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2021 har fortsatt på distans, och det var ett bra 
tag sedan vi sågs på riktigt. Men många av oss 
som arbetar med lokal klimatomställning känner 
att vi ändå på sätt och vis kommit närmare varan-
dra i arbetsvardagen – steget till att mötas (digi-
talt), spåna idéer och agera tillsammans är kortare 
än någonsin. I årets verksamhetsberättelse sum-
merar vi året 2021 i Klimatkommunerna, och med 
det engagemang och den kraft vi ser hos er - tjäns-
tepersoner och politiker i medlemskommunerna – är 
det en sann glädje att göra detta! 
 
Vi har även i år fortsatt växa som förening. Nu 
är vi 42 medlemmar. Kalmar och Strängnäs, som 
tillkommit under året, bidrar med nya erfarenheter 
och perspektiv. 

Klimatkommunernas syfte är att stärka lokalt 
klimatarbete. Vi samverkar med nationell nivå och 
deltar i utredningar och utvecklingsarbete för att 
lägga fram och heja på förslag som underlättar 
för kommunerna i omställningen. För faktum är 
att utan ett seriöst, enträget och engagerat klima-
tarbete i Sveriges kommuner når vi inte heller våra 
nationella klimatmål. I år har vi, efter ett och ett 
halvt års arbete, överlämnat ett förslag till natio-
nell nivå för att påtala vikten av kommunernas 
engagemang i klimatomställningen och hur detta 
kan stärkas. Förslaget, som vi valt att kalla Inklu-
dera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom 
ett klimatavtal, är ett underlag till vidare utredning 
och lyfter behovet av att skapa en röd tråd i klima-
tarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå.  
Vi ser fram emot en god dialog om förslaget och 
om andra möjligheter som kan stärka kommuners 
och regioners klimatarbete!

I år har vi äntligen lanserat vårt nya inspirations- 
och kunskapsmaterial Klimatkommunernas 13 
uppgifter. Materialet är uppdelat i olika uppgifter, 
och fullt med goda exempel från våra medlems-
kommuner. Vi riktar oss till kommunpolitiker och 
tjänstepersoner som har en drivande roll i den 
lokala omställningen och hoppas att materialet 
och exemplen kan hjälpa till att hitta samsyn om 
hur omställningen kan se ut lokalt, vilka fördelar 
den kan föra med sig för hälsan hos medborgarna, 
det lokala näringslivet, trivseln och mer därtill. Ett 
fördjupat samarbete med Viable Cities har bland 
annat möjliggjort framtagandet av materialet. 
Detta är vi mycket glada för!

Andra områden som vi jobbat med i våra projekt 
2021 är parkering, kolsänkor och fordon. I projek-
tet KomPark, som leds av IVL, arbetar vi fram ett 
kunskapsunderlag om hur kommuner kan styra 
med parkering samtidigt som vi lyfter vilka hinder 
som finns i lagstiftningen. I Sänk kolet! där vi bland 
annat samarbetar med SLU, har vi tagit fram en 
webbaserad guide för kommuner som vill maxime-
ra sina kolsänkor. Med hjälp av SKR har vi kunnat 
sätta spotlighten på hur kommuner kan jobba 
strategiskt och praktiskt för att ställa om till en 
fossilbränslefri fordonsflotta. 

Under året har vi också haft dialog med pågåen-
de utredningar och svarat på (ovanligt många) 
remisser.

Vår tävling Steget före, som vi startat för att lyfta 
fram goda exempel på lokalt klimatarbete i Sveri-
ges kommuner, hade i år temat ”Bästa åtgärd för 
färre bilar i centrum”. Juryn utsåg Luleå kommuns 
bidrag ”En gång för alla” till vinnare.
 
Under året har vi haft webbfikor om sju olika äm-
nen, där deltagarna fått lyssna på en intressant 
gäst och ställa frågor. Kolla in dem på vår Youtube-
kanal om du missat någon. Där ligger alla inspe-
lade. På vår youtube ligger även inspelningar från 
webbinarier och träffar vi bjudit in till under året. 

I vår årliga sammanställning Klimatläget jämför vi 
medlemmarna inom 12 områden. Årets jämförelse 
visar att femton medlemskommuner har minskat 
utsläppen inom det geografiska området med mer 
än 40 procent sedan 1990, 27 kommuner har tagit 
beslut om fossilfria kapitalplaceringar, 35 kommu-
ner följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinkö-
pen, m.m. På vår hemsida presenteras våra med-
lemmars arbete - välkommen att botanisera på 
medlemssidorna och i vår kunskapsbank!

