egna 

självstyret. Självstyret innebär att kommunerna i stor utsträckning själva får bestämma över 

många områden, exempelvis klimatfrågan och arbetet kan därför se mycket olika ut kommun 

från kommun.  

Som stöd till kommunerna finns olika statliga myndigheter och verk. Ett av verken är 

Trafikverket som bland annat har som uppgift att hjälpa och stödja kommunerna i deras 

arbete mot förbättrande klimatåtgärder inom transportsektorn. För att kunna ge den hjälp 

som efterfrågas av kommunerna är det av yttersta vikt att försöka förstå och ta reda på så 

mycket som möjligt om hur det kommunala klimatarbetet är organiserat och vad man t.ex. 

kan göra rent konkret för att minska utsläppen. 

Forskning visar att det finns ett antal faktorer som är av avgörande betydelse för hur aktiv 

och framgångsrik en kommun är. Uppsatsens fokus är att försöka identifiera och samla de 
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faktorer som starkast framträder i betydelsen av att nå ett framgångsrikt klimatarbete och 

grundar sig på att granska och jämföra tre olika kommuners klimatarbete.  

1.2 Frågeställning 

Hur är klimatarbetet organiserat i de aktuella kommunerna? Vilka är drivkrafterna och 

framgångsfaktorerna och hur väl stämmer de med tidigare forskning i ämnet? Hur kan man 

på bästa sätt rikta sina insatser om man som statlig myndighet vill vara med och påverka?  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att försöka hitta faktorer och drivkrafter som kan förenkla och 

möjliggöra för kommunerna att jobba aktivt med ett framgångsrikt klimatarbete. Målet är att 

bidra med ökad förståelse för hur de lokala aktörernas klimatarbete ser ut. 

1.4 Avgränsning 

Studien omfattar tre kommuner: Örebro, Eskilstuna och Östersunds kommun. Endast 

kommunernas klimatarbete med inriktning mot transportsektorn kommer att behandlas. 

Med transportsektorn menas väg och hållbar samhällsplanering. Järnväg, flyg och sjöfart 

utesluts. Tids- och resursbrist har gjort att intervjun med Östersund genomförts via telefon 

till skillnad från intervjuerna med Örebro och Eskilstuna som genomförts via besök.  

  



11 

 

 

1.5 Begreppsförklaring 

ADORE IT (Adolescence for Renewable Energies in Transport): Ett internationellt 

projekt med målet att skapa möjligheter att utöka användning av miljöfordon som drivs med 

förnyelsebara bränslen. (ADORE IT, 2012) 

Agenda 21: Ett handlingsprogram som ska följas globalt, nationellt och lokalt av länder som 

ingår i FN. Programmet antogs i Rio de Janeiro 1992 vid en FN konferens. (Division for 

Sustainable Development, 2012) 

Borgmästaravtalet: En frivillig europeisk rörelse vars syfte är att öka energieffektiviteten 

och öka användandet av förnybara energikällor för att kunna uppnå EU:s mål att minska 

koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2020. Örebro var första svenska staden som anslöt 

sig till Borgmästaravtalet samma år som det grundades 2008. (Borgmästaravtalet, 2012) 

Boverket: Verksam under Socialdepartementet. Ansvarar för frågor som rör 

samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Delar även ut statsliga stöd och 

bidrag inom sitt verksamhetsområde. Till grund för arbetet ligger plan- och bygglagen, 

miljöbalken och bostadsförsörjningslagen.  (Boverket, 2012) 

CIVITAS Forum – Cleaner and better transports in cities (City-Vitality-

Sustainability): Är ett europeiskt medlemsnätverk med syfte att stödja städer som åtagit 

sig att kraftfullt minska utsläppen i stadstrafiken. Man kan delta som demonstrationsstad i 

samband med forskningsprojekt och/eller åta sig att introducera ambitiösa strategier för 

renare stadstransporter. Lanserades år 2002 och har idag 210 medlemsstäder i 31 länder. 

Örebro blev medlem år 2005. Övriga svenska städer som är med är Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Lund och Umeå. (CIVITAS, 2012) 

Climate alliance (of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples): Är ett 

europeiskt nätverk för städer och kommuner med målet att minska utsläppen av 

växthusgaser. Samarbetar med ursprungsbefolkningen i Amazonas. Grundades 1990 och har 

idag över 1600 medlemmar i arton länder och är därmed en av de största 

miljöorganisationerna i Europa. Eskilstuna kommun är enda svenska medlemmen. (Climate 

Alliance, 2012) 

COP (Conference of the Parties to the Convention): Det högsta beslutande organet i 

FN:s klimatkonvention där alla deltagande länder är representerade. Den huvudsakliga 

uppgiften är att genom att se över medlemsländernas redovisningar av utsläpp bedöma 

åtgärder som utförts och mäta framstegen. Sammanträden hålls varje år i Bonn om inte 

någon part har erbjudit att vara värd. (UNFCC, 2012) 
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Det Naturliga Steget: Det Naturliga Steget är en icke vinstdrivande organisation. De 

hjälper bland annat företag och samhällen att, med en vetenskapligt baserad modell, förstå, 

planera och utföra handlingar för att förbättra deras inverkan på samhället och naturen. 

Vilket de gör utan att kompromissa med vikten av att vara ekonomiskt vinstdrivande. (Det 

Naturliga Steget, 2012) 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme): EU:s standard för miljöledningssystem. 

Baseras på ISO 14001 men med tillägg om krav på årlig och godkänd miljöredovisning. 

Vänder sig till samtliga organisationer, företag, kommuner och/eller myndigheter. Östersund 

var den andra svenska kommunen att bli registrerad efter Uddevalla, vilka också utgör de 

enda svenska kommunerna än så länge. Sammanlagt är 37 olika företag/organisationer 

registrerade i Sverige. (EMAS, 2012) 

Energimyndigheten: Verksam under Näringsdepartementet. Är ansvarig för försörjning 

av el och annan energi. Skall bl.a. verka för en effektiv, hållbar och kostnadseffektiv 

energianvändning med så låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat som möjligt. 

Analyserar och tar fram beslutsunderlag för regeringen. Delar ut stöd och bidrag till 

forskning, utveckling och investeringar för produktion av förnybar energi och för effektivare 

energianvändning inom bygg-, transport-, och energisektorn. Är bland annat uppdragsgivare 

till forskningsprogrammet Uthållig kommun. Bildades 1998. Huvudkontoret ligger i 

Eskilstuna i Södermanland. (Energimyndigheten, 2012) 

Fyrstegsprincipen: Introducerades av dåvarande Vägverket i början av 2000-talet och går 

ut på att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. De fyra stegen 

innebär att trafikåtgärder ska analyseras i följande ordning: 

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.  

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon  

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder  

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (Trafikverket, 2012) 

Green Highway: Green Highway är ett projekt för att skapa en grön transportkorridor 

längs ett förnyelsebart energibälte med satsning på elfordon, laddinfrastruktur, förnyelsebara 

bränslen, test och utveckling samt att bygga och sprida kunskap kring detta. (Green Highway, 

2012) 

Gröna Bilister: Grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och 

Världsnaturfonden WWF. De arbetar för en miljöanpassad utveckling av trafiken och 

påverkar såväl bilindustri och transportnäring som myndigheter och politiker genom 
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rapporter, uppvaktningar och skrivelser. Verksamhetens fokus är att granska landets 

kommuner vad gäller miljöbilssituationen, upprätta sammanställning av årets Miljöbästa 

bilar samt svara på frågor från allmänhet och organisationer. (Gröna Bilister, 2012) 

ICLEI (Local Governments for Sustainability): Är en internationell sammanslutning 

för kommuner och statliga myndigheter som gjort åtaganden för en hållbar utveckling. 

Erbjuder teknisk rådgivning, utbildning och information i syfte att stödja det lokala arbetet. 

Grundades 1990 och har över 1220 medlemmar från 70 olika länder. Elva svenska städer och 

kommuner är anslutna varav Örebro kommun är en av dem. (ICLEI, 2012) 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Bildades 1988 av World 

Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Program (UNEP). 

Syftet med denna organisation var att FN ville tillhandahålla världen en vetenskaplig grund 

för att skapa större förståelse för hur klimatet förändras på jorden. IPCC är en icke-politisk 

organisation och dess rapporter används ofta som grund för beslut som tas i UNFCCC. Den 

största skillnaden mellan protokollet och konventionen är att medan konventionen 

uppmuntrar industriländerna att stabilisera utsläppen av växthusgaser så förbinder 

protokollet dem att göra det. (IPCC, 2012) 

ISO 14001: Det är ett gemensamt namn för standardtekniker och -metoder inom 

miljöarbete. Dessa tekniker och metoder bildar ett miljöledningssystem som kan förenas i en 

verksamhets aktiva arbete. Standarderna underlättar arbetet och blir en god grund för en 

kontinuerlig förbättring i verksamheten. (Swedish Standards Institute, 2012) 

Klimatkommun: Förening för kommuner, landsting och regioner som arbetar aktivt med 

lokalt klimatarbete med ambitioner att gå före i klimatarbetet. Är en utveckling av 

klimatpilotprojekt Utmanarkommunerna som pågick1998-2000 och drevs av 

Naturskyddsföreningen. Startade som ett nätverk 2003 och finansierades fram till 2009 av 

Naturvårdsverket. Ombildades i november 2008 till en förening som finansieras genom 

medlemsavgifter. Sammanlagt 29 medlemmar varav 24 är kommuner (Klimatkommuner, 

2012) 

Klimp: Förkortning för Klimatinvesteringsprogrammet. Statligt investeringsprogram med 

ansökningstid mellan 2003-2008. Ersatte föregångaren Lip, Lokala investeringsprogrammet 

och med syfte att stimulera lokala investeringar som bidrar till att minska växthuseffekten. 

Krav för att bli beviljad Klimp är att kommunen har upprättat en klimatstrategi. Riksdagen 

har avsatt knappt två miljarder kronor till sammanlagt 126 program i samtliga 21 län. 

(Naturvårdsverket, 2012) 
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Kommun: Är ett territoriellt avgränsat område med lokalt självstyre och egen administrativ 

enhet. Har befogenheter såsom beskattningsrätt, avgiftsmakt samt viss förordningsmakt, 

t.ex. trafikregler. Det finns en politisk organisation med direktvalda ledamöter 

(beslutsfattare). Den kan också agera som juridisk person, dvs. ingå avtal och äga fast och lös 

egendom. Medlemskap är obligatoriskt. (Montin, 2004) 

Kommunalt självstyre: innebär bl.a. rätten att själva bestämma över skatter och intäkter, 

fysisk planering såsom bostadsplanering och infrastruktur samt frihet att utforma nämnder 

och förvaltningsorganisationer utifrån egna behov och förutsättningar.  

Kyoto-protokollet: En internationell överenskommelse med mål att de årliga globala 

utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 

2008-2012. Protokollet antogs i Kyoto i Japan den 11 december 1997 och trädde i kraft den 16 

februari 2005. Är en förlängning av klimatkonventionen som antogs i Rio 1992. (UNFCC, 

2012) 

LIP: Förkortning för Lokala investeringsprogrammet. Ansökningstid pågick mellan 1998-

2002 och hade för avsikt att öka den ekologiska hållbarheten, ett underordnat syfte var att 

bidra till ökad sysselsättning. Är Sveriges största enskilda satsning på miljön där riksdagen 

har avsatt 6,2 miljarder kronor i bidrag till sammanlagt 211 investeringsprogram i 161 

kommuner. (Naturvårdsverket, 2012). 

Miljöledningssystem: Metod för att organisera miljöarbete administrativt. Den 

internationella standarden för miljöledningssystem är ISO 14001 och den styr hur ett 

miljöledningssystem ska se ut. Bland annat talar den om att det ska finnas översiktlig policys, 

tidsbestämda mål och uppföljning av miljöarbetet. 

Mobility Management: En idé som grundar sig på att influera bilanvändningen för att 

gynna den hållbara utvecklingen genom att påverka attityder och beteenden hos trafikanter. 

Det ska fungera som komplement till nya eller existerande tekniska lösningar genom bland 

annat information och kommunikation. I undantagsfall kan Mobility Management helt 

utgallra behovet av en ny infrastruktur. (Mobility Management, 2012) 

Naturskyddsföreningen: En ideell och politiskt obunden miljöorganisation grundad år 

1909. Deras inriktning är att sprida kunskap, kartlägga miljöhot och finna ut konstruktiva 

lösningar på problem. De är med och påverkar myndigheter och politiker genom bl.a. 

rapporter och skrivelser och de är också skaparna bakom miljömärkningen Bra Miljöval. 

Deras viktigaste områden är klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. 

(Naturskyddsföreningen, 2012) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthusgas
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Naturvårdsverket: Arbetar på uppdrag av regeringen. Organisationen består av tre 

avdelningar och varje avdelning ansvarar för ett uppdrag som är uppdelat i tre delar. 

Avdelningen för analys och forskning ansvarar för att bidra med kunskap och underlag för att 

öka möjligheten till ett lyckat miljöarbete. Avdelningen för uppdrag ansvarar för att lägga 

fram starka beslutsunderlag för regeringen för att öka motivationen i arbetet inom EU och 

även utanför EU. Den tredje som är avdelningen för genomförande ska se till att miljöbalken 

följs och att miljömålen uppnås. (Naturvårdsverket, 2012) 

POLIS – Cities and Regions for better Transport: Ett europeiskt nätverk för städer 

och regioner med innovativa transportlösningar.  Strävar mot att förbättra transporter på 

lokal nivån med hänsyn till miljö, mobilitet, ekonomiska och sociala aspekter inom transport 

och säkerhet. POLIS har funnits sedan 1989 och har 67 medlemmar i 17 länder. Förutom 

Örebro är Göteborg den enda svenska stad som är med. Örebro kommun blev medlem i 

september 2007. (Polis Network, 2012) 

Sveriges ekokommuner: Ideell förening bildad 1995. Arbetar för att Sveriges alla 

kommuner skall bli hållbara och inriktar sig mot att påverka beslutsfattare. Medlemskap 

representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att de 

strategiska frågorna lyfts upp i kommunens högsta ledning. Föreningen utbyter kunskaper 

och erfarenheter genom exempelvis deras hemsida, möten och utbildningar. 84 kommuner 

är anslutna. (Sveriges ekokommuner, 2012) 

Trafikverket: Verksam under Näringsdepartementet. Ansvarar för långsiktig planering av 

väg- och järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.  Har också till uppgift att stödja kommunerna i 

deras tätortsplanering där de bidrar med kunskap om bl. utveckling av kollektivtrafik,  

gång- och cykelnät, effektiva persontransporter och ökad tillgänglighet. 

Trafikverket är indelat i sex olika regioner med ett flertal olika län i varje. Varje region har ett 

eget regionkontor.  Huvudkontoret ligger i Borlänge i Dalarna. (Trafikverket, 2012) 

Trafikverkets regionsuppdelning 

Region Nord: Norrbotten och Västerbottens län. Regionkontor i Luleå. Ett kontor finns även i 

Umeå. 

Region Öst: Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. 

Regionkontor i Eskilstuna. Kontor finns även i Örebro, Västerås, Uppsala och Linköping. 

Region Syd: Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skånes län. Regionkontor i 

Kristianstad. Kontor finns även i Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona och Malmö. 

Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionkontor I 

Gävle. Övriga kontor i Falun, Härnösand och Östersund. 

Region Väst: Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. Regionkontor i Göteborg. 
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Kontor finns även i Karlstad, Mariestad, Vänersborg och Halmstad.  

Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län. Regionkontor i Stockholm. Kontor finns 

även i Visby. (Trafikverket 2012) 

 

 

Figur 1. Karta över Trafikverkets regionsuppdelning (Trafikverket 2012). 

 

UBC (Union of the Baltic Cities): Nätverk för demokratisk, social, kulturell och 

miljömässigt hållbar utveckling av Östersjöregionen. Över 100 medlemsstäder varav 25 i 

Sverige. (UBC, 2012) 

UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change): FN:s 

klimatkonventionen. Antogs i Rio de Janeiro i Brasilien 1992. (UNFCC, 2012) 

Uthållig kommun: Forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten.  Det är ett 

samarbetsprojekt mellan ett antal kommuner i syfte att öka kunskapen kring bland annat 
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fysisk planering, energieffektivisering inom fastighets- och transportsektorn, belysning och 

upphandling.  

Har genomförts i tre olika etapper med start 2003. Den första etappen, även kallad 

pilotprojektet, pågick mellan 2003-2007 och omfattade fem utvalda kommuner, Borås stad, 

Solna stad, Ulricehamns kommun, Vingåkers kommun och Örnsköldsviks kommun. Syftet 

var att försöka få energi- och klimatfrågor att bli en naturlig del i den kommunala 

verksamheten.   

Den andra etappen pågick mellan 2008-2011 med målet att kommunerna skulle arbeta fram 

energi- och klimatstrategier. Örebro och Eskilstuna är två av de deltagande kommunerna. 63 

av 66 deltagande kommuner klarade detta målen.  

Etapp tre påbörjades 2011 och är tänkt att pågå till 2014. Fokus ligger på fysisk planering och 

näringspolitik med energifokus. 38 kommuner deltar varav Örebro och Eskilstuna kommun 

är två av dem. Östersund kommun har inte deltagit i någon etapp. Energimyndighetens roll i 

projektet har varit att ge stöd åt kommunerna genom kunskapsöverföring och 

expertkunnande, projektmedel för samverkan samt hjälp till upprättande av nätverksutbyte. 