Förord

https://klimatkommunerna.se/2021/12/inkludera-alla-kommuner-i-sveriges-klimatarbete-genom-ett-klimatavtal/
https://klimatkommunerna.se/2021/12/inkludera-alla-kommuner-i-sveriges-klimatarbete-genom-ett-klimatavtal/
https://klimatkommunerna.se/2021/12/inkludera-alla-kommuner-i-sveriges-klimatarbete-genom-ett-klimatavtal/
https://klimatkommunerna.se/2021/12/klimatkommunernas-13-uppgifter-nu-ar-det-har/
https://klimatkommunerna.se/2021/12/klimatkommunernas-13-uppgifter-nu-ar-det-har/


Vill du veta mer? 
I vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i  
månaden kan du ta del av det senaste inom lokalt 
klimatarbete. Prenumerationslänk finns längst ner 
på www.klimatkommunerna.se

På vår hemsida www.klimatkommunerna.se finns 
mängder av exempel och tips som rör lokalt  
klimatarbete. Vår kunskapsbank är en guldgruva 
för kommuner som söker inspiration och  
vägledning. 

Följ oss också gärna i sociala medier. Vi finns på  
facebook, instagram, LinkedIn och Youtube och vår 
mailadress är kansliet@klimatkommunerna.se

Välkommen att höra av dig till kansliet med  
frågor och synpunkter!

Klimatkommunerna är en förening för  
kommuner och regioner som jobbar  
aktivt med lokalt klimatarbete.  
Våra medlemmars klimatarbete ligger i  
framkant i Sverige och världen, med  
tuffa klimat- och energimål och  
ambitiösa åtgärder. 

Vårt övergripande syfte är att minska  
utsläppen av växthusgaser i Sverige  
genom erfarenhetsutbyte, påverkans- 
arbete och spridning av goda exempel. 

Klimatkommunerna är en pådrivande ak-
tör för det nationella klimatarbetet genom 
att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och 
drivkrafter som har betydelse för arbetets 
resultat.

https://www.instagram.com/klimatkommunerna/
http://www.klimatkommunerna.se
http://www.klimatkommunerna.se
mailto:kansliet@klimatkommunerna.se
https://www.instagram.com/klimatkommunerna/
https://www.linkedin.com/company/klimatkommunerna/
https://www.facebook.com/klimatkommunerna
https://www.youtube.com/channel/UCnZ79rzC9rsR54TsrrAcAnw


Nya medlemmar 2021
Kalmar och Strängnäs är nya medlemmar under 2021. Nu 
är vi 41 kommuner och en region som tillsammans driver 
på den lokala omställningen.  

Vi på kansliet har märkt av ett ökat intresse för Klimat-
kommunernas verksamhet, både från kommunerna själva 
och från engagerade medborgare som vill se mer klima-
tengagemang i sin kommun. 

Naturskyddsföreningens stämma i augusti 2021 beslutade 
exempelvis att 1) uppmana varje lokal krets att påverka 
sin kommun att söka medlemskap i föreningen Klimat-
kommunerna, att 2) uppmana varje krets/länsförbund att 
kontakta och samverka med de kommuner/regioner som 
redan är anslutna samt att 3) uppmana varje länsförbund 
att påverka sin region att söka medlemskap i Klimatkom-
munerna. 

Klimatläget hos  
medlemmarna
Varje år följer vi upp medlemmarnas klimatarbete och 
sammanfattar resultaten i Klimatläget och på sidan 
”Medlemmar” på vår hemsida. Där går det att läsa om 
de 13 spetsområden för lokalt klimatarbete som vi har valt 
ut och om hur medlemmarna arbetar med dem.

Störst förändring från 2020 såg vi på områdena Fossil-
bränslefri fordonsflotta och Mat & måltider. 22 av med-
lemmarna anger att de har en i stort sett fossilbränslefri 
fordonsflotta i jämförelse med 11 förra året. På frågan om 
kommunen/regionen följer upp klimatpåverkan från livs-
medel svarar 35 av 40 ja, i jämförelse med 20 förra året.

Nytt för i år är att vi har med som ett spetsområde att 
kommunen har fattat beslut om att bli klimatneutrala 
(eller motsvarande) och huruvida de arbetar aktivt med 
kolsänkor.

http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/08/2021-klimatlaget.pdf
https://klimatkommunerna.se/medlemmar/


Vi har under året haft ett expertuppdrag i Mil-
jömålsberedningen, som ska föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från kon-
sumtion. Klimatkommunerna har länge lyft vikten 
av ett nationellt konsumtionsmål och en strategi 
för att minska klimatpåverkan från konsumtionen, 
genom uppdraget bidrar vi med att lyfta in kom-
munernas perspektiv i arbetet. 

Den 10 maj höll vi ett Dialogmöte med Klimat-
rättsutredningen, som ser över hur all relevant 
lagstiftning ska stämma med klimatmålen. 

Den 9 juni höll vi ett digitalt möte med Upp-
handlingsmyndigheten om hållbarhetskrav vid 
upphandling av finansiella tjänster. Vi presenterade 
hur Klimatkommunerna har jobbat och jobbar med 
hållbara kapitalplaceringar.

EU:s taxonomi och lagstiftning om fordon är under 
utveckling, och vilken väg EU väljer kommer att bli 
helt avgörande för biogasen, som i många svens-
ka kommuner är en värdefull pusselbit på vägen 
till klimatneutralitet och ett hållbart samhälle. 
Klimatkommunerna och Energigas Sverige bjöd 
in till ett möte om biogas, för politiker i Sveriges 
kommuner. Vi gav en snabbkurs om vad som är på 
gång, och presenterade en möjlighet att vara med 
och påverka. Efter mötet samordnade vi arbetet 
med ett öppet brev från 33 kommunpolitiker till 
Regeringskansliet, utvalda riksdagsledamöter och 
EU-parlamentariker om EU-regler för biogasen.

Vi har skrivit 11 remissvar under året, länkar finns i 
tabellen på nästa sida.

Påverkansarbete och remissvar

Vi har även skrivit följande debattartiklar 2021:
  

Öppet brev till Regeringskansliet, utvalda riksdags-
ledamöter och EU-parlamentariker om EU-regler 
för biogasen
April 2021

Klimatkommunernas svar på omstritt förslag 
om fordon och bränsle
Altinget 1 juli 2021

Klimatkommunerna: Här är våra förslag på 
budgetsatsningar
Altinget 16 september 2021

Klimatkommunerna: Politisk samsyn en viktig 
pusselbit i klimatomställningen
Aktuell Hållbarhet 12 november 2021

Vårt påverkansarbete bedriver vi på olika sätt. 
Ibland handlar det om att svara på remisser av 
aktuella utredningar och förslag, ibland om att 
delta i en arbetsgrupp eller att skicka input via mail 
till personer som arbetar med förslag eller initiativ. 
Ibland handlar det om att väcka uppmärksamhet 
kring en specifik fråga. Här presenterar vi en del av 
vårt påverkansarbete under 2021. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/10/dir.-2020110/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/10/dir.-2020110/
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/04/brev-om-biogas-fran-33-kommunpolitiker-till-regeringen-och-samarbetspartierna.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/04/brev-om-biogas-fran-33-kommunpolitiker-till-regeringen-och-samarbetspartierna.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/04/brev-om-biogas-fran-33-kommunpolitiker-till-regeringen-och-samarbetspartierna.pdf
https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatkommunernas-svar-paa-omstritt-forslag-om-fordon-och-bransle
https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatkommunernas-svar-paa-omstritt-forslag-om-fordon-och-bransle
https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatkommunerna-har-ar-vaara-forslag-paa-budgetsatsningar
https://www.altinget.se/miljo/artikel/klimatkommunerna-har-ar-vaara-forslag-paa-budgetsatsningar
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/klimatkommunerna-politisk-samsyn-en-viktig-pusselbit-i-klimatomstallningen/
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/klimatkommunerna-politisk-samsyn-en-viktig-pusselbit-i-klimatomstallningen/


Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddin-
frastruktur (Boverkets rapport 2020:18)

Klimatkommunernas svar  
(januari 2021)

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-
planeringen för perioden 2022-2033 och 2022-
2037

Klimatkommunernas yttrande   
(januari 2021)

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddin-
frastruktur (Boverkets rapport 2020:18)

Klimatkommunernas svar  
(januari 2021)

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning 
av motorfordon (SOU 2020:22)

Klimatkommunernas svar  
(maj 2021)