(Energimyndigheten, 2012) 
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2. METOD 

Arbetet har utförts deskriptivt, dvs. genom en beskrivande metod och är baserad på en 

jämförelse mellan tre olika kommuner och hur deras respektive klimatarbete ser ut. Den kan 

även klassificeras som kvalitativ då studien är inriktad mot ett mindre antal kommuner med 

avsikt till fördjupning snarare än bredd. (Höst m.fl., 2006) 

2.1 Val av kommuner 

Kommunerna har valts utifrån rankinglistor från Naturskyddsföreningen och Gröna bilister 

samt i vilken regionindelning de tillhör inom Trafikverket. Två av kommunerna, Örebro och 

Eskilstuna, är valda utifrån deras placering i rankinglistorna och att de ingår i Trafikverkets 

region Öst. Den tredje kommunen, Östersund, tillhör Region Nord och har valts för att den 

har fått topplaceringar i samtliga rankningslistor och för att den ligger utanför Region Öst 

och därför kan vara intressant ur ett regionperspektiv för Trafikverket. Samtliga kommuner 

utgör samma kommuntyp, ”större stad”, vilket gör dem jämförbara. Granskningen har skett 

med fokus på organisation, samverkan och åtgärder. Intervjuer med ansvariga tjänstmän har 

genomförts. 

Naturskyddsföreningens Klimatindex 2010 

Som ett led i arbetet med klimatförbättrande åtgärder har Naturskyddsföreningen genomfört 

något som kallas Klimatindex. Det är en enkätundersökning med avsikt att granska 

kommunernas klimatarbete. Frågorna har besvarats av landets kommunchefer och 76 

procent av kommunerna deltog i den senaste granskningen som genomfördes 2010. 

Liknande undersökningar gjordes 2005 och 2007. I den senaste versionen har frågorna varit 

inriktade mot faktiska åtgärder och resultat till skillnad från tidigare år där fokus legat på mål 

och visioner. Undersökningen har delats in i tre huvudområden och fyra undergrupper. 

Huvudområdena är följande: 1.  Klimatmål och historiska utsläppsförändringar. 2. Smarta 

transporter, kommunikation och samhällsplanering.  3. Energiomställning och kommunens 

fastigheter. Undergrupperna är: 1. Matens klimatpåverkan. 2. Internationella perspektiv. 3. 

Gröna jobb och 4. Goda exempel i klimatarbetet.  

 

Tabell 1: Toppkommunerna i Naturskyddsföreningens Klimatindex 2010. Totalresultat.  
Maxpoäng är 90. 
Kommun Län Region  Kommuntyp Poäng Placering 
Östersund Jämtland Mitt Större stad 69 1 
Stockholm Stockholm Sthlm Storstad 66 2 
Malmö Skåne Syd Storstad 65 3 
Växjö Kronoberg Syd Större stad 65 3 
Örnsköldsvik Västernorrland Mitt Större stad 64 5 
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Ulricehamn Västra Götaland Väst Varuproducerande 63 6 
Umeå Västerbotten Nord Större stad 60 7 
Sundbyberg Stockholm Sthlm Förort 60 7 
Eskilstuna Södermanland Öst Större stad 60 7 

Botkyrka  Stockholm Sthlm Förort 59 10 

Uppsala Uppsala Öst Större stad 59 10 

Örebro Örebro Öst Större stad 54 22 
 

Tabell 2: Toppkommunerna i Naturskyddsföreningens Klimatindex 2010; delmoment 

smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering. Maxpoäng är 27. 

Kommun Län Region  Kommuntyp Poäng Placering 

Östersund Jämtland Mitt Större stad 22 1 

Hässleholm Skåne Syd Övrig 21 2 

Stockholm Stockholm  Sthlm Storstad 21 2 

Örebro Örebro Öst Större stad 21 2 

Kinda Östergötland Öst Övrig 20 5 

Lerum Västra Götaland Väst Förort 20 5 

Umeå Västerbotten Nord Större stad 20 5 

Borås Västra Götaland Väst Större stad 19 8 

Göteborg Västra Götaland Väst Storstad 19 8 

Nacka Stockholm Sthlm Förort 19 8 

Eskilstuna Södermanland Öst Större stad 12 64 
 

I Naturskyddsföreningens Klimatindex 2010 deltog 223 av Sveriges samtliga 290 kommuner. 

Östersund framställs som den bästa klimatkommunen totalt sett. Östersund toppar även 

delområdet smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering, Örebro ligger strax 

efter med endast en poäng mindre. Eskilstuna ligger före Örebro totalt sett men ligger 

däremot långt ner på listan i delområdet smarta transporter. Eskilstuna är en kommun som i 

de tidigare granskningarna från 2005 och 2007 varit i topp men rasat i den senaste 

mätningen som fokuserat mer på resultat och åtgärder.  

Gröna Bilisters kommunranking 2010 och 2011  

Gröna Bilister har genomfört årliga granskningar av kommunerna sedan 2004. 

Bedömningen görs bland annat på den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon 

och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, 

miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen. 

Fokus har de senast åren legat på utförda åtgärder och uppnådda resultat snarare än mål och 

visioner.  

De senaste två åren, 2010 och 2011 har undersökningen genomförts med stöd av 

Trafikverket. I kommunrankingen 2010 deltog 153 kommuner och 2011 deltog 144. 

Eskilstuna har inte deltagit i någon av undersökningarna. Detta på grund av en miss enligt 
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den intervjuade klimatstrategen i Eskilstuna kommun. Enligt uppgift skall de ha deltagit i 

den senaste enkäten som skickades ut under våren 2012. 2011 utsåg Gröna Bilister Östersund 

till bästa elbilsstad. (Gröna bilister, 2012). 

Tabell 3: Gröna Bilisters kommunranking 2010. 153 deltagande kommuner. 

Kommun Län  Region Poäng Placering  

Stockholm Stockholm Stockholm 69 1 

Göteborg Västra 

Götaland 

Väst  68 2 

Trollhättan Västra 

Götaland 

Väst 64 3 

Östersund Jämtland Mitt  60 4 

Linköping  Östergötland Öst 59 5 

Malmö  Skåne Syd  57 6 

Växjö  Kronoberg Syd  55 7 

Örebro Örebro Öst 55 7 

Umeå  Västerbotten  Nord 54 9 

Västerås Västmanland Öst  54 9 

 

Tabell 4: Gröna Bilisters kommunranking 2011. 144 deltagande kommuner. 

Kommun Län  Region Poäng Placering  

Trollhättan Västra 

Götaland 

Väst 79 1 

Göteborg Västra 

Götaland  

Väst  77 2 

Stockholm Stockholm Stockholm 75 3 

Norrköping Östergötland Öst 72 4 

Växjö Kronoberg Syd 69 5 

Örebro Örebro Öst 69 5 

Linköping Östergötland Öst 66 7 

Malmö Skåne Syd 64 8 

Östersund  Jämtland Mitt 63 9 

Västerås  Västmanland Öst 63 9 

 

2.2 Litteratursökning och val av litteratur 

Inför litteraturstudierna har information om klimatarbete, på både global- och nationell nivå, 

hämtats från FN:s och EU:s hemsidor samt de olika myndigheternas och verkens hemsidor. 

För mer djupgående studier har i huvudsak rapporter från Naturvårdsverkets databas 

hämtats. Naturvårdsverket har bland annat tagit fram studier som berör frågan om hur 

mycket utsläppen av växthusgaser ska minskas inom de olika sektorerna för att uppnå de 

nationella målen i strävan att nå de globala målen.  

För djupare granskning av de tre utvalda kommunerna och deras individuella klimatarbete 

har information främst hämtats från deras egna hemsidor. Materialet har sedan 

kompletterats med intervjuer från ansvariga inom transport- och samhällsplanering för 
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respektive kommun. Detta för att ge en djupare och klarare bild av hur de olika kommunerna 

arbetar med klimatfrågor. Kommunerna har sedan jämförts i olika kategorier för att se vilka 

skillnader som finns. 

Samtliga organisationer, nätverk, myndigheter och begrepp med inriktning mot klimatarbete 

och som på ett eller annat sätt är knutna till rapporten finns förklarade i början under 

rubriken begreppsförklaring. 

2.3 Intervjuer 

För att få djupare förståelse av hur klimatarbetet är organiserat i de utvalda kommunerna har 

kvalitativa intervjuer genomförts med klimat- och transportansvariga tjänstemän. Det 

utmärkande för kvalitativa intervjuer är att frågorna som ställs är enkla och raka men att 

svaren från de intervjuade kan vara komplexa (Trost, 2005). För att uppfylla kravet på 

kvalitativa intervjuer har frågorna varit öppna och anpassats efter intervjupersonernas 

befattning men en intervjumall med ett fåtal frågor har följts under samtliga intervjuer för att 

behålla relevansen till studien. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 3. De intervjuade har i 

största möjliga mån fått styra intervjuerna utifrån egna åsikter och erfarenheter. Samtalen 

spelades in för att därefter transkriberas till text. Det omfattande materialet som har 

producerats från intervjuerna har analyserats och sammanfattats under rubriken ”resultat” 

kopplat till respektive kommun. Intervjutillfällena med Örebro och Eskilstuna ägde rum 

2012-06-01 kl 10:00 respektive 2012-06-12 kl 10:00. Intervjun med Östersunds kommun 

genomfördes via telefon genomfördes 2012-06-19 Kl 13:30 med ett kompletterande tillfälle 

den 9 november 2012. Av etiska och sekretesskäl har identifierbara personuppgifter 

anonymiserats.  

Huvudsyftet med intervjuerna var att försöka få reda på vilka drivkrafter och 

framgångsfaktorer som genomsyrar ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete men också 

hur deras förhållande till statliga myndigheter ser ut och vad som eventuellt kan göras bättre.  
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3. BESKRIVNING AV KOMMUNERNA 

3.1 Eskilstuna kommun 

Antalet invånare i Eskilstuna var i september år 2012 ca 98 500. De flesta arbetar inom 

yrkesgrupperna produktion och tillverkning som sysselsätter drygt 20 % av invånarna. 

Branscher som handel, logistik och servicetjänster är på också väg uppåt. Inom 

handelsbranschen har antalet anställda ökat med ca 50 % mellan åren 2000-2008 då Tuna 

Park log upp dörrarna 2005 och även K-rauta och ICA Maxi har öppnats en bit utanför 

stadskärnan. För att förhindra att innerstaden står öde till följd av externhandeln har 

fastighetsägarna och handlarna, belägna i centrum, bildat bolaget Eskilstuna innerstad AB 

som ska locka fler människor till innerstaden. Under 2010 sysselsatte kommunen drygt 

41 000 personer. Av dessa arbetar ca 32 000 inom det privata näringslivet. Det fanns 2012 ca 

4000 registrerade företag i Eskilstuna, bland de största märks Volvo CE, ASSA, Swecon 

anläggningsmaskiner samt Outokumpu Stainless.  

3.1.1 Organisation och styrning 

Har en sektorsbaserad organisation fördelad på elva nämnder inklusive kommunstyrelsen 

och nio förvaltningar. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är 

kommunledningskontoret. Denna är indelad i sju underenheter vilka är ledningsstab, 

demokrati och välfärd, ekonomi och kvalitet, kommunikation, HR, näringsliv samt miljö och 

samhällsbyggnad.  

 

Figur 2. Organisationsschema för Eskilstuna kommun.  (Källa: Eskilstuna kommun, 2012) 
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Miljö och samhällsbyggnad är den enhet på kommunledningskontoret som fått det 

övergripande ansvaret för klimatfrågorna. Bland annat har man varit ansvarig för 

framtagandet av en klimatplan. Enhetens övriga ansvarsområden är kommunkoncernens 

utveckling av miljö och samhällsbyggnads-frågor och därtill även mark- och 

exploateringsfrågor. 

3.1.2 Styrande och strategiska dokument 

Eskilstunas övergripande styrdokumentet för klimatfrågor heter ”Politik för hållbar 

utveckling - handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål” och antogs av 

kommunfullmäktige i oktober 2002. I dokumentet ingår bl.a. en energiplan, vattenplan och 

en naturvårdsplan, samtliga antagna av kommunfullmäktige 2006, en plan för 

restmaterialhantering och en handlingsplan för förorenade områden, antagna 2007 

respektive 2012. En klimatplan är under utarbetande men har ännu inte blivit godkänd av 

kommunfullmäktige.  

3.1.3 Mål och visioner 

Vision: 

”Eskilstuna har en vision om en trygg och hållbar framtid. Det betyder att vi tar 

miljöutmaningen på allvar. Tanken på att skapa en hållbar framtid genomsyrar allt vi gör” 

(Eskilstuna kommun, 2012). 

 För fokusområde Klimat gäller följande övergripande mål för Eskilstuna:  

 Till 2020 strävar Eskilstuna kommun efter att få en fossilfri bilpark 

 

3.2 Örebro kommun 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största och har, enligt senaste siffror från SCB, en 

befolkningsmängd på ca 137 000 invånare. Arbetsmarknaden är varierad och det finns både 

industrier, forskningscentra och tjänstesektorer. Branscher som reklam, grafisk industri, 

utbildning och IT expanderar. Även transport, logistik och lager har ökat kraftigt. 2010 fanns 

det lite mer än 11000 registrerade företag i kommunen. Några av de största är Atlas Copco 

Rock Drills AB, Bravida Sverige AB, EuroMaint AB och DHL Express AB. Utöver de privata 

aktörerna återfinns Örebro kommun, Örebro landsting, SCB och Polismyndigheten t.ex. som 

tillsammans sysselsätter en stor del av invånarna. Det är också en betydande universitetsstad 

med omkring 17 000 studenter och 1200 anställda (Örebro universitet, 2012).  
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3.2.1 Organisation och styrning  

Örebro har en sektorsbaserad organisation fördelad på 25 nämnder inklusive 

kommunstyrelsen som också räknas som en nämnd. Samtliga nämnder förutom 

kommunstyrelsen och valnämnden är organiserade under ett av de tre övergripande 

programområdena social välfärd, barn och utbildning eller samhällsbyggnad.   

 

 

Figur 3. Organisationsschema för Örebro kommun.  (Källa: Örebro kommun, 2012) 

Kommunstyrelsen förvaltningsavdelning är kommunledningskontoret. 

kommunledningskontoret är i sin tur indelat i nio underavdelningar vilka är 

utredningsavdelning, näringslivskontor, personalavdelning, ekonomiavdelning, 

informationsavdelning, kansliavdelning, klimatkontor, ledningsstab och kollektivtrafikenhet.  

Klimatkontoret har det övergripande ansvaret för samtliga klimatfrågor i kommunen och 

samarbetar därför med flera av de övriga nämnderna. De viktigaste är dock tekniska 

nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden, alla tre samlade under programnämnd 

samhällsbyggnad.  

3.2.2 Styrande och strategiska dokument 

Miljöprogrammet är det dokument som spänner som ett paraply över samtliga miljö- och 

klimatmål i kommunen. Istället för de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen 

beslutat om har man i Örebro istället valt att bunta ihop dessa till fem fokusområden med 
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avsikten att göra det enklare och mer överskådligt. Miljöprogrammet godkändes av 

kommunfullmäktige i december 2010.  

Tabell 5: Örebro kommuns miljöprogram 

MILJÖPROGRAMMET 

FOKUSOMRÅDEN NATIONELLA 

MILJÖKVALITETSMÅL 

STYRDOKUMENT 

Klimat Begränsad klimatpåverkan Klimatplan 

Biologisk mångfald Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Ett rikt växt och djurliv 

Örebro grönstrukturplan 

Naturvårdsplan 

Vatten Levande sjöar och vattendrag 

Ingen övergödning 

Grundvatten av god kvalitet  

Bara naturlig försurning 

Vattenplan 

Dagvattenstrategi 

Giftfri miljö Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Avfallsplan, Plan för 

förorenade områden 

God bebyggd miljö Frisk luft 

God bebyggd miljö 

Säker strålmiljö 

Översiktsplan 

Transportplan 

Örebro grönstrukturplan 

 

För rapportens fokusområde klimat är det klimatplanen som är det styrande dokumentet, 

men även transportplanen och översiktsplanen är viktiga instrument.  Man har i 

klimatplanen valt att fokusera på tre huvudområden vilka är energi, transporter och 

konsumtion av livsmedel.  

Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 och är framarbetad av 

klimatkontoret och i samarbete med Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. 

Revidering av klimatplanen kommer att ske under 2014-2015. (Örebro Klimatplan, 2010) 

3.2.3 Mål och visioner 

Vision: 

”Utsläppen av växthusgaser skall vara på en nivå, som, om den tillämpas globalt, inte 

äventyrar jordens klimat” (Klimatplan för Örebro kommun, 2010) 

 

Övergripande mål för Örebro:  
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 Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 

procent per invånare 

 Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med 40 procent per 

invånare (räknat från 2000). Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen 

organisation minska med 50 procent per invånare 

 

3.3 Östersunds kommun 

Invånarantalet är drygt 60 000 och det finns 13 tätorter i kommunen. näringsliv (antal 

företag), sysselsatta etc.  

3.3.1 Organisation och styrning  

Har en funktionsbaserad organisation vilket innebär att det finns en beställarorganisation 

och en utförarorganisation.  Det finns sammanlagt åtta nämnder, två styrelser och sju 

förvaltningsenheter. Inför mandatperioden 2003-2006 lades samtliga nämnder med någon 

form av koppling till samhällsplanering ned, exempelvis gatu- och trafiknämnden, VA och 

renhållning och affärsnämnden. Dessa samlades istället under den nya miljö- och 

samhällsnämnden. Syftet var att skapa helhetssyn vid samhällsplanering men även förenkla 

beslutsvägar (Arnesson 2010). 

 

 

  

Figur 4. Organisationsschema för Östersunds kommun.  (Källa: Östersunds kommun, 2012) 
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3.3.2 Styrande och strategiska dokument 

Som grund för miljöarbetet i Östersund ligger Agendavisionen som upprättades 2009. Den 

första Agendavisionen antogs 1997 efter FN:s stora miljö- och utvecklingskonferens i Rio de 

Janerio 1992, där alla kommuner fick i uppdrag att upprätta en lokal Agenda 21. Utifrån 

Agendavisionen fattar kommunfullmäktige årligen beslut om vilka de övergripande 

miljömålen ska vara. Ansvaret läggs därefter ut på nämnderna som själva får formulera sina 

effektmål. Respektive förvaltning utarbetar handlingsplaner med utgångspunkt från de givna 

effektmålen som sedan följs upp två gånger per år. Detta innebär att klimatfrågan är 

integrerad i samtliga nämnder men där miljö- och samhällsnämnden har det största ansvaret 

med avseende på transport. 

3.3.3 Mål och visioner 

Vision: 

”Vi som bor i Östersund har skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald 

som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn” (Agenda 21, 2009). 

 

Kommunens långsiktiga klimatmål: 

 Som en del av inriktningsmålen för miljö 2012 ska kommunen sträva efter att minska 

utsläpp av växthusgaser med 60 % mellan 1990-2020. Kommunens mål under 2012 

är en del av planen för att uppnå detta mål. 

Kommunens klimatmål under 2012 

 Samtliga stadsbussar ska vara drivna med förnyelsebara drivmedel.  

 Kommunens miljöpark ska till 5 % bestå av miljöfordon. 

 Jämfört med 2011 ska cykeltrafiken öka med 2 % under 2012.  
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4. GLOBALT OCH NATIONELLT KLIMATARBETE 

För det globala miljöarbetet är FN (Förenta Nationerna) huvudaktören. FN har organiserat 

regelbundna klimatsammankomster världen över sedan 1992 i Rio de Janeiro, då Agenda 21 

antogs. Man enades även om en ramkonvention gällande klimatfrågor (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Denna ramkonvention har sedan 

legat till grund för det mer bindande Kyotoprotokollet som trädde i kraft ett par år senare och 

som senare lett fram till de nationella miljö- och klimatkrav vi har idag.  

IPCC:s utvärderingsrapport från 1990 ledde till bildandet av UNFCCC 1992 vid konferensen i 

Rio de Janeiro. IPCC:s senaste rapport är AR4 från 2007. Rapporten tar bland annat upp 

observationer som har gjorts kring klimatförändringar och som slutligen har bidragit till 

större globalt engagemang i frågan. Det har dokumenterats att sedan år 1978 har den 

arktiska havsisen krympt och krymper mer och mer, även glaciärerna minskar. Varma dagar 

och nätter förekommer allt oftare. Extrema oväder blir vanligare, ökning av orkanaktiviteter 

på, framför allt, Nordatlanten har observerats. Årstiderna ändras, vårtecken visar sig tidigare 

vilket leder till att växter och djur förflyttar sig allt närmare polerna. 

4.1 FN:s klimatpolicy 

Konventionen trädde i kraft 1994, två år efter att man fattat beslut om den och dess främsta 

mål är att förhindra den globala uppvärmningen och effekterna av klimatförändringar. 

Konventionen är inte lagligt bindande utan anger endast att de parter som godkänt den bör 

genomföra förebyggande åtgärder för att förhindra eller minska orsaker till klimatpåverkan. 

Konventionen lämnar dock utrymme för protokoll som kan skapa bindande avtal mellan 

parterna. Sedan 1995 har alla de deltagande länderna träffats varje år för 

Klimatkonventionens partskonferenser (Conference of the Parties, COP), om inte annat har 

beslutats. Sammanträdena hålls i Bonn, Tyskland, om inte något land erbjuder sig att vara 

värd. COP är den främsta beslutsfattande huvuddelen i konventionen och har som 

huvuduppgift att se över uppgifterna om utsläpp som parterna lämnar in för att sedan 

bedöma effekterna av åtgärderna som parterna har tagit till och vilka framsteg som gjorts för 

att uppnå konventionens grundläggande mål. 

Kyotoprotokollet godkändes i Kyoto, Japan, i december 1997 och trädde i kraft i februari 

2005. Konventionen ligger till grund för detta protokoll och skillnaden mellan dessa två är att 

konventionen endast uppmuntrar till engagemang och stabilisering av utsläpp av 

växthusgaser och protokollet förbinder parterna att vidta åtgärder för att uppnå det. Där 

ingår bland annat kravet på att utsläpp av växthusgaser ska minskas med minst 5 % mellan 

2008-2012 i jämförelse med 1990 års mätningar. Protokollet medger att i-länderna har det 
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största ansvaret för att minska utsläpp av växthusgaser på grund av att det är i-ländernas mer 

än 150 år av industriell verksamhet som har bidragit till den höga halten av utsläpp. 

(UNFCCC, 2012) 

Klimatkonferensen (COP 15), december 2009, i Köpenhamn var det största mötet utanför 

FN:s högkvarter i New York med över 40000 deltagare från hela världen. 

Köpenhamnackordet framställdes och i den framgår ett tydligt politiskt mål om att 

produktionen av koldioxidutsläpp ska begränsas. En av de viktigaste delarna i ackordet är det 

långsiktiga målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 2 grader Celsius 

jämfört med de förindustriella nivåerna. Det framgår även en strävan efter att inom en snar 

framtid sänka den maximala ökningen av medeltemperaturen till 1,5 grader Celsius. Dock 

lades ingen plan upp för hur dessa mål skulle uppnås. Under COP 16 möte 2010 i Cancun, 

Mexiko, enades parterna bland annat om att de ska förbinda sig till att sänka maximala 

temperaturhöjningen till 2 oC med en långsiktig strävan att sänka det till 1,5 oC. (UNFCC, 

2012) 

4.2 EU:s klimatpolicy 

EU Kommissionen har framtagit en ”Färdplan för konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 

2050”. I färdplanen framgår vilka åtgärder som behöver vidtas för att hjälpa EU att sänka 

utsläppen av växthusgaser med 80-95% fram till 2050, för att lyckas hålla 

temperaturökningen under 2 oC. Tabell 4 visar i procentuell mängd den minskning av 

växthusgaser som krävs i varje sektor för att uppnå målet till 2050. 

Tabell 6: Minskningar av växthusgaser som krävs inom varje sektor inom EU 

 Sektor Minskande utsläpp 2050 

Totalt 79-82 % 

Energi 93-99 % 

Industri 83-87 % 

Transport 54-67 % 

Bostäder och tjänster 88-91 % 

Jordbruk 42-49 % 

 

Förslag på åtgärder för transportsektorn 

Enligt tabellen ovan ska utsläpp av koldioxidgaser minskas med 54-67 %. Genom nya 

tekniska uppfinningar kan transportsystemet effektiviseras på tre olika sätt:  
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 Fordonseffektivitet – nya motorer, material och design  

 Renare energianvändning – nya bränslen och framdrivningssystem 

 Förbättrad användning av nät, säkrare och tryggare drift – informations- och 

kommunikationssystem. 

Det förutspås att ökad bränsleeffektivitet kommer att vara den främsta drivkraften i strävan 

mot minskade utsläpp inom transportsektorn fram till år 2025. För att sänka utsläpp från 

väg, järnväg och vattenväg krävs avgiftssystem för att kontrollera volymer i trafiken och 

luftföroreningar i kombination med infrastrukturavgifter, förbättrade transporter samt smart 

stadsplanering. Ökad utveckling av hybridmotorteknik bör pådrivas och renare fordon inom 

alla transportslag bör införas. Inom en snar framtid ska även fordon drivna med batterier 

eller bränsleceller införas i transportsektorn. Det finns även en strävan efter att införa 

hållbara biobränslen som alternativa bränslen inom luftfart och i tunga lastbilar. 

(Naturvårdsverket, 2012) 

4.3 Nationell klimatpolicy 

2011 fick Naturvårdsverket i uppdrag av Regeringen att analysera hur Sverige ska uppnå 

målet om nollutsläpp. ”Sverige utan klimatutsläpp år 2050” är en färdplan som bland annat 

är baserad på EU- kommissionens analys som har beskrivits i föregående rubrik.  

Tabell 7: Minskning som krävs inom varje sektor i Sverige 

Sektor Minskande utsläpp 2050 

Totalt 70-90 % 

Energi 85-100 % 

Industri 50-90 % 

Transport 70-100 % 

Bostäder och service 80-100 % 

Jordbruk 30-45 % 

 

Förslag på åtgärder inom transportsektorn 

Transportsektorn bidrar till ca 35 % av koldioxidutsläppen i Sverige. För att uppnå målet 

inom denna sektor ligger ett stort ansvar på teknikutvecklingen, framför allt vad gäller 

utveckling inom eldrift/batterier. Produktion av biodrivmedel från hållbar råvarubas är en 

förutsättning för att nå framsteg. Till skillnad från färdplanen som EU har arbetat fram, har 

transportsnål samhällsplanering och förändrade beteenden stora betydelser i svenska 

studier. 2011 fick Naturvårdsverket i uppdrag från regeringen att utreda hur visionen om 
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nollutsläpp ska kunna uppnås. Syftet med rapporten är att det ska ligga som grund för 

politiska beslut om en färdplan för att uppnå visionen. I rapporten ”Underlag till en svensk 

färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050” (Naturvårdsverket, 2012) framgår det att 

energieffektivisering i form av teknikgenombrott är viktig del i klimatarbetet. Det betonas 

även att beteendeförändring och transportsnål samhällsplanering kan göra stora skillnader 

och har stor betydelse för att nå visionen. Naturvårdsverket har tagit med följande exempel 

på hur förändring kan ske genom beteende och samhällsplanering; 

 Planering av samhälle och infrastruktur sker med sikte på att minska behovet av 

transporter (transportsnålt samhälle). 

 Överflyttning till effektivare transportslag (från bil till tåg och från lastbil till fartyg 

och tåg). 

 Energieffektivisering inom alla transportslag. 

 Snabb teknisk utveckling av energieffektiva motorer och fordon för att minska 

kostnader för bland annat batterier. 

 Det kvarstående energibehovet tillgodoses i huvudsak med el och biodrivmedel. 

(Naturvårdsverket, 2012) 

 

År 2003 fick Boverket i uppdrag av Regeringen att genomföra en studie som visar hur den 

centrala stadspolitiken ser ut i olika länder. Boverket skulle även framställa förslag till 

strategier som ska leda arbetet med hållbar utveckling framåt. Studien resulterade i två 

rapporter, bland annat ”Hållbara städer och tätorter i Sverige – förslag till strategi” 

(Boverket, 2004). I rapporten föreslår Boverket att regeringen ska etablera mobilitetskontor 

över hela landet. Syftet med mobilitetskontoren ska vara att driva utvecklingen framåt genom 

att påverka den allmänna inställningen och öka kunskap och förändra beteende. Boverket 

tror att mobilitetskontor även kan stimulera samarbete mellan lokala, regionala och 

nationella aktörer.  

4.4 Kommunalt klimatarbete 

Kommunernas ansvar är att översätta, bryta ner och anpassa de övergripande målen till 

lokala handlingsplaner. Svenska kommuner skiljer sig från många andra länders lokala 

aktörer i och med det starka egna självstyret vilket innebär att kommunerna i stor 

utsträckning själva får bestämma över många områden, exempelvis klimatfrågan. Vanligt är 

att integrera arbetet i miljöledningssystem och utveckla tydliga handlings- och styrdokument 

som exempelvis en klimatplan. Samverkan med olika organisationer, näringsliv och 

myndigheter är också vanligt.  
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Svenska kommuner arbetar generellt bra med klimatfrågor jämfört med andra länder 

(Forsberg, 2007a). På grund av det kommunala självstyret (se kapitel 6.1) saknas dock 

möjligheten att från statligt håll styra och påtvinga kommunerna en transportsnål 

samhällsplanering i samma utsträckning som många andra länder. Exempelvis finns i 

Frankrike, Danmark, Tyskland och Holland juridiskt bindande klimatmål som de lokala 

aktörerna är tvingade att ta hänsyn till i den fysiska planeringen. Frankrike kräver t.ex. att 

kommuner med över 100 000 invånare tar fram en transportplan som går hand i hand med 

översikts- och detaljplanen. Denna måste i sin tur följa den regionala utvecklingsplanen. I 

Danmark har man regionplaner som styrs av statligt fastställda ramar. Kommunplanerna 

måste hållas inom regionplaner och lokalplaner inom kommunplanen till exempel.  

(Boverket, 2009) 
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5. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN 

Hur mycket klimatet påverkas av transporter beror enligt IPCC på tre faktorer; körsträckan, 

energieffektiviteten och vilket bränsle som används (Naturvårdsverket, 2012). Med andra ord 

krävs det färre och kortare transporter, mer energieffektiva transportslag, motorer och 

körsätt samt en övergång från fossila drivmedel till hållbara biodrivmedel eller el. Samtliga 

tre faktorer behöver utvecklas.  

5.1 Energieffektivitet och hållbara drivmedel 

Genom att ställa krav vid upphandlingar har kommunerna stora möjligheter att påverka 

utvecklingen av förnybara bränslen och energieffektiviteten i form av bättre,  miljövänligare 

bilar och transporttjänster. Antalet miljöbilar i kommunerna har sedan mitten av 2000-talet 

stadigt ökat (Naturskyddsföreningen, 2010). Enligt Naturskyddsföreningen senaste 

granskningsrapport, Klimatindex 2010 fanns i hälften av de svarande kommunerna i enkäten 

över 50 procent miljöbilar. Statliga bidrag, i form av Lip och Klimp har gjort att många 

kommuner kunnat satsa stort på utvecklingen av bl.a. biogasanläggningar (Sveriges 

kommuner och landsting, 2012). Andra sätt att påverka utvecklingen är införande av olika 

policys, exempelvis resepolicy, utbildning, bil- och cykelpooler. 

Föreningen Gröna Bilister men även Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och landsting 

har listat åtgärdsförslag utifrån goda exempel från kommunerna själva.  

Förslag på åtgärder som kommunerna kan göra är bl.a. följande; 

 Sparsam körning med kommunens egna fordon (t ex utbildning) 

 Ställa krav vid upphandling av fordon, transporttjänster och drivmedel 

 Tankning av förnybara bränslen 

 Resepolicy för kommunens tjänsteresor 

 Ruttplanering av kommunens transporter 

 Samordning av kommunens godstransporter 

 Möjliggöra distansarbete för personal genom t ex IT-lösningar och videokonferenser 

 Bilpooler och cykelpooler 

 Samåkning 

 Leasingfordon för kommunanställda 

 Samhällsplanering, beteendeförändringar och överflyttning (se kapitel 5.2) 
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5.2 Samhällsplanering, beteendeförändring och överflyttning  

Kommunerna har ett stort ansvar då det är de som styr över den fysiska utvecklingen i 

kommunen genom översikts- och detaljplanen. Planmonopolet gör att kommunerna har 

stora möjligheter att påverka hur och hur mycket vi reser beroende på hur man fysiskt 

planerar staden.  

En strategi som ofta används då man planerar städer är den av Trafikverket framtagna 

Fyrstegsprincipen. Principen går ut på att i första hand vidta åtgärder som minskar 

transportefterfrågan och val av transportmedel. I andra hand effektivisera det befintliga 

vägnätet och först i tredje och fjärde hand vidta åtgärder som inne bär större nyinvesteringar 

och ombyggnader. (Trafikverket, 2012).  

Områden som går att påverka med samhällsplanering är bland annat gång- och cykeltrafik, 

kollektivtrafik, förtätning, begränsning av parkeringsplatser för bilar och planering av extern 

handel. 

5.2.1 Gång- och cykeltrafik 

Många bilresor kan ersättas av cykel och gång men förutsättningarna för att välja bort bilen 

till fördel för cykel eller gång påverkas av flera faktorer. Bland annat är det viktigt hur cykel- 

och gångvägnätet ser ut och är utformat. Boverket har sammanställt en lista på de viktigaste 

punkterna för gång- och cykelplaneringen. 

 

 Kontinuitet - cyklisten ska kunna förstå och finna bästa vägval från start till mål. 

 Direkthet: cykelvägen mellan två platser ska vara så kort som möjligt, både vad 

gäller sträcka och tid. Cykelvägen ska vara utformad så att den tillåter en jämn 

hastighet med minsta möjliga fördröjningar. 

 Trafiksäkerhet: cyklistens olycksrisk ska minimeras. Exempelvis ska cykelvägen 

ge tillräckligt med utrymme för omkörningar och vara säkert utformad i 

korsningar med annan trafik.  

 Komfort: cykelvägen ska t ex erbjuda cyklisten en jämn yta med så få branta 

backar som möjligt och trafiksignaler där cyklister är prioriterade och bekväma 

avfasningar vid cykelöverfarter.  