Promemoria Genomförande av ändringar i 
direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster

Klimatkommunernas svar   
(juni 2021)

Ytterligare stimulanser på hyberområdet: 
En ny skattereduktion för reparationer och 
skattefri uthyrning av personliga tillgångar 
(Fi2021/01820)

Klimatkommunernas svar  
(juni 2021)

SOU Stärkt planering för en hållbar utveckling Klimatkommunernas remissvar  
(september 2021)

Förbud mot prospektering och nyexploatering 
av kol, olja och fossilgas, Ds 2021:20

Klimatkommunernas yttrande  
(september 2021)

Förslag på ändring av EU-förordning om normer 
för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya 
lätta fordon

Klimatkommunernas svar   
(september 2021)

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden, SOU 2021:21

Klimatkommunernas remissvar   
(oktober 2021)

En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) Klimatkommunernas remissvar   
(november 2021)

Klimatkommunerna har skrivit 11 remissvar under året, på aktuella utredningar och 
förslag. Tjänstepersoner och politiker i föreningen deltar i arbetet med remissvaren, som 
samordnas av kansliet. Länkar till remisserna och våra svar finns sammanställda i  
tabellen på denna sida. 

https://www.regeringen.se/4aa752/contentassets/2766e472ed624f41a2b2452a51efa742/rapport-konsekvenser-av-andrade-kravnivaer-pa-laddinfrastruktur
https://www.regeringen.se/4aa752/contentassets/2766e472ed624f41a2b2452a51efa742/rapport-konsekvenser-av-andrade-kravnivaer-pa-laddinfrastruktur
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/01/remissvar-klimatkommunerna-i2020-01324-laddinfrastruktur-docx.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/01/remissvar-klimatkommunerna-i2020-01324-laddinfrastruktur-docx.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/81134/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_186_inriktningsunderlag_infor_infrastrukturplaneringen_for_perioden_2022_2033_och _2022_2037.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/81134/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_186_inriktningsunderlag_infor_infrastrukturplaneringen_for_perioden_2022_2033_och _2022_2037.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/81134/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_186_inriktningsunderlag_infor_infrastrukturplaneringen_for_perioden_2022_2033_och _2022_2037.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/01/klimatkommunernas-yttrande-over-inriktningsunderlag-infor-transportinfrastrukturplaneringen-for-perioden-2022-2033-och-2022-2037.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/01/klimatkommunernas-yttrande-over-inriktningsunderlag-infor-transportinfrastrukturplaneringen-for-perioden-2022-2033-och-2022-2037.pdf
http://Klimatkommunernas svar (januari 2021)
http://Klimatkommunernas svar (januari 2021)
https://www.regeringen.se/499124/contentassets/d9ef6c9441734a369cf11292e6b1259b/motorfordonspooler--pa-vag-mot-okad-delning-av-motorfordon-sou-202022.pdf
https://www.regeringen.se/499124/contentassets/d9ef6c9441734a369cf11292e6b1259b/motorfordonspooler--pa-vag-mot-okad-delning-av-motorfordon-sou-202022.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/05/i202002336-klimatkommunerna-remissvar-motorfordonspooler-1.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/05/i202002336-klimatkommunerna-remissvar-motorfordonspooler-1.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/genomforande-av-andringar-i-direktivet-om-miljokrav-vid-upphandling-av-bilar-och-vissa-kollektivtrafiktjanster/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/genomforande-av-andringar-i-direktivet-om-miljokrav-vid-upphandling-av-bilar-och-vissa-kollektivtrafiktjanster/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/03/genomforande-av-andringar-i-direktivet-om-miljokrav-vid-upphandling-av-bilar-och-vissa-kollektivtrafiktjanster/
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/06/svar-klimatkommunerna-i202100867-inforande-av-clean-vehicles-directive.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/06/svar-klimatkommunerna-i202100867-inforande-av-clean-vehicles-directive.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/ytterligare-stimulanser-pa-hyber-omradet-en-ny-skattereduktion-for-reparationer-och-skattefri-uthyrning-av-personliga-tillgangar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/ytterligare-stimulanser-pa-hyber-omradet-en-ny-skattereduktion-for-reparationer-och-skattefri-uthyrning-av-personliga-tillgangar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/ytterligare-stimulanser-pa-hyber-omradet-en-ny-skattereduktion-for-reparationer-och-skattefri-uthyrning-av-personliga-tillgangar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/ytterligare-stimulanser-pa-hyber-omradet-en-ny-skattereduktion-for-reparationer-och-skattefri-uthyrning-av-personliga-tillgangar/
https://www.regeringen.se/49d793/contentassets/13caf269a82244d8a7d11bf22168015b/klimatkommunerna.pdf
https://www.regeringen.se/49d793/contentassets/13caf269a82244d8a7d11bf22168015b/klimatkommunerna.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202123/
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/klimatkommunernas-remissvar-starkt-planering-for-en-hallbar-utveckling.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/klimatkommunernas-remissvar-starkt-planering-for-en-hallbar-utveckling.pdf
https://www.regeringen.se/49cc3a/contentassets/848e9a28124641d9b7c7be28c9c3b667/forbud-mot-prospektering-och-nyexploatering-av-kol-olja-och-fossilgas-ds-202120-web.pdf
https://www.regeringen.se/49cc3a/contentassets/848e9a28124641d9b7c7be28c9c3b667/forbud-mot-prospektering-och-nyexploatering-av-kol-olja-och-fossilgas-ds-202120-web.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/klimatkommunernas-yttrande-pa-n202101832.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/klimatkommunernas-yttrande-pa-n202101832.pdf
https://www.regeringen.se/4a096c/contentassets/4b2a933399dd474e87534b760f531238/forslag-pa-andring-av-forordning-om-normer-for-nya-personbilar-och-for-nya-latta-nyttofordon.pdf
https://www.regeringen.se/4a096c/contentassets/4b2a933399dd474e87534b760f531238/forslag-pa-andring-av-forordning-om-normer-for-nya-personbilar-och-for-nya-latta-nyttofordon.pdf
https://www.regeringen.se/4a096c/contentassets/4b2a933399dd474e87534b760f531238/forslag-pa-andring-av-forordning-om-normer-for-nya-personbilar-och-for-nya-latta-nyttofordon.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/m202101392-klimatkommunernas-remissvar-om-koldioxidnormer-for-nya-latta-fordon.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/09/m202101392-klimatkommunernas-remissvar-om-koldioxidnormer-for-nya-latta-fordon.pdf
https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202121--en-klimatanpassad-miljobalk-for-samtiden-och-framtiden/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202121--en-klimatanpassad-miljobalk-for-samtiden-och-framtiden/
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/10/en-klimatanpassad-miljobalk-for-samtiden-och-framtiden-klimatkommunerna.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/10/en-klimatanpassad-miljobalk-for-samtiden-och-framtiden-klimatkommunerna.pdf
https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468ab6fa640ebb23851f/en-rattssaker-vindkraftsprovning-sou-202153
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/11/klimatkommunerna-m202101277-remissvar-en-rattssaker-vindkraftsprovning.pdf
http://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2021/11/klimatkommunerna-m202101277-remissvar-en-rattssaker-vindkraftsprovning.pdf