 Trygghet: med trygghet menas känslan av säkerhet. Exempelvis enkla och tydliga 

trafiklösningar som också har de egenskaper som cyklisterna förväntar sig, samt 

liten risk för överfall på cykelväg, vid cykelparkering etc.  
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 Attraktivitet: cykelvägens arkitektoniska utformning och omgivande vegetation 

är viktig men även känslan av personlig säkerhet, speciellt när det är mörkt. 

(Boverket, 2009, sid 42) 

5.2.2 Kollektivtrafik 

För att kollektivtrafiken skall var attraktiv är det viktigt att den är snabb, enkel, trygg, pålitlig 

och tillgänglig. Samhällsplanering kan bidra till detta genom att placera hållplatser 

lättillgängliga och på nära avstånd till bostadsområden, service och arbetsplatser. 

Hållplatserna bör också utformas så att de är trafiksäkra och även enkla att kliva av och på 

bussarna ifrån. Ytterligare åtgärder är separata körfält, signalprioritering och ordentligt med 

utrymme för vändplatser. 2004 utgav Trafikverket, dåvarande Vägverket, riktlinjer och 

rekommendationer för utformning av hållplatser ”Busshållplatser i tätort - effekter på 

framkomlighet och säkerhet vid olika utformning”. (Boverket, 2009) 

5.2.3 Förtätning 

Att förtäta städerna minskar ofta biltrafiken till fördel för gång- och cykeltrafik då avståndet i 

regel blir kortare mellan olika funktioner som boende, arbete, handel och service. Viktigt är 

dock att det inte blir för tättbebyggt då detta kan leda till sämre boendekvalitet om det t.ex. 

inte finns tillräckligt med grönytor och rekreationsområden vilket i förlängningen kan leda 

till ökat resande. Det är också viktigt att det finns utrymme för skola och förskola. På 

landsbygden kan man för att minska onödiga transporter försöka samla verksamheter som 

affär, bibliotek, café, apotek och andra servicefunktioner på ett ställe. (Boverket, 2009) 

5.2.4 Externa handelsområden 

Exploatering och utbyggnad av externa handelscentra är ett hot mot minskade 

koldioxidutsläpp då det kraftigt ökar utsläppen. Det krävs i stort sett alltid en bil för att ta sig 

dit. Det är emellertid inte så lätt för en kommun att värja sig i frågan om extern handel då 

drivkrafterna för handel och resande är mycket stor. Som det ser ut idag i många kommuner 

är inte klimathotet avgörande när det kommer i konflikt med ekonomiska mål som vill 

stimulera tillväxt, ökad materiell konsumtion och handel (Forsberg, 2007 & Hagson, 2003). 

Naturskyddsföreningen anser att externa handelscentra bör prövas som miljöstörande 

verksamhet enligt miljöbalken och att PBL bör ses över och skärpas då den enligt dem är 

alldeles för kraftlös och otydlig i sin nuvarande form. (Naturskyddsföreningen, 2012) 
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6. DRIVKRAFTER OCH FRAMGÅNGSFAKTORER 

6.1 Det kommunala självstyret 

Svenska kommuner har i och med det kommunala självstyret en mycket stark politisk 

ställning och har jämfört med många andra länder en stor makt att påverka sin egen lokala 

utveckling. Ingen svensk lag tvingar kommunerna att arbeta med miljömålen utan varje 

enskild kommun lägger självständigt upp hur och i vilken omfattning man vill jobba med 

dessa frågor.  

Trots detta har de svenska kommunerna generellt, och även internationellt sett, bedrivit ett 

mycket omfattande arbete med utveckling och implementering av klimatförbättrande 

åtgärder i form av strategier, policys och tekniska lösningar i syfte att främja miljömålet om 

begränsad klimatpåverkan (Forsberg, 2007a). Det kommunala självstyret innebär ett 

betydande handlingsutrymme för lokala politiska initiativ och är en av de absolut viktigaste 

politiska faktorerna för det internationellt sett framgångsrika svenska klimatarbetet. 

Kommunerna har även en väl utbyggd byråkrati vilket ger de tillgång till egen professionell 

kompetens och förutsättning för ett mer avancerat klimat- och hållbarhetsarbete och det 

finns en insikt i de svenska kommunerna om den lokala nivåns ibland bättre förutsättningar 

än staten att hantera många och olika typer av problem (Forsberg, 2007a).  

6.2 Drivande eldsjälar 

Skillnaderna mellan hur kommunerna driver, arbetar och når sina uppsatta klimatmål är 

emellertid väldigt stor. Att det ser olika ut i olika kommuner är i sig inget konstigt då 

förutsättningarna för kommunerna emellan kan skilja sig mycket åt, inte minst vad gäller 

storlek, invånarantal eller den socioekonomiska situationen (Forsberg, 2007a). Dessa 

faktorer är alla viktiga, inte minst när klimatarbetet väl har kommit igång men är absolut inte 

avgörande för huruvida en kommun är eller blir framgångsrik i sitt klimat- och 

hållbarhetsarbete. Forsberg menar att den enskilt mest avgörande och viktigaste faktorn för 

ett lyckat klimat- och hållbarhetsarbete istället är att det finns engagerade individer, så 

kallade eldsjälar.  

En drivande och engagerad person är en förutsättning för att en process överhuvudtaget skall 

komma till stånd och betydelsen av en sådan är svår att överskatta skriver han vidare. Detta 

bekräftas även av föreningen Gröna Bilister (Utmaning 2020) där man utifrån 

landsomfattande enkätundersökningar och frågeformulär under de senaste åren sett att 

varken partipolitik eller storlek avgör hur bra en kommun arbetar med klimatfrågor. De 

avgörande faktorerna anses även av dem vara just att det finns en drivande och entusiastisk 

eldsjäl. Naturskyddsföreningens rankinglista visar emellertid att det är de större städerna 
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som ligger i topp och som får de högsta poängen. Detta förklarar de med att de har större 

resurser och bredd i sitt klimatarbete jämfört med mindre. Mindre kommuner kan inte ställa 

lika höga klimatkrav vid upphandling t.ex. som en större kommun kan göra då utbudet av 

exempelvis entreprenörer inom vissa områden är mer begränsad. 

6.3 Tydliga och konkreta dokument  

När klimatarbetet väl har påbörjats i en kommun tar emellertid andra faktorer än drivande 

eldsjälar över. För att ett fortsatt framgångsrikt klimatarbete ska kunna bedrivas har det 

bland annat visat sig att tydliga och konkreta dokument som kan ge stöd och förstärkning åt 

arbetet är mycket viktiga.  

Till skillnad från 1990-talets lokala Agenda 21-arbete som till stor del präglades av 

entusiasm, idémångfald och tro på förändring har kommunernas klimatarbete idag 

utvecklats till att innehålla dokument med tydliga mål och visioner, uppföljningar och 

rapporter med mätbara mål och resultat. Möjligheterna för den enskilde 

kommunmedborgaren att engagera sig och driva igenom egna idéer har försämrats samtidigt 

som införandet av miljöledningsrutiner skapat en bättre och stabilare organisatorisk grund 

för klimatfrågorna (Forsberg, 2007b). Att hänvisa till väl underbyggd nationell och 

internationell politik underlättar avsevärt för engagerade politiker och tjänstemän inom 

kommunen att argumentera för sin sak, vilket gör att man därmed kraftfullare kan driva 

klimatfrågorna framåt i kommunen menar Forsberg (2007b).  

6.4 Förankring och engagemang hos ledande tjänstemän 

Utvärderingarna av Energimyndighetens forskningsprojekt Uthållig kommun 

(Energimyndigheten, 2007) visade på mycket goda resultat där bland annat energifrågorna 

lyftes i den fysiska planeringen. Man blev också varse att en betydande framgångsfaktor för 

ett bra lokalt energi- och klimatarbete är att det är väl förankrat hos de ledande politikerna 

och tjänstemännen i kommunen.  

Som ett led av detta har man därför riktat insatserna i programmet till att främst försöka 

engagera och motivera just dessa grupper. Tillvägagångssättet har varit att samla de 

kommuner som vill vara med, frågat vad de vill och sedan grupperat kommunerna i passande 

grupper, förslagsvis storleksmässigt.  Att kommunerna är ungefär lika i storlek har visat sig 

vara viktigt för att utbytet skall bli så bra som möjligt. En mindre kommun arbetar på ett 

annat sätt och har andra prioriteringar och intressen än en större. Tjänstemän från 

kommunerna har träffats och fått lära känna varandra i olika samverkansgrupper där man 

kunnat diskutera, hjälpa och stötta varandra.  
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6.5 Samverkan och nätverk 

Ett sätt att hålla utvecklingen av klimatarbetet vid liv är att ingå i ett nätverk där syftet är att 

förena olika erfarenheter och resurser på en plats, för att gemensamt öka åtgärdskapaciteten 

vid angripande av problemen. Hur kommunerna deltar i olika nätverk och samverkar med 

andra aktörer varierar. Vissa kommuner, framför allt befolkningsmässigt mindre, kan ingå i 

färre nätverk än de större kommunerna, som kan vara anslutna till flera nätverk både 

nationellt och internationellt. Varför skillnaderna kan vara så stora mellan olika kommuner 

kan bero på olika faktorer. Bland annat kan en deltagares resurskapacitet ha stor betydelse 

för vilken roll den spelar i ett nätverk. En deltagare som har gott om resurser kan upplevas 

som mer attraktiv på marknaden (Granberg, 2006). En annan faktor kan vara att 

kommunerna upplever att de får mer i utbyte från några utvalda nätverk, som den 

intervjuade från Örebro kommun nämner i avsnitt 6.2.2.  

Granberg beskriver två sidor av nätverk, horisontell och vertikal. I den horisontella typen av 

nätverk sammansluter aktörerna sig frivilligt för att med hjälp av egna resurser och initiativ 

arbeta mot en problemlösning, alla deltagarna är aktörer. Det vertikala nätverket grundas på 

styrning och kontroll från t.ex. offentliga aktörer. Det innebär att det finns en samordnare 

som styr arbetet mot problemlösningen. Granberg har i sin studie kommit fram till att 

kommunerna föredrar att ingå i horisontella nätverk tillsammans med andra kommuner som 

har geografisk närhet och gemensam problemfokus.  För nationella och internationella 

nätverk är det inte geografisk närhet som styr vilka aktörerna är utan det är 

problemfokuseringen som för dem samman. Enligt Granberg är målet med internationella 

nätverk ”att bygga upp den lokala nivåns förmåga att förstå och hantera miljöproblem” 

(Granberg, 2006, sid 14).  

6.6 Statlig stimulans 

En annan pådrivande faktor för kommunernas status i klimatarbete har varit betydelsen av 

statlig stimulans, Lip och Klimp. Lip och Klimp framställs ofta som positivt då kommuner 

getts möjlighet att investera i tunga och dyra projekt som kanske annars inte skulle blivit av. 

Det har enligt flera forskningar (Storbjörk, 2004 & Forsberg 2007) visat sig att 

framgångsrika kommuner och kommuner som varit tidigt ute och visat stort engagemang 

från början gynnats genom att lättare beviljas ytterligare ekonomiskt hjälp, medans 

kommuner med sämre förutsättningar fått avslag. I vissa fall kan detta ha upplevts som 

orättvist mellan kommuner och kan även ha bidragit till ökade sprickor sinsemellan. 

Granberg visar även i sin studie att de kommuner som har blivit beviljade Lip-stöd mellan 

1998-2002 och som även har ansökt om Klimp-stöd 2004 var mer aktiva i klimatarbeten än 

övriga kommuner. Många av de kommuner som idag ligger i topp i rankinglistor och anses 
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vara i framkant vad gäller lokalt klimatarbete, exempelvis kommunerna som är aktuella för 

rapporten, är också de som varit tidigt ute och blivit tilldelade stora summor 

investeringsbidrag.  

6.7 Mätbarhet  

Det är också en viktig faktor att kunna mäta resultat, exempelvis konkreta 

utsläppsminskningar, för att nå ett framgångsrikt klimatarbete. Mätningar gör det möjligt att 

jämföra sig med andra kommuner. Att få beröm för sina ansträngningar genom 

uppmärksamhet i rankinglistor och utmärkelser sporrar och motiverar kommunerna att 

jobba ännu hårdare. Det gäller både de som redan anses vara bra men ger även en skjuts åt 

de som inte är lika långt framme att vilja anstränga sig mer.  

Gott rykte och hög status innebär ofta lönsamhet för kommunen i form etablering av 

näringsliv, ökat invånarantal, turism etc. Det gäller dock att mätningarna är rättvisande och 

korrekta. Ett problem idag är att det inte finns några riktigt bra definitioner eller riktlinjer för 

hur detta skall se ut.  Granskningar och rankinglistor är värderade utifrån tjänstemännens 

egen syn på och bedömningar av sin kommuns klimatarbete vilket innebär att skillnaderna 

mellan de olika tjänstemännens svar kan vara väldigt stor. Ett önskemål från många 

kommuner vore att någon statlig myndighet tog på sig ansvaret för detta och införde 

ordentliga definitioner och jämförbara mätresultat. (Naturskyddsföreningen, 2010)  
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7. RESULTAT 

7.1 Eskilstuna kommun 

7.1.1 Organisation av klimatarbetet 

För klimatfrågor specifikt finns i Eskilstuna kommun än så länge ingen godkänd klimatplan.  

Arbetet med att framställa en klimatplan har dock påbörjats och det förslag som tagits fram 

ligger för närvarande ute på remiss. Arbetet med klimatplanen påbörjades under 2010-2011 

och har genomförts av ansvariga på miljö och samhällsbyggnadsenheten i samarbete med 

Energimyndigheten och dess projekt Uthållig kommun. Innan 2011 fanns klimatfrågorna 

endast som integrerade i övriga handlingsplaner såsom energiplan, trafikplan och olika 

miljöpolicys.  

Miljö och samhällsbyggnadsenheten i Eskilstuna kommun består av två kommunstrateger 

och en miljö och samhällsbyggnadsdirektör. På samma avdelning sitter även politiker 

representerade av miljöpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet. Intervjupersonen säger 

att han upplever att samarbetet är väldigt bra och att de som arbetar här, både politiker och 

tjänstemän är väldigt engagerade och drivande. Att man arbetar nära varandra rent fysiskt 

tror han är bra då det bidrar till en snabbare och mer direkt kommunikation mellan politiker 

och tjänstemän. 

7.1.2 Samverkan och nätverk 

Eskilstuna kommun är medlemmar i Borgmästaravtalet, Climate Alliance, Det naturliga 

steget, Sveriges ekokommuner samt Energimyndighetens satsning Uthållig kommun etapp 

två och tre (för beskrivning av nätverken, se begreppsförklaringar). Den intervjuade säger att 

deltagandet i Uthållig kommun har varit en väldigt positiv erfarenhet då kommuner med 

likvärdiga storlekar kunnat mötas och diskutera. Det fanns en samordnare, som 

Energimyndigheten betalade för, som fungerade som en gruppledare och som kunde ta fram 

prioriteringslistor. Intervjupersonen tycker att det var jättebra för kommuner som har 

ungefär samma problem eftersom de på så vis kan dra nytta av varandras framgångsrika 

koncept. Kommunerna kan samarbeta och stötta varandra samtidigt som de kan jobba på 

olika sätt. På så vis kan de utvecklas mycket mer, annars finns det en stor risk att de gör 

samma saker, att alla uppfinner hjulet.  

Den intervjuade är med i tjänstemannagruppen i Sveriges ekokommuner och tycker att 

organisationen har både för- och nackdelar. Det varierar beroende på vilka personer som är 

närvarande och hur de jobbar. Han tillägger att eftersom Eskilstuna kommun ligger i fronten 

när det gäller klimatfrågor så kan det vara svårt att få ut någonting användbart från övriga 
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deltagare då det är ett väldigt stort avstånd mellan dem, vissa har gjort mycket och andra har 

gjort mindre. Intervjupersonen efterlyser ett mer aktivt förhållningssätt från Sveriges 

ekokommuner. Det ska fungera som någon form av arena för kommunerna och gå mot 

regeringen och riksdagen och säga att ”det här duger inte, menar ni allvar så måste ni göra så 

här”. 

7.1.3 Statlig stimulans  

Eskilstuna kommun har sökt statliga styrmedel (i form av Lip och Klimp) till sammanlagt 26 

projekt, se bilaga 2. 22 av projekten har blivit beviljade och av dessa är tre av tyngre karaktär 

som berör klimat och transportfrågor. Projekten gäller biogasbussar och stadstrafiken i 

Eskilstuna. Utöver de här projekten finns det ytterligare fem projekt kopplade till klimat men 

dessa är administrations och/eller informationsbaserade och gäller mer generellt för samtliga 

beviljade bidrag. 

Att få bidrag för projekt, upplever intervjupersonen, som en drivkraft. Man säger inte nej om 

man blir erbjuden bidrag som är till någonting bra. Det kan gälla någonting som vi har tänkt 

på och då gör vi det men vi går inte under om vi får betala alltihop själva istället, säger han. 

Som exempel nämner han att Eskilstuna har gått om många andra kommuner med att börja 

producera biogas för att tjäna lokaltrafiken. Det var kommunen själv som bekostade det, 

Länstrafiken ville inte vara med och dela på investeringskostnaden men kollektivtrafiken 

drivs av dem.  

7.1.4 Statliga myndigheter och verk 

Intervjudeltagaren tycker att Energimyndigheten är väldigt bra och har visat en positiv sida 

genom att de förstår att det är viktigt att ha ett samarbete och lyfta kommunerna. De förstår 

att det inte går att ställa om samhället och tro att man, som statlig myndighet, kan sitta och 

ge order. Det görs på lokalt plan via kommunen, det är där omställningen görs.  

Trafikverket uppfattas som ganska handfallen. De hade sin normala funktion, de byggde 

vägar m.m. och så hade de en grupp som satt bredvid som arbetade med miljö, de var från 

olika världar, säger den intervjuade. Han tror dock att Trafikverket ändå på allvar har förstått 

att de har större ansvar i sin helhet, det märks att de vill jobba med det här.  

Den intervjuade tycker att det behövs en bättre samverkan mellan verken, alltså 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Boverket. De borde diskutera mer 

gemensamt och ha en samverkan mellan kommunerna. Kommunerna har ofta samhållit via 

kommunförbundet, Sveriges kommuner och landsting. Han tror att problemet är att det blir 

en överorganisation, de kan inte sitta och vänta på att de ska komma fram till någonting som 
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det inte jobbas med utan att det måste vara mer tydligt. Om det är ett problem som ska lösas 

så måste det göras fort. Eskilstuna kommun har definitivt stora möjligheter att på många 

områden gå före. Intervjupersonen skulle exempelvis vilja se mer av ett samarbete mellan de 

aktuella myndigheterna, i det här fallet Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket 

men även Boverket. Kanske vore det en inte så dum ide att samla det bästa från respektive 

verk och myndighet och starta upp en ny? Klimatverket kanske, eller något liknande? Den 

intervjuade från Eskilstuna kommun menar att det finns väldigt mycket positivt i 

kommunerna och att man verkligen tar detta på allvar men att det står och faller lite med 

vilka riktlinjer man har att förhålla sig till uppifrån, dvs. från staten.  

7.1.5 Åtgärder för att minska utsläppen  

Energieffektivitet och hållbara drivmedel 

Eskilstuna kommuns strävan att uppnå målen som är angivna i styrdokumenten har 

resulterat i arbete med miljöledningssystem och miljöanpassad upphandling. Kommunen 

menar att med hjälp av ett fungerande miljöledningssystem kontrolleras kommunens 

miljöpåverkan bättre samt upprättat miljömål och handlingsplaner för att förbättra 

miljöarbetet. Intervjupersonen bekräftar att det ställs både miljökrav och etiska krav på alla 

upphandlingar men att det kan förbättras bland annat inom transporter och planering av 

staden.  

Den intervjuade berättar att när det gäller bilar så planeras det att sätta upp en soleldriven 

laddningsstation utanför resecentrum. Den kommer inte vara så stor men den kommer att 

vara synlig. Den soleldrivna laddningsstationen invigdes den 6 oktober 2012 och är 

tillgänglig för alla. Den består av två solcellstak. Syftet med laddningsstationen är att erbjuda 

miljövänlig el, uppmuntra till hållbart resande och samtidigt förenkla för de som väljer 

miljövänliga fordon. Den el som blir över förs över till elnätet.  

Samhällsplanering, beteendeförändring och överflyttning 

Det byggs mycket cykelvägar och kommer att byggas ännu mer. Det händer mycket inom 

kommunen eftersom vi har drivande politiker, säger intervjupersonen. Kommunen satsar 

drygt 40 miljoner kr från 2012-2014 på att bygga nya gång- och cykelvägar samt att förbättra 

de existerande. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt konkurrera ut bilen när det 

gäller sträckor under fem km. 

För att prioritera kollektivtrafiken satsar Eskilstuna kommun på att bygga om 

busshållplatserna så att annan trafik måste anpassa sig till bussarna. För att uppnå detta 

börjar två nya utformningar bli vanligare, dubbel- respektive enkel stopphållplats. Dessa 

utformningar ökar trafiksäkerheten för kollektivtrafiken. 
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7.2 Örebro kommun 

7.2.1 Organisation av klimatarbetet 

Klimatkontoret bildades hösten 2008 i syfte att försöka samla resurserna och få ett mer 

fokuserat och heltäckande klimatarbete. Tidigare var ansvaret mer utspritt, det satt någon 

ansvarig här och någon där. Ca tio personer är anställda varav tre med titeln klimatstrateg.  

För arbetet med klimatförbättrande åtgärder fungerar verksamheten så att en representant 

från vardera klimatkontoret, byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret och 

kollektivtrafikenheten träffas en gång i månaden i en så kallad trafikprocessgrupp. Man 

samtalar och stämmer av med varandra och sedan med de ledande politikerna om vilka 

projekt man håller på med och hur långt man har kommit. Tjänstemännen lägger fram idéer 

och förslag till politikerna och vice versa och tillsammans bygger man upp långsiktiga och 

hållbara strategier.  

För ökad tydlighet är också klimatplanen medvetet nedbruten i de tre mindre delområdena 

energi, transporter och konsumtion av livsmedel. Enligt den intervjuade är det viktigt att 

kunna inse vad som är realistiskt att göra för att nå framgångsrika resultat. Det är ingen idé 

att gapa efter för mycket om man ändå inte har möjlighet att hålla reda på allt och följa upp 

resultaten. Samtidigt får det heller inte bli för lamt att man bara gör som man brukar. Vid 

framtagandet av klimatplanen hade vi ganska fria händer att själva formulera var ribban 

skulle ligga säger han. De flesta som jobbar här tycker att frågan är viktig och har ett 

engagemang och driv och då vill man att saker ska hända. Det är viktigt att man gör upp 

ordentliga handlingsplaner för de områden som man bestämt sig för att jobba med och sedan 

ser till att följa upp för att kunna se vad som funkar eller inte.  

Arbetssättet har också den fördelen att man är uppdaterad om vad som händer och har 

möjlighet att påverka redan i ett tidigt skede. Risken att man som tjänsteman ”snöar in sig ” i 

ett projekt utan verklighetsförankring eller godkännande från politikerna minskar. Genom 

att hela tiden ligga ett steg före i planeringen och veta i god tid vad som ska ske framöver och 

vilka prioriteringar som gjorts undviks att mindre genomtänkta och förankrade idéer slipper 

igenom. Det som skall göras måste kunna motiveras utifrån prioriteringar i styrdokumenten.  

Att arbetet är väldigt styrt minskar emellertid inte initiativförmågan som man skulle kunna 

tro, säger den intervjuade från Örebro kommun. Snarare tvärtom. Att ha en plan för arbetet 

gör det istället lättare att se vad det finns för möjligheter för att ta in nya initiativ. Har man 

en bra idé så går det att få in den i systemet men man kanske inte kan komma och bara säga 

”nu vill jag göra det här” säger intervjupersonen. Så var det nog mycket förut, under Agenda 

21-tiden, man tog in folk som hade personligt engagemang och utnämnde sig själva till 
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miljöexperter som sedan fick göra grejer hur som helst och det avkastar ingenting. Den 

intervjuade fortsätter och säger att man måste ha något slags system för att det skall fungera. 

Genom att skaffa sig bättre koll går det också att spara pengar, ett exempel är resepolicyn. 

Det är lätt att glömma bort att det står en bil som kostar pengar för leasingavtal om det inte 

finns någon form av styrning. Klimatmål och ekonomi ska helst samverka, då blir det som 

allra bäst. 

7.2.2 Samverkan och nätverk 

Örebro är medlemmar i följande nätverk; CIVITAS Forum, POLIS, ICLEI, UBC och 

Borgmästaravtalet. De har även deltagit i Energimyndighetens satsning Uthållig kommun 

etapp 2 och 3. Samtliga nätverk förutom Energimyndighetens är internationella och de deltar 

varken i Sveriges ekokommuner eller i Klimatkommunerna.  

På frågan om varför svarar intervjupersonen med att de försökt hålla EU spåret levande. Det 

är ett sätt att få information om det som händer, både om hur man kommer åt pengar samt 

andra upplysningar som finns. Det är som en kunskapsbevakning på Europanivå där man får 

nyhetsbrev varannan vecka. Det är även bra för att odla kontakter som sen kan vara 

användbara för att sy ihop projekt. Polisnätverket, som är riktat mot transportområdet, är 

mest för större städer som Paris och Madrid. I Sverige är det bara Örebro och Göteborg som 

är medlemmar. Civitas är ett passivt medlemskap medans ICLEI, UBC och Bormästaravtalet 

är mer ett klimatnätverk för att få in de andra frågorna också.  Vi har inte hunnit vara lika 

aktiva i de senare som vi skulle vilja vara säger intervjupersonen, men de är också ett bra 

kontaktnät ute i världen.  

På nationell nivå hade vi mycket med Sveriges ekokommuner att göra för några år sedan men 

vi tyckte att de var ganska oproffsiga säger den intervjuade.  Det kanske är bättre nu men som 

jag upplever det är det en organisation som blir vad medlemmarna gör den till. De har ingen 

stark organisation på det sättet och ibland kan det dra iväg åt ett konstigt håll. Det känns inte 

gediget helt enkelt menar han men tror samtidigt att det skulle kunna vara ett sätt att 

kanalisera det de vill kunna påverka nationellt istället för att köra eget race. Om de ansluter 

sig till något nätverk i Sverige lutar det iså fall åt Klimatkommunerna säger han.  

Samarbetet med Energimyndigheten är något som intervjupersonen framhåller som något 

mycket positivt. I och med projektet Uthållig kommun har de fått möjlighet att knyta 

personliga kontakter med andra kommuner i liknande storlek, det gäller exempelvis 

Linköping, Karlstad, Västerås, Eskilstuna. Att kommunerna är ungefär lika i storlek är viktigt 

för att utbytet skall bli så bra som möjligt. En mindre kommun arbetar på ett annat sätt och 

har andra prioriteringar och intressen än en större säger intervjupersonen och jämför med 
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hur det var innan, för en 5-6 år sedan. Då var det regionen som tog initiativ till samarbete 

men eftersom vi var den enda stora kommunen i regionen föll samarbetet platt för vår del 

säger han. Mötena med de andra större städerna sker främst genom Uthållig kommun men 

personkontakterna har nu blivit så bra att vi även kan utbyta saker informellt säger han.   

7.2.3 Statlig stimulans 

I Örebro kommun har de flesta Klimpprojekten varit av tyngre och mer konkret karaktär som 

t.ex. biogas, gastankning vid bussdepå och biogasbussar i stadstrafik. En del av projekten av 

typen administration, informationskampanj eller folkbildning finns med.  Den allmänna 

inställningen i Örebro är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Kommunens roll är att utforma 

systemet så att man spontant ska göra rätt, inte tänka att ”idag ska jag vara klimatvänlig, 

alltså tar jag cykel”, säger intervjupersonen. Att först bygga motorvägar och sedan be folk ta 

tåget är inkonsekvent, säger intervjupersonen. Vi försöker generellt sett säga att när vi gör 

ansökningar och att det är saker som vi skulle ha gjort ändå och då tar vi gärna lite bidrag. 

Men de ska vara så pass viktiga annars så prioriterar vi fel saker och inte viktiga saker som vi 

prioriterar bara för att få en massa pengar. 

Man kan bli bättre på att söka pengar, det finns de som har utvecklat det till en konstart. När 

man har kommit in i det där och gör hyfsat bra ifrån sig så genererar det nya projekt. Externa 

medier är bra, det kan stärka frågan internt här också, ”jaha det är ett EU-projekt”, det får en 

annan status både internt i sektionen och när vi pratar med andra. Det försöker vi så mycket 

vi orkar, ibland hinner man inte så mycket. Då ska man generera både idéer och hitta 

partners, det skulle man kanske tänka sig att statliga nivån kunde hjälpa till också. Sverige är 

en av de länderna som är sämst på att ta hem EU-medel. Det kräver en hel del resurser att 

hålla på att söka. Energimyndigheten har sagt, inom uthållig kommun, att de ska försöka bli 

bättre på det också.  

Ökad tydlighet och stöd från centralt håll är nödvändigt för att kommunerna skall kunna 

jobba effektivt med klimatfrågor anser intervjupersonen. Det är ingen idé att ta i så man 

svimmar menar han om man ändå inte backas upp av en ambitiös politik.  

Inom Klimp hade vi ett som var fortsatt transportrådgivning mot företag. Men det kan man 

faktiskt mäta effekten av, i det kan man jämföra åtgärder och det är riktat mot några få stora 

aktörer. Det är målinriktat, det är inte bara att gå ut och prata utan det ska  generera 

resultat. Vi har även haft ett projekt om barn och ungdomars resvanor som visade sig vara 

väldigt svårt. Skolorna var trängda, lärarna framför allt hade mycket de skulle göra så det var 

för mycket med en grej till för dem att göra. Bara att nå fram till skolan var svårt visade det 

sig. Om man bygger ett system där föräldrarna ändå tar bilen till jobbet så spelar det inte så 
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stor roll vad vi gör i skolorna. Istället för att föräldrar tar barnet till skolan och åker till jobbet 

så kan de åka direkt till jobbet med bilen. De har inte förändrat trafiksystemet någonting 

annat än omvägen via skolan. Men det förändrar inte resvanorna så mycket. Man måste 

jobba mer på systemnivå vilket är svårt och långsiktigt.  

7.2.4 Statliga myndigheter och verk 

Den intervjuades allmänna uppfattning om Trafikverket är att de kanske inte riktigt hittat 

sina arbetsformer än. De har organiserat om en del och blivit en större, egen region. Man kan 

få vägledning och hjälp med att hitta bra konsulter som man kan knyta till olika projekt men 

han upplever inte att de har någon egen expertkompetens. De har säkert det på nationell nivå 

men rent allmänt tycker han att förståelsen för hur det är att jobba på golvnivå är rätt dålig 

från statligt håll. Man tänker ut en massa smarta tjänster och skriver fina handböcker men 

har inte känslan för hur det funkar i verkligheten. Det gäller ju att någon börjar jobba också, 

att sätta planerna i verket. För att göra det anser intervjupersonen att det krävs ett 

strukturerat och målinriktat arbetssätt med uppföljningar och resultatredovisningar. Det 

skulle vara mycket bättre om Trafikverket såg som sin roll att försöka hjälpa kommunerna att 

plantera in den arbetsformen istället för att bara komma med goda råd.  

Den intervjuade från Örebro kommun menade att Energimyndigheten gjorde mycket av det 

arbete som kanske Trafikverket egentligen borde syssla mer med. Ett förslag, från den 

intervjuade, vore att på något vis försöka samordna de större och mer framgångsrika 

kommunerna till en större enhet. Det skulle ge mer tyngd och effektivitet i arbetet om man 

kan samarbeta mer. Det går också att trycka på mer med sina åsikter och kräva mer av 

regering och statliga myndigheter om man utgjorde en större och starkare enhet 

Till skillnad från Trafikverket har Energimyndigheten arbetat mot kommunerna på ett helt 

annat sätt. I projektet Uthållig kommun har man gjort så att man samlat de kommuner som 

vill vara med, frågat vad de vill och sedan grupperat kommunerna i passande grupper, 

förslagsvis storleksmässigt.  De har varit väldigt lyhörda och tagit in de idéer och synpunkter 

man haft, ett sorts underifrån perspektiv vilket är ovanligt för en statlig myndighet. Vi har ett 

ganska stort projekt kring parkering och parkeringsstrategier, vi jobbar ihop med 12 andra 

kommuner, i vår storlek, med finansierat stöd och konsult och det är Trivector som har fått 

uppdraget av Energimyndigheten att hjälpa oss kommuner att jobba ihop i frågan. Det 

handlar ganska mycket om att man ska strukturera de här frågorna också. Det är bara ett 

exempel på en statlig myndighet som jobbar på ett smart sätt och som kanske är mer 

inlyssnande.  
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7.2.5 Åtgärder för att minska utsläppen  

Energieffektivitet och hållbara drivmedel 

I Örebro drivs stadsbussar med biogas och bilpooler erbjuds till allmänheten. Örebro har 

även satsat framgångsrikt på transportrådgivning till företag som har genomförts via ett 

projekt i samarbete med Trafikverket. Intervjupersonen säger att Örebro har som tanke att 

rikta in sig på lite större aktörer hellre än att prioritera att prata med enskilda då de inte 

anser att det ger samma effekt. De försöker rikta in sig på dem som har stor rådighet och 

möjlighet att påverka, t.ex. Universitetssjukhuset som har problem med parkeringsplatser på 

grund av utbyggnad för läkarutbildningen. Istället för att bygga stora parkeringshus kan 

kommunen hjälpa till genom att styra bort resandet mot cykel-, gång- och kollektivtrafik. På 

så vis nås enkelt en större grupp av människor. 

Örebro satsar mycket på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bland annat utbyggda cykelleder 

och stråk, cykelpooler och uthyrning av cyklar. Örebro har även infört cykelboxar, vilket 

innebär att cyklister får stanna framför motordrivna fordon vid stopplinjen. 

Samhällsplanering, beteendeförändring och överflyttning 

Angående förtätning är den allmänna grundinställningen i Örebro kommun är att den skall 

växa inåt. När vi bygger försöker vi förtäta och så ska det vara i kanten av staden och inte 

långt bort om det inte redan finns en etablerad tätort som ska stärkas säger intervjupersonen.  