Öppna webbinarier

21 januari: workshop om kolsänkor  
(Projekt: Sänk kolet!)

17 mars: Kommunerna, biogasen och EU – vad 
står på spel?  
EU:s taxonomi och lagstiftning om fordon är under 
utveckling. Vilken väg EU väljer kommer att bli helt 
avgörande för biogasen, som i många svenska 
kommuner är en värdefull pusselbit på vägen till 
klimatneutralitet och ett hållbart samhälle. Klimat-
kommunerna och Energigas Sverige bjöd in till ett 
möte för politiker i Sveriges kommuner. Vi gav en 
snabbkurs om vad som är på gång, och presente-
rade en möjlighet att vara med och påverka.

6 april: Infowebinar om EUCF:s andra utlysning. 
Kommuner kan söka pengar från European City 
Facility (EUCF) för att utveckla ett investeringskon-
cept. Vad kan detta vara bra för, och hur gör man 
för att söka? Klimatkommunerna och Energikontor 
Sydost bjöd in till en infoträff.

26 april: Räkna på kolsänkor 
Vi höll ett webbinarium för att ge en inblick i olika 
sätt att beräkna/uppskatta effekten av olika kol-
sänkande åtgärder. Inspelning finns på vår youtu-
bekanal (Projekt: Sänk kolet!)

28 april: Virtuellt besök i Skellefteå, tema trä-
byggande 
Skellefteå kommun stod värd för ett virtuellt besök. 
Temat för träffen var träbyggande. Här hittar du 
inspelningen.