Det kan ju också vara ett sätt att behålla handel och service om man kan se till att folk vill bo 

där men nu är det oftast inte så attraktivt. De små tätorterna ute på landet har inte så stark 

dragningskraft, vill man bo på landet, så tror jag att man vill bo ordentligt på landet och då 

vill man inte bo i en tätort.  

På frågan om etablering och utbyggnad av externa handelsplatser berättar den intervjuade att 

det nyligen blivit klart att Ikea kommer att flytta till Örebro. Att Ikea flyttar hit kommer 

naturligtvis att kraftigt påverka trafiksituationen då det drar folk till hela handelsområdet. 

Men om Ikea har bestämt sig för att flytta hit och anser att det är ett bra läge är det ingen 

tillfällighet utan då har de räknat på det väldigt noga säger intervjupersonen och då kan man 

som kommun också ställa motkrav. Eftersom vi har planmonopol så kan vi kräva en del och 

då blir trafiklösningar en viktig fråga, alla bilar måste komma fram men det är också viktigt 

var man lägger busshållsplatser och liknande. Ibland får externhandel oförtjänt mycket 

uppmärksamhet tycker den intervjuade. Resor för att åka och handla är inte en jättestor del 

av det totala resandet och om det redan finns ett externhandelområde och om man utökar 

det så förändrar det inte resandet jättemycket. Det är inte intressant för ett handelsföretag att 

etablera sig inne i ett bostadsområde med lite genomströmning av folk. De vill etablera sig 

där det finns mycket folk vilket alltså är vid passerande vägar där det går igenom mycket 
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fordon.  Pensionärerna med rullator som sätter värde på att de kan gå till affären och träffa 

lite folk där, handlar så lite att de inte är intressanta som kunder på samma sätt en barnfamilj 

som drar i sig kanske många gånger fler kronor. Det sociala är väldigt viktigt samtidigt som 

det också är ett hårt tryck på att folk vill komma till sådana här ICA Maxi och COOP etc. och 

då kan vi inte sitta och hålla emot hur mycket som helst och säga att det är mysigt med 

småbutiker säger intervjupersonen.  

 

7.3 Östersunds kommun 

7.3.1 Organisation av klimatarbetet 

Klimatarbetet är integrerat i hela verksamheten. Kommunens hela verksamhet är 

miljöcertifierad enligt ISO 14001 och EMAS-registrerad och arbetar enligt ett 

miljöledningssystem. Kommunen är den första kommun som har ett certifierat 

miljöledningssystem för hela verksamheten och klimatarbete pågår överallt inom alla 

sektorer. Östersund är först att ISO 14 001-certifiera hela verksamheten, vilket 

systematiserar uppföljningen.  

Östersunds kommuns organisation skiljer sig från de övriga två kommunerna i studien 

eftersom det är en funktionsbaserad organisation. Det finns ingen typ av klimatkontor i 

Östersund som det finns i Eskilstuna och Örebro utan varje nämnd får själva formulera sina 

effektmål utifrån kommunfullmäktiges årliga beslut om de övergripande miljömålen som 

sedan omvandlas till handlingsplaner av respektive förvaltning. Klimatfrågan är på så vis 

integrerad i samtliga nämnder men inte lika toppstyrd som i Örebro och Eskilstuna. De flesta 

kommunerna i Sverige är sektorsbaserade, bara ett fåtal har valt beställarorganisationen. 

Enligt intervjupersonen finns det både fördelar och nackdela med en beställar- och 

utförarorganisation. Fördelen är att ända ner på enhetsnivå arbetar alla med klimatfrågan 

varje år och det skapar stort engagemang. Många åtgärder genomförs och arbetet 

kvalitetssäkras av både interna och externa revisorer. Den negativa sidan av det hela är att 

det inte alltid är de mest miljö- och kostnadseffektiva åtgärderna som genomförs. Den 

intervjuade fortsätter och säger att det är ett bra arbetssätt som ska behållas men det borde 

kompletteras med en parallellt framtagen klimatstrategi som skulle ha medellångt 

tidsperspektiv. Det ligger en motion om lokal klimatkompensation som inte har hunnit 

behandlas och det vore bra för klimatarbetet om den genomfördes. 

På tjänstemannanivå finn det generellt ingen kontakt med politiker utan den sker med 

förvaltningschefer och kommundirektör. Inom klimatarbetet finns det dock ett samarbete 

med politikerna genom t.ex. klimatkommunnätverket som utgörs av en tjänsteman och en 
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politiker. Det finns dock ett politiskt intresse för klimat- och miljöfrågan eftersom den finns 

med på den politiska agendan sedan många år tillbaka. Aktiviteter som Europeiska 

trafikantveckan och Earth hour styrs av politiker, detta är finns vanligtvis inte i övrig 

verksamhet, säger intervjupersonen. 

7.3.2 Samverkan och nätverk 

Östersund är medlemmar i Klimatkommunerna och Borgmästaravtalet. Intervjupersonen 

berättar att generellt sker en samverkan inom kommunen inom klimatarbetet eftersom det är 

viktigt att nå resultat med många olika aktörer som t.ex. Energikontor, Länsstyrelsen och 

även privata aktörer, ideella organisationer m.fl.  

Intervjupersonen berättar att Borgmästaravtalet är ett åtagande som är lite annorlunda 

jämfört med hur Östersunds kommun arbetar med t.ex. mätning av utsläpp. Det skulle 

krävas mer resurser för kommunen för att kunna tillämpa samma arbetsmetoder som i 

Borgmästaravtalet.  

Kommunen deltar i två stora projekt; Green Highway och ADORE IT. Green Highway är ett 

samarbete som leds av Östersund, Sundsvall och Trondheim. Det är ett Interregprojekt där 

kommunalråden sitter i ledningen. Tillsammans med företag arbetas det för att skapa en 

förnyelsebar transportkorridor från Sundsvall till Trondheim. I samarbetet sker 

erfarenhetsutbyte, informationsspridning. Intervjupersonen säger att det är ett spännande 

projekt som har fått igång många konkreta åtgärder. Den intervjuade fortsätter och säger att 

kommunerna har mycket att lära av varandra och att det ger mycket att ha med Trondheim 

som har andra erfarenheter som t.ex. att de ligger före på elbilssidan. Tillsammans kan 

mycket bli gjort, inte minst om företag kan delta också.   

Erfarenheter av klimatkommunerna är mycket goda eftersom nätverket ger mycket bra 

omgivningsbevakning. Intervjudeltagaren tycker att de har fått mycket inspiration och 

information o vad som händer i andra kommuner och det har lett till konkret samarbete. 

Politikerna har också genom nätverket fått möjlighet att träffa och påverka nationella 

politiker och aktörer. 

7.3.3 Statlig stimulans 

Lip- och Klimpbidragen har varit starka framgångsfaktorer som Östersunds kommun har fått 

ut mycket av i projekt både inom kommunförvaltningen och hos externa aktörer, säger 

intervjupersonen. Projekten har t.ex. stimulerat fjärrvärmeutbyggnaden och produktion av 

fordonsgas, gasbilar och mobilitetskontoret Grön Trafik m.m. Det enda negativa 

intervjupersonen har att säga om Lip och Klimp är att de inte går att söka längre. Se bilaga 2  

för sammanställning av sökta Lip- och Klimpbidrag. 
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7.3.4 Statliga myndigheter och verk 

Sedan 2009 har Trafikverket (tidigare Vägverket) haft ett samarbete med Östersunds i syfte 

att öka kunskapen om trafikfrågor med tyngdpunkt på miljö och säkerhet för ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Ett nytt avtal, som sträcker sig från 2012-2015, har tecknats och 

samarbetet koncentreras kring följande områden; 

 Hållbara resor och transporter 

 Säkert och jämställt transportsystem 

 Borgmästaravtalet, Green Highway, ADORE IT, Klimatkommunerna 

 Hållbar samhällsutveckling. 

Intervjudeltagaren tycker att samarbetet med Trafikverket Region Mitt har varit mycket 

givande och även bidragit starkt till att Grön Trafiks mobilitetskontor har utökats med två 

fasta tjänster tack vare att Trafikverket har ökat statusen för Grön Trafik inom 

kommunförvaltningen. Trafikverket har även bidragit till att kommunen tagit fram bättre 

uppföljningssystem och arbetar med bättre struktur när det gäller mobilitetskontorsarbete. 

Samarbetet har även lett till att kommunen fått medel att använda för att driva projekt och 

informera. Trafikverket har också startat ett nätverk mellan kommunerna i Region Mitt om 

hållbara transporter som är mycket givande. Intervjupersonen anser att samarbetet med 

Trafikverket inte kan bli bättre och hoppas på att samarbetet kommer att kvarstå och att 

hållbara transporter kan få större dignitet inom Trafikverkets egen organisation, exempelvis 

genom att fyrstegsprincipen används i högre utsträckning.  

Kommunen har fått projektmedel från Energimyndigheten, demonstrationsprojekt för 

elbilar, EES-stöd till klimat- och energirådgivning. Samarbetet med Energimyndigheten 

upplevs som mycket bra och viktig för klimatfrågan, det har bland annat resulterat i 26 

elbilar som är i bruk och att kommunen får delta i ett givande nätverk med Stockholm, 

Malmö och Göteborg som också fått stöd för elbilstrafik.  

7.3.5 Åtgärder för att minska utsläppen 

Energieffektivitet och hållbara drivmedel 

Kommunen har i samarbete med Trafikverket bildat mobilitetskontoret Grön Trafik vars 

syfte är att minska klimatpåverkan från resor och transporter. Mobilitetskontoret erbjuder 

bilpooler där flera personer kan dela på en eller flera bilar och endast betalar för den när den 

används. Syftet är att det ska bli miljövänligare att köra bil eftersom det används efter bättre 

planering och det blir mer ekonomiskt för användarna. Bilarna i bilpoolen drivs på biogas 

och kommunen erbjuder invånarna offentliga tankningsstationer för biogas. Grön Trafik 

erbjuder även miljöbilsparkering för ägare av miljöbilar. 
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Projektet Green Highway ska skapa en grön transportkorridor mellan Sundsvall, Östersund 

och Trondheim. I projektet satsas det på elfordon, laddningsinfrastruktur, förnyelsebara 

bränslen och kunskapsspridning om det (se avsnitt 6.3.2).  

ADORE IT var ett projekt som pågick under 2008-2011, där ett antal europeiska städer fick 

Intelligent Energimedel för att samverka kring att öka andelen förnyelsebara bränslen. 

Intervjupersonen tycker att det gav mycket inspiration och genom erfarenhetsutbyte fick de 

helt nya perspektiv och kunde också dela med sig en hel del kunskaper.  

Samhällsplanering, beteendeförändring och överflyttning 

Avdelningen Grön Trafik ansvarar för att informera om klimatfrågan, göra uppföljningar av 

koldioxidutsläppen i miljöledningssystem samt hålla i olika aktiviteter. Exempelvis 

arrangerar Grön Trafik ”Europeiska trafikantveckan” som går ut på att motivera medborgare 

att använda kollektivtrafik, cykla och gå så mycket som möjligt. Det ska även inspirera 

städerna till att förenkla för invånarna att byta ut bilen mot någon av dessa alternativ. För att 

underlätta för cykelanvändning i kommunen arbetar Grön Trafik även med cykelrapporten 

som innebär att invånarna kan rapportera om t.ex. en väg upplevs som otrygg eller om det 

finns någon väg som behöver tillsyn. Grön Trafik erbjuder även cykeluthyrning till invånarna 

under sommartid.  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Resultaten från den här undersökningen visar att de granskade kommunerna i hög grad lever 

upp till tidigare forskning som finns angående ett framgångsrikt klimatarbete. Tidigare 

vetenskapliga studier av ämnet (Forsgren, Storbjörk) men även utvärderingar av projekt 

(Energimyndigheten - uthållig kommun) och jämförelser av rankinglistor (Gröna bilister, 

Naturskyddsföreningen) har alla visat att det finns ett flertal faktorer som är av yttersta vikt 

för att nå framgång med det kommunala klimatarbetet.  

En av de mest grundläggande faktorerna för att lyckas är att det finns engagerade och 

drivande individer, så kallade eldsjälar. Det är också viktigt att det finns tydliga och konkreta 

dokument att vila arbetet på och att det framförallt förankras hos ledande tjänstemän och 

politiker då det är de som har makten att kunna förändra och påverka.  

I både Örebro och Eskilstuna hanteras klimatfrågan utifrån ett särskilt utformat 

klimatkontor. Både ledande tjänstemän och politiker i dessa kommuner är engagerade och 

delaktiga vilket gör att frågorna också får en högre prioritering. I Östersund finns inget 

toppstyrt klimatkontor som i Eskilstuna och Örebro, istället har man samlat alla nämnder 

med en koppling till trafik, klimat, transport och miljö under en och samma nämnd, miljö- 

och samhällsnämnden. På detta sätt får man ändå in allt under samma tak och klimatfrågan 

blir mer koncentrerad. Samtliga kommuner har också varit tidigt ute för att beviljas bidrag 

för stora projekt såsom Grön Trafik i Östersund och utveckling av fjärrvärmenät och 

biogasbussar i Örebro och Eskilstuna vilket anses vara en stark drivkraft för fortsatt 

utveckling av ett positivt klimatarbete.  

Östersunds kommun är befolkningsmässigt mindre än Örebro kommun och Eskilstuna 

kommun. Det kan vara anledningen till att klimatarbetet i Östersunds kommun skiljer sig, på 

organisationsnivå, från de övriga två kommunerna. Det framgår i intervjun med den 

anställda på Östersunds kommun att det inte alltid är de mest miljö- och kostnadseffektiva 

åtgärderna som utförs. Alltså när klimatarbetet fördelas på nämnder som inte har 

klimatfrågan som förstahandsprioritering så kan det finnas risk för att vissa frågor hamnar i 

skymundan. 

Både Örebro och Eskilstuna kommun var kritiska till statliga myndigheter och dess 

möjligheter att ge relevant stöd och hjälp. Undantaget gällde samarbetet med 

Energimyndigheten som både Eskilstuna och Örebro kommun upplevde som mycket positivt. 

I Östersund finns det sedan många år ett gott samarbete med Trafikverket och inget med 

Energimyndigheten. Samarbetet med Trafikverket liknar dock i hög grad det samarbete som 

Örebro och Eskilstuna har med Energimyndigheten.  
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Genom intervjuer med de klimatansvariga vid de aktuella kommunerna kom det upp 

önskemål om vad man ansåg att de statliga myndigheterna kunde bidra med för att 

ytterligare förbättra det kommunala klimatarbetet. Framförallt anser man att myndigheterna 

bör agera som samordnare och hjälpa till att skapa kontakter samt fungera som kunskaps- 

och erfarenhetsutbytare. Samverkan mellan berörda myndigheter, i det här fallet 

Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Boverket bör bli bättre. Ett förslag 

som kom upp var är att skapa ny myndighet, förslagsvis Klimatverket. Någon myndighet bör 

även ta på sig rollen att utveckla relevanta mallar och förslag på strategier så att inte alla 

kommuner måste börja från start. Goda idéer och tips från andra kommuner bör finnas 

lättillgängligt att kunna ta del av. 

En nödvändighet för att kunna göra tillförlitliga och trovärdiga jämförelser är att de mätdata 

man använder sig av är så korrekt och objektiv som möjligt. Det finns idag inget underlag för 

att kunna göra helt säkra och rättvisa jämförelser mellan kommunerna med avseende på hur 

framgångsrika de är. Utifrån de mätdata, i form av rankinglistor och jämförelser som funnits 

till hands för den här rapporten har det emellertid tagits för givet att de granskade 

kommunerna samtliga ligger i framkant vad gäller klimatfrågan. Detta är alltså ingen 

självklarhet men heller inget som har ifrågasatts i någon vidare utsträckning då det varken 

varit rapportens huvudsyfte eller funnits möjligheter att kritiskt granska. De rankinglistor 

och jämförelser som finns är oftast sammanställda av ideella föreningar och organisationer 

och baseras främst på subjektiva bedömningar av hur enskilda tjänstemän upplever det, 

ifyllda i form av ett frågeformulär. Samma fråga kan tolkas mycket olika varpå svaren inte 

alltid går att göra jämförbara. 

Kommunernas ansvar för klimatfrågan är stor och mycket går att göra i form av 

energieffektivisering, hållbara drivmedel och samhällsplanering. De största utsläppen från 

transportsektorn påverkas emellertid av faktorer som ligger utanför kommunernas 

möjligheter att påverka och kan endast hanteras på central nivå. Det gäller framförallt 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, det allmänna utnyttjandet av järnvägen 

och flygtrafiken. För ett ordentligt genomslag krävs det ett omfattande internationellt 

samarbete. Kraftiga ekonomiska styrmedel i form av skatter, subventioner och regler är 

nödvändiga åtgärder för att nå hela vägen fram (Naturskyddsföreningen & 

Energimyndigheten, 2007). 
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9. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Arbetet med rapporten har i första hand varit inriktad på att granska kommunerna med 

avsikt att finna faktorer som bidrar till ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete. Målet har 

varit att ge inblick i och skapa förståelse för hur det lokala arbetet ser ut och fungerar, 

framförallt för Trafikverkets del då det är de som varit uppdragsgivare.  

Under arbetets gång har det förutom detta även skett en fokusering mot de statliga 

myndigheterna och hur de arbetar i relation till kommunerna. Som det framgått i rapporten 

har Energimyndighetens projekt ”Uthållig kommun” varit till stor betydelse för både Örebros 

och Eskilstunas utveckling av klimatstrategier. Östersund har inte varit delaktiga i uthållig 

kommun men har istället haft ett likartat samarbete till Trafikverket som Örebro och 

Eskilstuna haft till Energimyndigheten. Samtliga kommuner önskade en bättre samverkan 

mellan både de berörda statliga myndigheterna såsom Trafikverket, Energimyndigheten, 

Naturvårdsverket och Boverket men även gentemot kommunerna själva.  

Frågeområden att gå vidare med kan till exempel vara: 

 Hur ser samarbetet mellan de statliga myndigheterna ut? 

 Hur ser samarbetet ut mellan regionerna, exempelvis mellan Trafikverkets regioner 

och vad kan man lära sig av varandra? 

 Hur kan de statliga verken utvecklas för att bli bättre anpassade till de kommunala 

behoven av stöd och hjälp uppifrån?  
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BILAGA 1. Sammanställning av kommunfakta 

 ESKILSTUNA ÖREBRO ÖSTERSUND 

ALLMÄNT    

Invånarantal  98 000 137 000 60 000 

Kommungrupp Större stad Större stad Större stad 

MILJÖCERTIFIERING    

ISO14000 Nej Nej 2007. Först i landet 
med certifiering  

EMAS Nej Nej  2007. Andra 
svenska kommun 
att bli registrerad 
efter Uddevalla 
2004 

BIDRAG    

LIP Beviljade 14 av 15 
ansökningar 

Beviljade 7 av 12 
ansökningar 

Beviljade 12 av 16 
ansökningar 

Klimp Beviljade 8 av 11 
ansökningar 

Beviljade 8 av 9 
ansökningar 

Beviljade 25 av 32 
ansökningar 

Nätverk och 
samverkan 

   

Borgmästaravtalet Ja, sedan oktober 
2009 

Ja, sedan april 
2008 

Ja, sedan augusti 
2009 

Climate Alliance Ja Nej Nej 

CIVITAS Forum Nej Ja, sedan2005 Nej 

Det Naturliga Steget Ja Nej Nej 

Sveriges Ekokommuner Ja, sedan 1999 Nej Nej 

Klimatkommun Nej Nej Ja, sedan starten 
2003  

ICLEI Nej Ja Nej 

POLIS Nej Ja, sedan 2007 Nej 

Uthållig kommun Etapp 2 
(2008-2011)  

Ja Ja Nej 

Uthållig kommun Etapp 3 
(2011-2014) 

Ja Ja Nej 
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BILAGA 2. Sammanställning av LIP och Klimp 

ESKILSTUNA 
LIP Eskilstuna 

År Åtgärd  Bidrag Miljö-
investering 

Minskning 
växthusgas (CO2-
ekv ton/år) 

2000 Marksanering, nerlagd 
skjutbana Trumtorp 

 8 000 000,
00 

31 500 000,00 0,00 

 Dagvattenhantering  1 775 415,0
0 

3 550 830,00 0,00 

 Biogasbussar  6 500 000,
00 

22 400 000,00 909,42 

 Avfallskvarnar i 
Eskilstuna 

 0,00 0,00 0,00 

 Administration och 
utvärdering 

 240 000,00 998 000,00 0,00 

  Totalt: 16 515 415 58 448 830  909 

      

2001 Tätortsnära hagmarker  750 000,00 1 826 495,00 0,00 

 Borsöknabäcken – 
naturlig vattenrening i 
kulturhistorisk miljö 

 600 000,00 2 048 434,00 0,00 

 Ramsundaån  1 462 500,0
0 

4 117 658,00 0,00 

 Ny vattenregim, 
Flättsjön 

 236 250,00 449 139,00 0,00 

 Mälarsamverkan  331 100,00 441 764,00 0,00 

 Informationsprojekt  384 156,00 768 312,00 0,00 

 Stadstrafiken i 
Eskilstuna 

 4 304 967,0
0 

12 677 190,00 0,00 

 Individuell 
värmemätning 

 1 125 000,0
0 

4 118 815,00 0,00 

 Slutet avloppssystem  809 396,00 2 890 701,00 0,00 

 Administration och 
utvärdering 

 289 000,00 964 471,00 0,00 

  Totalt: 13 729 869  44 277 512 0 
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KLIMP Eskilstuna 

År Åtgärd  Bidrag Miljö-
investering 

Minskning 
växthusgas (CO2-
ekv ton/år) 

2004 Administration  156 216,00 312 431,00 0,00 

 Gå och cykla till skolan  1 993 456,0
0 

4 983 640,00 50,27 

 Fjärrvärmekulvert till 
Nyby industriområde 

 0,00 0,00 0,00 

 Fjärrvärmekulvert till 
Brunnsta industriområde 

 4 230 000,
00 

31 344 000,00 2 063,73 

 Konvertering av el- och 
oljeenergi till fjärrvärme 

 0,00 0,00 0,00 

 ATMOS – Upplev 
klimat/växthuseffekten i 
en kreativ atmosfär 

 1 000 000,
00 

2 113 965,00 0,00 

 Information kring 
klimatinvesteringsprogra
mmet 

 36 575,00 73 149,00 0,00 

  Totalt: 7 416 247 38 827 185 2 114 

      

2007 Administration  161 000,00 322 000,00 0,00 

 Utökad biogasproduktion  0,00 0,00 0,00 

 Biogasbussar  500 000,00 2 400 000,00 450,24 

 Information och 
folkbildning 

 50 000,00 100 000,00 0,00 

  Totalt: 711 000 2 822 000 450 

 

ÖREBRO 
LIP Örebro 

År Åtgärd  Bidrag Miljöinvesteri
ng 

Minskning 
växthusgas (CO2-
ekv ton/år) 

1998 Markbacken  2 486 625,0
0 

10 233 026,00 0,00 

 Restaurering av 
Tysslingesjön för biologisk 
mångfald och vattenrening 

 1 350 000,0
0 

3 029 000,00 0,00 

 Optimering av energi med  12 500 000, 25 000 000,00 1 596,21 
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metangas vid 
Regionsjukhuset 

00 

 Betongåtervinning för 
effektivare användning av 
Naturresurser 

 0,00 0,00 0,00 

 Naturbruksgymnasiet 
Kvinnersta 

 2 956 349,0
0 

9 509 648,00 24,31 

 Boglundsängen  0,00 0,00 0,00 

 Vattenreningskärr och 
buffertzoner i anslutning 
till Svartån 

 0,00 0,00 0,00 

 Lokal lakvattenbehandling 
vid Atleverket 

 1 600 000,0
0 

8 376 000,00 0,00 

 Slamdammar  0,00 0,00 0,00 

 Cykelvägar  0,00 0,00 0,00 

 Solfångare på 
Regionsjukhuset 

 400 000,00 1 250 000,00 0,00 

 Sammanbindning av 
fjärrvärmenäten i 
Hallsberg, Kumla och 
Örebro 

 6 975 000,0
0 

46 500 000,00 0,00 

  Totalt: 28 267 97
4 

103 897 674 1 621 

 

KLIMP Örebro 

År Åtgärd  Bidrag Miljöinvesteri
ng 

Minskning 
växthusgas 
(CO2-ekv 
ton/år) 

2004 Framtidens 
cykeluthyrning 

 0,00 0,00 0,00 

  Totalt: 0 0 0 

      

2007 Administration  26 896,00 527 791,00 0,00 

 Biogas som drivmedel  462 462,00 924 923,00 0,00 

 Resor och transporter i 
företag och organisationer 

 775 000,00 2 452 000,00 0,00 

 Gröngas Biogasanläggning  9 600 000,0
0 

74 042 997,00 8 391,68 
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 Gastankning vid bussdepå  6 360 000,0
0 

21 200 000,00 0,00 

 Barns och ungdomars 
resvanor 

 363 902,00 727 804,00 0,00 

 ”Tankar blir 
klimathandlingar” 

 619 500,00 1 652 420,00 0,00 

 Biogasbussar i stadstrafik  6 498 600,00 27 265 932,00 0,00 

  Totalt: 24 943 360 128 793 867 8 392 

 
 
ÖSTERSUND 
LIP Östersund 

År Åtgärd  Bidrag Miljöinvestering Minskning 
växthusgas 
(CO2-ekv 
ton/år) 

2000 Grön Trafik – 
etanolbussar i 
stadstrafiken 

 0,00 0,00 0,00 

 Grön trafik – 
cykelvägsutbyggnad – 
cykelogi 

 3 320 000,
00 

12 396 000,00 0,00 

 Grön Trafik – 
trafikrådgivning 

 840 000,00 2 838 714,00 0,00 

 Grön Trafik – försök med 
gemensam bilpool med 
miljönapassade bilar 

 1 095 000,0
0 

2 567 126,00 34,00 

 Framtidens hållbara 
stadskvarter Campus 
Östersund 

 4 274,00 42 747,00 0,00 

 Biogas i Vagled  0,00 0,00 0,00 

 Restaurering av biologisk 
mångfald i Storsjön 

 2 031 241,0
0 

4 062 482,00 0,00 

 Bränslehanteringsutrustni
ng 

 2 820 000,
00 

12 232 123,00 38,98 

 Lagerutrymme för förädlat 
biobränsle 

 0,00 0,00 0,00 

 Fjärrvärmeledning till F4  1 582 131,0
0 

10 547 541,00 969,88 

 Ombyggnad av 
oljebrännare för minskad 

 376 759,00 1255 863,00 32,92 
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NOx-utsläpp 

 Akebehandlingsutrustning  0,00 0,00 0,00 

 Energieffektiviseringar i 
Östersunds kommun 

 1 134 570,0
0 

7 334 809,00 129,37 

 Information och 
folkbildning – EKOTEAM 

 386 557,00 286 557,00 0,00 

 Drift- och 
övervakningssystem 

 5 504 000,0
0 

27 335 000,00 559,08 

 Samordning och 
uppföljning av det lokala 
investeringsprogrammet 

 915 000,00 1 095 000,00 0,00 

  Totalt: 19 909 
532 

81 993 962 1 764 

 

 

KLIMP Östersund 

År Åtgärd  Bidrag Miljöinvesteri
ng 

Minskning 
växthusgas 
(CO2-ekv 
ton/år) 

 Projekt 1a- Biogas en 
biresurs som 
fordonsbränsle 

 7 777 000,00 18 678 954,00 146,50 

 Projekt 1b- Miljöbilar i 
kommunförvaltningen 

 2 123 282,00 13 968 964,00 187,38 

 Projekt 2b- 
EcoDrivingutbildning i 
kommunförvaltningen 

 6 200,00 17 716,00 25,8 

 Projekt 2d- 
Bokningssystem till 
miljöbilspoolen 

 0,00 0,00 0,00 

 Projekt 3a- Fjärrvärme i 
Brunflo 

 0,00 0,00 0,00 

 Projekt db- Konvertering 
från olja till fjärrvärme? 

 128 800,00 644 000,00 378,12 

 Projekt 3c- Konvertering 
från olja till fjärrvärme? 

 40 000,00 215 000,00 27,01 

 Projekt 3d- Anslutning av 
småhus till fjärrvärme 

 2 063 062,00 10 315 310,00 162,05 
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 Projekt 4a- Konvertering 
av uppvärmning från olja 
och el? 

 152 000,00 811 084,00 24,31 

 Projekt 6- Elproduktion av 
biogas 

 2 100 000,00 8 396 978,00 0,00 

 Projekt 7a- Folkbildning 
och information till 
projekt 3d, 4b 

 47 826,00 125 861,00 0,00 

 Projekt 7d- Grön trafik 
Mobilitetskontor i 
Östersund 

 2 333 863,00 3 590 559,00 1 872,82 

 Projekt de- Arrangemang; 
Europeiska 
mobilitetsveckan? 

 195 000,00 596 227,00 61,43 

 Administration  800 000,00 2 509 978,00 0,00 

  Totalt: 17 767 033 59 870 631 2 885 

      

2004 2a. Fjärrvärme  0,00 0,00 0,00 

 2c. Energiåtervinning ur 
frånluft 

 2 112 356,00 5 280 892,00 12,47 

 2g. Folkbildning och 
information till projekt 2a-
f 

 57 022,00 114 043,00 0,00 

 Fjärrkyla i Österund  0,00 0,00 0,00 

 Administration  118 425,00 1 658 795,00 0,00 

  Totalt: 2 357 803,0
0 

7 053 730,00 12,00 

      

2006 Administration  175 542,00 1 126 790,00 0,00 

 2a. Informationsprojekt 
och bidrag för 
biogasfordon till företag, 
privatpersoner och 
bilkooperativ 

 476 286,00 16 291 376,00 224,20 

 2., Klimat- och 
mobilitetscenter Grön 
Trafik 

 0,00 0,00 0,00 

 3. Takanläggning för 
biogas 

 0,00 0,00 0,00 
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 5. Förstudie för rötning av 
organiskt avfall i regionen 

 134 753,00 269 505,00 0,00 

 8. Fjärrvärme till Utsikten  81 000,00 321 517,00 0,00 

 9. Fjärrvärme till 
kommunens fastigheter 

 18 720,00 117 000,00 4,88 

 10. Fjärrvärme till 
belysningen 2 

 0,00 0,00 0,00 

 11. Fjärrvärme till Svarven 
2 

 126 600,00 422 000,00 54,02 

  Totalt: 1 012 901 18 548 188 283 

      

2008 Administration  169 000,00 338 000,00 0,00 

 Projekt 3. Brönslebaserad 
torkanläggning Ålsta 
sågverk AB 

 1 200 000,00 4 000 000,00 3,90 

 Projekt 5. Solvärme och 
pellets i 
kommunförvaltningen 

 1 776 000,00 5 920 000,00 48,79 

 Projekt 9. Folkbildning för 
klimatsmart 
småhusbyggande 

 474 000,00 980 000,00 0,00 

  Totalt: 3 619 000,0
0 

11 238 000,0
0 

53,00 

 

 

http://klimp.naturvardsverket.se/mir/index.jsp;jsessionid=C5D2F952E040DE203F8E4B45
4BBF89E7

  

http://klimp.naturvardsverket.se/mir/index.jsp;jsessionid=C5D2F952E040DE203F8E4B454BBF89E7
http://klimp.naturvardsverket.se/mir/index.jsp;jsessionid=C5D2F952E040DE203F8E4B454BBF89E7
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BILAGA 3. Sammanställning Klimatindex 2010 

Delmål- Klimatmål och historiska utsläppsförändringar 
F1. Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av koldioxid? 
Östersund: Ja. 2p, Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Ja. 2p 
 
F2. Ange hur det politiskt antagna klimatmålet /-en är formulerat /-de. Östersund: 
Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar, varvid utsläppen av 
växthusgaser skall minska med 60 % till 2020 i jämförelse med 1990. 2p Eskilstuna: 
Eskilstuna kommunkoncern: Utsläppen av koldioxid ska minska med 75 % mellan 1987 och 
2010. 2p Örebro: År 2050 baseras energitillförseln i Örebro kommun som geografiskt 
område på förnybara energikällor. 2p. 
 