15 september: Virtuellt besök i Forshaga  
Vi gjorde ett digitalt besök hos Forshaga kommun - 
en av våra värmländska medlemmar - för att höra 
om deras klimatarbete. Här hittar du inspelningen. 

5 oktober: Webbinarium om CEEQUAL  
Tillsammans med Sweden Green Building Council 
ordnade vi ett webbinarium om CEEQUAL, ett håll-
barhetscertifieringssystem för projekt inom mark, 
anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och 
offentliga miljöer, som har tagits fram för att upp-
muntra till att göra mer än lagen kräver. Här finns 
anteckningar, inspelning och länktips.

9 november: Infowebinar om EUCF:s tredje 
utlysning 
Kommuner kan söka pengar från European City 
Facility (EUCF) för att utveckla ett investeringskon-
cept. Vad kan detta vara bra för, och hur gör man 
för att söka? Klimatkommunerna och Energikontor 
Sydost bjöd in till en infoträff.

11 november: Webbinarium om klimatledar-
skap. Vad har kommuner från de nordiska 
länderna att lära sig av varandra? Tillsammans 
med SKR och dess finska och norska motsvarighe-
ter bjöd vi in till ett möte där flera nordiska kom-
muner berättade om sitt klimatarbete. Webbinariet 
genomfördes med stöd från Nordiska Ministerrådet. 
(Projekt: Transition to carbon neutrality - Nordic 
cities and municipalities leading & learning)

16 november: Webbinarium om att upphandla 
fossilfria transporttjänster och entreprenader.  
Ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Skåne, 
med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner 
och Europeiska regionalfonden. Inspelning och 
dokumentation finns här. (Projekt: Fossilbränslefri 
fordonsflotta och klimatsmarta resor)

26 november: Webbinarium om kolsänkor i jord-
bruket 
Vi tittade på filmade reportage från två skånska 
gårdar och två filmer där forskare kommenterade 
metoderna och hade ett öppet samtal om kol-
sänkor i jordbruket, vad som är på gång i EU och 
nationellt inom området och hur kommuner och 
andra kan bidra till en positiv utveckling. Filmer och 
dokumentation finns här. 

9 december: Frukost om flexibla parkeringstal 
Hur arbetar kommuner med flexibla parkeringstal? 
Hur vanliga är de i kommunerna och hur används 
de av exploatörerna? Det har projektet KomPark 
tagit reda på och den 9 dec presenterades resulta-
tet på ett frukostseminarium. (Projekt: KomPark)

16 december: Prisutdelning Steget Före 
Årets tema i Klimatkommunernas tävling var åt-
gärder för färre bilar i centrum. Vinnaren blev Luleå 
kommun som vann med bidraget #engångföralla.

https://youtu.be/Eey_Kz4PTY0
https://youtu.be/Eey_Kz4PTY0
https://www.youtube.com/watch?v=Htt-5fD4FBM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Htt-5fD4FBM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lYvsocuYU-w
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/samhallsplanering-och-byggande/klimatpaverkan-fran-byggmaterial/ceequal-webbinarium-5-oktober-2021/
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/samhallsplanering-och-byggande/klimatpaverkan-fran-byggmaterial/ceequal-webbinarium-5-oktober-2021/
https://klimatkommunerna.se/webbinarium-16-november-upphandla-fossilfria-transporttjanster-och-entreprenader/
https://klimatkommunerna.se/webbinarium-16-november-upphandla-fossilfria-transporttjanster-och-entreprenader/
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/jordbruket-och-kolet/
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/jordbruket-och-kolet/


24 mars: Runda för kontaktpersoner 
Kontaktpersoner i medlemskommunerna samlades 
och uppdaterade varandra om läge och utmaning-
ar hos dem. Diskussion och tips.

21 april: Digitalt årsmöte 
Som inledning på årsmötet fick vi besök av Annika 
Jacobsson, statssekreterare på Miljödepartemen-
tet, som presenterade vad som är på gång natio-
nellt och deltog i ett samtal mellan Annika, Moa 
Rasmusson (ordförande i Svenska Cykelstäder) och 
Klimatkommunernas ordförande Lennart Bonde-
son.

6 maj: Medlemsträff om rättvis omställning 
Annica Kronsell, professor i globala studier vid Gö-
teborgs Universitet, gav en inblick i vad forskningen 
om klimat och jämställdhet säger. Rikard Warleni-
us, lektor i humanekologi vid Göteborgs Universitet, 
pratade om The Green New Deal i USA som ett 
möjligt sätt att minska klyftorna. Gruppdiskussio-
ner: Vilka utmaningar finns i arbetet med rättvis 
klimatomställning? Vilka lösningar behövs för att 
omställningen ska bli rättvis? Hur kan nyckeltal ut-
formas så att de bättre speglar förhållanden, med 
hänsyn taget till tex klass? Hur går vi vidare? Vad 
behöver kommunerna (kunskap, fördjupning…)?

12 maj: Medlemsträff för mindre kommuner 
Frågor som diskuterades var bl.a. Vilka interna 
nätverk för miljöarbetet har ni i er kommun? Hur 
jobbar ni så att det blir verkstad av det strategis-
ka? Hur hittar ni balans mellan strategiskt och 
operativt arbete? Vilka externa klimat/miljödata 
använder ni? Används det ordinarie verksamhets-
systemet (typ Stratsys) eller har annat specifikt 
system köpts in?  
 
På vilket sätts följs miljö- och klimatarbetet upp? 
Som en mindre kommun, hur arbetar ni mot era 
medborgare? Hur samverkar ni internt och externt i 
miljö- och klimatfrågan?

Medlemsträffar

16 juni: Digitalt möte för medlemmar med SEI 
Stockholm Environment Institute berättade om 
det verktyg de tagit fram för att få fram lokal kli-
matstatistik från konsumtionen.

1 september: Digital träff om visualisering av 
klimatomställningen 
ClimateView, Futureproofed Cities och Svalna 
presenterade kort verktygen och kommuner som 
testar dem berättade hur de upplever det.

16-17 november: Digital nätverksträff med  
Borås stad.  
Våra kontaktpersoner i Borås berättade om hur de 
organiserar sitt klimatarbete, hur de ställer kli-
matkrav vid byggnation och bjöd på en kavalkad i 
klimatåtgärder. Vi hade även en digital workshop 
och en runda för att höra vad som är på gång i 
medlemskommunerna. Två inbjudna gäster bjöd på 
framtidsspaningar - Cecilia Tall, generalsekretera-
re på Sveriges Textil och modeföretagen och Peter 
Serrander vid Högskolan i Borås.

30 november: Pensionerna och klimatet – vad 
kan kommunerna göra?  
Webbmöte med samtal mellan kommuner, KPA och 
Adda m.fl. 



Tävlingen Steget Före

Klimatkommunernas tävling Steget före 
instiftades i samband med föreningens 
tioårsjubileum och utlystes 2021 för tredje 
gången. Med tävlingen vill vi uppmärksamma 
de stordåd som utförs i landets kommuner 
och regioner för att Sverige ska klara klimat-
omställningen. 2021 var temat för Steget före 
Bästa åtgärd för färre bilar i centrum. Juryn 
utsåg Luleå kommun till vinnare, med bodra-
get #engångföralla. Läs mer på vår hemsida!

Praktikarbete om medborgarengagemang

Under hösten har vår praktikant Julia Johansson 
deltagit i kansliets dagliga arbete, och undersökt 
hur medlemmarna arbetar med medborgaren-
gagemang. Hon har även gjort en internationell 
omvärldsspaning på temat medborgarråd med 
klimatfokus. Resultat och rekommendationer från 
arbetet presenteras i en rapport i början av 2022.

Referensgrupper

Ibland väljer vi att delta i referensgrupper för forsk-
ningsprojek och initiativ som vi finner intressanta 
för våra medlemmar och kommuner överlag. Under 
2021 har vi bland annat gett inspel till följande 
referensgrupper:

- SEI (Stockholm Environment Institute), i deras 
arbete med att ta fram en modell för lokal  
konsumtionsstatistik. Modellen presenterades vid 
en medlemsträff. 

- GrassRoots Initiatives for Transition (GRIT) är ett 
forskningsprojekt, där forskare vid bl.a. Göteborgs 
Universitet studerar klimatinitiativ som kommer 

från medborgarna. 

- Lokalt ägandeskap i omställningen till hållbara 
energisystem, ett projekt där Uppsala Universi-
tet, Nordregio m.fl. tittar på olika modeller och 
behov av förändringar. 

- Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem - en 
kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalter-
nativ, ett projekt som KTH m.fl. arbetar med.  