F3. Ange kommunens klimatmål för framtida minskning av koldioxidutsläpp: Minskning av 
utsläppen, i procent. Eskilstuna: 50 %. 4p, Östersund: 60 %. 5p, Örebro: 40 %. 3p 
 
F4.1 Ange kommunens klimatmål för framtida minskning av koldioxidutsläpp: Minskning av 
utsläppen, från basår. Eskilstuna: 1987, Östersund: 1990, Örebro: 2000 
 
F4.2 Ange kommunens klimatmål för framtida minskning av koldioxidutsläpp: Minskning av 
utsläppen, till målår. Eskilstuna: 2010, Östersund: 2020, Örebro: 2020 
 
F4.3 Ange om det utsläppsminskningsmål som nämns ovan avser; Eskilstuna: … kommunen 
som geografiskt område. 3p, Östersund: … kommunen som geografiskt område.3p, Örebro: 
… kommunen som geografiskt område. 3p 
 
F5. Kommunens klimatmål kan inte specificeras som ett utsläppsminskningsmål i procent 
utifrån ett specifikt basår och målår (som ovan), utan mäts på annat sätt. Eskilstuna: Nej, 
Östersund: Nej, Örebro: Nej 
 
F6. Ställer kommunen lika tuffa klimatkrav på de kommunala bolagen som på kommunens 
egen verksamhet när det gäller de områden som omfattas av denna enkät? Eskilstuna: Ja. 2p, 
Östersund: Nej. 0p, Örebro: Ja. 2p 
 
F7. Har kommunen antagit ett politiskt beslut att följa upp hur utsläppen av koldioxid 
förändras över tiden? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Ja. 2p, Östersund: ja. 2p 
 
F8. Hur har kommunens koldioxidutsläpp förändrats (ökat eller minskat) i ett längre 
perspektiv fram till nu? Eskilstuna: minskat 1 p, Örebro: minskat. 1p, Östersund: minskat. 1p 
 
F9. Ange kommunens uppnådda resultat (minskning eller ökning) av koldioxidutsläpp fram 
till nu: Ökning eller minskning av utsläppen, i procent. Eskilstuna: 35 %. 6p (1987-2010) 6p, 
Örebro: 11 %. 4p (2000-2009) 3p, Östersund: 52%.6p  (1990-2007) 3p 
 
F9. Ange kommunens uppnådda resultat (minskning eller ökning) av koldioxidutsläpp fram 
till nu.: Ökning eller minskning av utsläppen, från basår. Eskilstuna: 1987, Örebro: 2000, 
Östersund: 1990 
 
F9. Ange kommunens uppnådda resultat (minskning eller ökning) av koldioxidutsläpp fram 
till nu.: Ökning eller minskning av utsläppen, till målår. Eskilstuna: 2010, Örebro: 2009, 
Östersund: 2007 
 
F10. Ange om den historiska förändringen (ökningen eller minskningen) som nämns ovan  
avser  
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Eskilstuna: Kommunen som geografiskt område. 3p, Örebro: kommunen som geografiskt 
område. 3p, Östersund: kommunen som geografiskt område. 3p 
 
Totalt Eskilstuna: 25 p, Örebro: 22 p, Östersund: 24 p 
 
Delmål - Smarta transporter 
F11. Har kommunen en policy/plan för att minska klimatpåverkan från resor och 
transporter? 
Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Ja. 2p , Östersund: Ja. 2p 
 
F12. Tillämpar kommunen någon konkret avståndsgräns el motsvarande där flyg inte får 
nyttjas i tjänsten? Eskilstuna: Nej. 0p, Örebro: Ja. 2p, Östersund: Ja. 2p  
 
F13. Ställer kommunen skall-krav som minskar klimatpåverkan när kommunen handlar upp 
persontransporter? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Ja. 2p, Östersund: Ja. 2p 
 
F14. Har kommunen  en utvecklad ”videokonferenskultur”, dvs. att kommunen ofta 
genomför möten med hjälp av någon form av ljud och bildöverföring för att minska 
klimatpåverkan från transporter? 
Eskilstuna: Nej. 0p, Örebro: Ja. 2p, Östersund: Ja. 2p 
 
F15.1. Har kommunen någon speciell förmån till de anställda för att stimulera begränsad 
klimatpåverkan från trafiken?: Bilpooler för kommunanställda så att deras behov av egen 
bil/tjänstebil minskar, &nbsp. Eskilstuna: Ja. 1p, Örebro: Ja. 1p, Östersund: Ja. 1p 
 
F15.2. Har kommunen någon speciell förmån till de anställda för att stimulera begränsad 
klimatpåverkan från trafiken?: Tjänstecyklar till de anställda, &nbsp. Eskilstuna: Ja 1p, 
Örebro: Ja 1p, Östersund: Ja 1p 
 
F15.3. Har kommunen någon speciell förmån till de anställda för att stimulera begränsad 
klimatpåverkan från trafiken?: Stöd till kollektivtrafikkort till kommunanställda, &nbsp; 
Eskilstuna: Nej. 0p, Örebro: Nej. 0p, Östersund: Nej. 0p 
 
F15.4. Har kommunen någon speciell förmån till de anställda för att stimulera begränsad 
klimatpåverkan från trafiken?: Något annat, &nbsp. Eskilstuna: Nej, Örebro: Ja, Östersund: 
Nej  
F16.1. Ange ungefärlig andel av kommunens årliga väg- och transportinvesteringar som gick 
till gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik.: Kollektivtrafik, i procent. Eskilstuna: 4 % 
0p, Örebro: 25 % 1p, Östersund: 5 % 0p 
 
F16.2. Ange ungefärlig andel av kommunens årliga väg- och transportinvesteringar som gick 
till gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik.: Cykel och gångtrafik, i procentEskilstuna: 
6,3% 0p, Örebro: 25 %, Östersund: 10 % 
 
F16.3. Ange ungefärlig andel av kommunens årliga väg- och transportinvesteringar som gick 
till gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik.: Inga väg- och transportinvesteringar har 
gjorts under året, i procent. Eskilstuna: Nej, Örebro: Nej, Östersund: Nej 
 
F16.4. Ange ungefärlig andel av kommunens årliga väg- och transportinvesteringar som gick 
till gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik.: Vet ej, i procent. Eskilstuna: Nej, Örebro: 
Nej, Östersund: Nej 
 
F17.1. Ange hur många procent av kommunens personbilar som kommunen äger och leasar 
samt kommunanställdas förmånsbilar som är miljöbilar: Ange här, i procent. Eskilstuna: 80 
% 2p, Örebro: 80 % 2p, Östersund: 52 % 2p 
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F17.2. Ange hur många procent av kommunens personbilar som kommunen äger och leasar 
samt kommunanställdas förmånsbilar som är miljöbilar: Ange här, Vet ej. Eskilstuna: Nej, 
Örebro: Nej, Östersund: Nej 
 
F18. Ange om kommunen följer upp om alternativa bränslen används i de personbilar som 
kommunen äger, leasar samt de kommunanställdas förmånsbilar som är miljöbilar. 
Eskilstuna: Ja 2p, Örebro: Ja 2p, Östersund: Ja 2p 
 
F19. Har kommunens översiktsplan en inriktning som går ut på att minska utsläppen av 
koldioxid genom t.ex. lokalisering av bebyggelsen och planering för prioritering av 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik? Eskilstuna: Ja 2p, Örebro: Ja 2p, Östersund: Ja 
 
F20. Har kommunen tagit något beslut för att tydligt begränsa etablering av externa 
köpcentra i kommunen? Eskilstuna: Nej 0p, Örebro: Ja 3p, Östersund: Ja 3p 
 
F21. Vilket kommunalt beslut/initiativ kommer på ett betydande sätt minska utsläppen av 
koldioxid från transportsystemet i kommunen? Eskilstuna: Beslut om  Klimatstrategi, ÖP och 
trafikplan som just  nu utarbetas och kommer att fastställas beslutas hösten 2010/2011.  
Egen biogasproduktion LIP / KLIMP  Biogasbussar i lokaltrafiken  KLIMP  Riktlinjer för 
inköp och hantering fordon. Miljöbilar (biogas) alltid försthandsval Utbyggd kommunal 
bilpool. 0p, Örebro: Egen organisation: Införande av reseriktlinjer och intern klimatavgift på 
resor, samt övergång till biogasdrift i stadsbusstrafiken. Geografiska området: Dialogprojekt 
med stora arbetsgivare, i samarbete med regionala aktörer. Utökning av kollektivtrafiken i 
staden och arbete med "hela resan" för att länka ihop transportslagen. 0p, Östersund: 
Elbilsatsning. Egen produktion av biogas för fordon. Krav att nyinköp av bilar i 
kommunförvaltningen skall vara miljöbilar sedan 2001. Gratis parkering i staden för 
miljöbilar. Elcykelanskaffningar i kommunförvaltningen. Utökade förbindelser på tåg för att 
underlätta arbetspendling.  Förnyelsebara bränslen vid upphandlingar enligt trafikplan tex 
färdtjänstupphandling. Just nu pågår förhandlingar om utökad andel av bussparken som 
drivs m förnyelsebara bränslen, fn går 3 bussar på etanol. 3p 
Totalt Eskilstuna: 12 p, Örebro: 21 p, Östersund: 22 p 
 
Delmål – Energiomställning och kommunens fastigheter 
F22. Har kommunen infört en vegetarisk dag i veckan för skolorna i kommunen för att 
minska matens klimatpåverkan?Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Nej, men kommunen har vidtagit 
andra åtgärder för att minska matens klimatpåverkan. 0p, Östersund: Ja. 2 p 
 
F23.1. Ange om kommunen via ett politiskt beslut har infört fastighetsnära insamling av 
matavfall för rötning till biogas i kommunens verksamhet och/eller för hushållen i 
kommunen.: i kommunens verksamhet.  Eskilstuna: Ja. 1p, Örebro: Nej. 0p, Östersund: Ja. 
1p 
 
F23.2. Ange om kommunen via ett politiskt beslut har infört fastighetsnära insamling av 
matavfall för rötning till biogas i kommunens verksamhet och/eller för hushållen i 
kommunen.: för hushållen i kommunen. Eskilstuna: Ja. 1p, Örebro: Nej. 0p, Östersund: Ja. 
1p 
 
Totalt 
Eskilstuna: 4p, Örebro: 0p, Östersund: 4p 
 
Delmål – Matens klimatpåverkan 
F24.1 Hur stor var energianvändningen i kommunens egna bostäder och lokaler i snitt av 
totala ytan per år?: 2009, ange i kWh/m2. Eskilstuna: 162 kWh/m2., Örebro: Inget svar, 
Östersund:  150 kWh/m2. 2p 
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F24.2. Hur stor var energianvändningen i kommunens egna bostäder och lokaler i snitt av 
totala ytan per år?: 2008 (om siffror saknas för 2009), ange i kWh/m2. Eskilstuna: Inget 
svar, Örebro: 209, Östersund: 155 
 
F24.3. Hur stor var energianvändningen i kommunens egna bostäder och lokaler i snitt av 
totala ytan per år?: Vet ej, ange i kWh/m2. Eskilstuna: Nej, Örebro: Nej, Östersund: Nej 
 
F25. Finns det något mål för energieffektivisering i kommunen? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: 
Ja. 2p, Östersund: Ja. 2p 
 
F26. Om ja : Hur är det formulerat? Eskilstuna: Kommunterrotoriet/ Elanvändningen för 
uppvärmning (direktverkande el och elpanna) ska minska med 50 % till 2010 från 2000 Nya 
mål om energieffektivisering kommer i den nya klimatstrategin 2011. 0p, Örebro: Genom 
energieffektivisering i kommunens verksamheter ska elförbrukningen minska med 20 
procent och användningen av fjärrvärme minska med 13 procent perioden 2008 till 2020. 
Det finns även specifika mål för landstingets fastigheter, småhus, privata lokaler, industri.0p, 
Östersund: Energianvändningen minskar, varvid elförbrukningen ska minska med 1 % per år. 
0p 
 
F27. Har kommunen tagit något beslut om att den el som kommunen köper in skall vara? 
Eskilstuna: Andra klimatrelaterade krav ställs. 0p, Örebro: Bra Miljöval eller enligt 
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier. 3p, Östersund: Inga krav ställs. 0 
 
F28. Tillämpar kommunen egen norm/gräns för hur mycket energi per kvadratmeter som en 
nybyggd kommunägd bostad och nybyggd kommunägd lokal maximalt får förbruka? 
Eskilstuna: Ja, Örebro: Ja, Östersund: Ja 
 
F29.1. Om ja: Vilken är normen i kWh per kvadratmeter för bostäderna, i kWh per kvm., 
Eskilstuna: 75 kWh/m2. 1p, Örebro: 65 kWh/m2. 2p, Östersund: 80 kWh/m2. 2p 
 
F29.2. Om ja: Vilken är normen i kWh per kvadratmeter för bostäderna, Vet ej, Eskilstuna: 
Nej 
Örebro: Nej, Östersund: Nej 
 
F29.3. Om ja: Vilken är normen i kWh per kvadratmeter för lokalerna, i kWh per kvm, 
Eskilstuna: 75 kWh/m2. 1p, Örebro: Inget svar, Östersund: 80 kWh/m2. 2p 
 
F29.4 Om ja: Vilken är normen i kWh per kvadratmeter för lokalerna, Vet ej, Eskilstuna: Nej, 
Örebro: Nej, Östersund: Nej 
 
F30. Inför ombyggnation/större renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder, ställer 
kommunen krav på energieffektivitet?, Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Nej. 0p, Östersund: Ja. 2p 
 
F31. Har kommunen tagit beslut att, eller redan satt in LED-lampor i utomhusbelysningen 
(väg- och gatubelysning  etc) som kommunen ansvarar för? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Nej. 
0p, Östersund: Nej. 0p 
 
F32. Har kommunen bedrivit tillsyn av att fastighetsägare har lämnat in energideklaration 
och har kommunen själv energideklarerat sina egna fastigheter? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: 
Ja. 2p, Östersund: Ja. 2p 
 
Totalt Eskilstuna: 10p, Örebro: 9p, Östersund: 12p 
 
Delmål – Internationella perspektiv 
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F33. Samarbetar kommunen med kommuner i andra länder , t ex via vänortsarbetet, Local 
Governments for Sustainability (ICLEI), biståndsarbete, milleniekommunsarbete el dyl för 
att minska klimatpåverkan i utvecklingsländer? Eskilstuna: Ja. 2p, Örebro: Ja. 2p, 
Östersund: Ja. 2p 
 
F34. Ange några konkreta exempel på hur kommunen arbetar för att minska utsläppen av 
växthusgaser i utvecklingsländer. Eskilstuna: Samarbetsprojekt med stad i Indien om biogas 
produktion av avloppsslam och organiskt avfall. 2p, Örebro: Detta arbete är i sin linda. 
Kommunen har nyligen blivit medlem i ICLEI. Sedan 24 februari är vi en Milleniekommun. 
0p, Östersund: Vänortssamarbete med miljöinriktning med orter i Polen, Sydafrika, 
Mongoliet, varvid energiomställningsfrågor är aktuella. 0p 
 
Totalt Eskilstuna: 4p, Örebro: 2p, Östersund: 2p 
 
Delmål – Gröna jobb 
F35. Ge några konkreta exempel på vad kommunen gör för att skapa fler gröna jobb som 
bidrar till klimatomställningen. Eskilstuna: Långsiktiga satsningar på energi, klimat och 
hållbar utveckling i samverkan med Mälardalens högskola ( samhällskontraktet start 2010) 
Exempel: Green factory (samarbetsprojekt, kommun, näringsliv och högskola) Projekt med 
energieffektiva företag i samverkan med näringslivsorganisationer.  Projekt om energieffektiv 
belysning i handeln Mdh uppdrag för studenter. Utbildningssatsning "energieffektiviserare" 
eftergymnasial " KY-utbildning".  Utveckling av kommunalt bolag inom 
energitjänsteområdet. 2p, Örebro: Omfattande arbete för att skapa lokal efterfrågan och 
produktion av biogas. Omfattande satsning på energieffektivisering av egna fastigheter (se 
nedan). Förberett lokal etablering av vindkraft. Upphandling av bilpool. Samverkan och 
dialog med det lokala näringslivet kring klimatfrågan. Varit med och grundat 
Örebroregionens klimatupprop, www.oregklimat.se. 0p, Östersund: Utveckling av elbilar i 
vintermiljö. Driver särskilt projekt för miljöteknikutveckling med internationell inriktning. 
2p 
 
Delmål – Goda exempel i klimatarbetet 
Eskilstuna: Biobaserad fjärrvärme + värmeverk och kraftvärmeverk + vp och bioolja (95 -98 
%  förnybar tillgänglighet) 770 Gwh fjärrvärme 25 MW Egen biogasproduktion från 2002 ca 1 
milj m3 gas som utökats kontiuerligt med bl a matavfall -    Biogasbussar i lokaltrafiken  från 
2002 fullt utbyggt 2011! 44 bussar Metangas från numera nedlagd avfallstipp till 
uppvärmning från tidigt 90-tal - Metangas från tippen kommer f o m 2010 att gå till 
biogasproduktion via kryotekniksatsning.   3p 
Örebro: Energieffektivisering av 100 egna byggnader enligt EPC-konceptet, ca 160 miljoner 
kr. Förbrukningen av olja, el och fjärrvärme har minskat med 80, 12 respektive 24 procent. 
Östersund: Särskild avdelning för Grön Trafik i kommunförvaltningen. Stimulans vid 
byggande av passivhus genom befrielse från tillståndsavgifter för bygglov, bygganmälan mm. 
Den egna biogasproduktionen i kombination med aktivt informationsarbete har medfört ca 
230 biogasfordon i kommunen. Ca 1.000 fordon i kommunen drivs med förnyelsebara 
bränslen, och har fått gratis parkering. Kommunen är som enda kommun i landet 
miljöcertifierad enligt ISO 14001 i hela kommunförvaltningen = klimatarbete på alla enheter. 
3p 
 
Totalt Eskilstuna: 4p, Örebro: 0p, Östersund: 3p 
  

http://www.oregklimat.se/
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BILAGA 4. Intervjufrågor 

 

 Organisation och styrning.   

- Hur är kommunen organiserad? (nämnder, styrelser, tjänsternas storlek etc.) 

 Styrande och strategiska dokument  

- Vilka är de styrande och strategiska dokumenten och vad heter dem?  

 Klimatfrågans organisation i kommunen  

- Hur är klimatfrågan organiserad och prioriterad i kommunen? Vilka är de 

ledande dokumenten vad gäller klimat och transporter? 

 Nätverk och samverkan  

- Vad är ni med i för nätverk/samverkan och vilken betydelse fyller 

medlemskapen? Hur påverkar det organisationen? 

 Klimatfrågans status och konflikter gentemot andra intressen 

- Hur hanterar ni den fysiska samhällsplaneringen utifrån ett klimatperspektiv? 

 Drivkrafter och framgångsfaktorer 

- Vad anser ni vara de viktigaste drivkrafterna och framgångsfaktorerna för att 

generera ett bra klimatarbete? 

 Statlig stimulans 

- Lip och klimp och betydelsen av statligt finansierade bidrag 

 Statliga myndigheter 

- Hur är ert förhållande till statliga myndigheter? Vad kan bli bättre? 

 Förslag och åtgärder 

- Vilka åtgärder anser ni ger bäst effekt för att minska klimatutsläppen och vilka 

är enligt er de mest framstående klimatåtgärderna i er kommun? 