- SIS (Svenska institutet för standarder) under-
söker behov och intresse för en nordisk standard 
för kommuners arbete med att bli klimatneutrala, 
och vi ingår som inbjuden part i diskussionerna.

https://klimatkommunerna.se/2021/12/grattis-lulea-kommun-som-vann-var-tavling-steget-fore/


Projektnamn:  
Sänk kolet! En praktisk guide för kommuners 
strategiska arbete med kolsänkor

Finansiär: 
Formas kommunikationsutlysning

Samarbetspartners: 
Klimatkommunerna projektleder. I projektet 
deltar även SLU Alnarp och Belyazid Consul-
ting & Communication.

Syfte och aktiviteter: 
Kartlägga forskningsläget om kolsänkor, 
sammanställa vilka metoder och typer av kol-
sänkor som kommuner använder sig av idag. 
Lanserat en webbaserad guide för kommuner 
som vill maximera sina kolsänkor. 

Projekt

Projektnamn:  
Foodjams – påskynda omställningen till mer 
lokalt producerat växtbaserat protein i skol-
måltider. 

Finansiär: 
Formas kommunikationsutlysning

Samarbetspartners: 
Klimatkommunerna projektleder. I projektet 
deltar även SLU, Hushållningssällskapet och 
Azote.

Syfte och aktiviteter: 
Vi kommer att arbeta tillsammans med fors-
kare och kommunikatör för att hjälpa måltids-
organisationer i kommuner att väcka nyfiken-
het och kreativitet och utveckla måltider eller 
måltidskomponenter.

Projektnamn:  
KomPark - Kommunala parkeringsstyrmedel 
för energieffektiva städer

Finansiär: 
Energimyndigheten

Samarbetspartners: 
IVL projektleder. Chalmers och Klimatkommu-
nerna är projektpartners.

Syfte och aktiviteter: 
Analysera och utveckla befintliga och nya 
parkeringsstyrmedel, för att öka kommuners 
rådighet, möjlighet och vilja att påverka och 
styra bilinnehav och bilanvändning. 

Projektnamn:  
Viable Cities - samarbetsprojekt

Finansiär: 
Energimyndigheten

Samarbetspartners: 
Projektet är ett utökat samarbete mellan 
Viable Cities och Klimatkommunerna kring 
temat klimatneutrala städer.

Syfte och aktiviteter: 
Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 
2030 2.0 har vuxit till 23 städer. Vi sprider det 
som städerna gör till andra kommuner och ge 
Viable Cities och projektdeltagarna inblick i 
relevanta åtgärder och strategiskt klimatarbe-
te som pågår hos våra medlemskommuner. En 
del av arbetstiden har använts i arbetet med 
inspirations- och kunskapsmaterialet Klimat-
kommunernas 13 uppgifter



Projektnamn:  
Fossilbränslefri fordonsflotta och klimatsmarta 
resor.

Finansiär: 
Sveriges Kommuner och Regioner

Syfte och aktiviteter: 
Ge stöd till kommuner som står inför att ställa 
om till en fossilbränslefri fordonsflotta (inkl. 
arbetsmaskiner), transportupphandlingar och 
klimatsmarta resor i tjänsten. Vi har tittat på 
hela inköps- och användarprocessen och gjort 
följande: 

- Bildat en fordonsgrupp bestående av perso-
ner som jobbar specifikt med fordonsfrågor i 
medlemskommuner.

 - Med hjälp av material, insikter och tips från 
fordonsgruppen har vi tagit fram en guide som 
nu finns i Klimatkommunernas kunskapsbank. 
Guiden går igenom 6 steg som är viktiga för 
att lyckas med arbetet. 

- Hållit ett välbesökt webbinarium tillsam-
mans med Länsstyrelsen i Skånes projekt 
Fossilbränslefria kommuner, om upphandling 
av fossilfria transporter. På webbinariet gavs 
en översikt över olika metoder som kommuner 
använder sig av idag, och några av de metod-
stöd/guider som finns. 

Projektnamn:  
Transition to carbon neutrality - Nordic cities 
and municipalities leading & learning). 

Finansiär: 
Nordiska ministerrådet 

Samarbetspartners: 
Sveriges Kommuner och Regioner och motsva-
rande organisationer i Norge och Finland.

Syfte och aktiviteter: 
Tillsammans med SKR och dess finska och 
norska motsvarigheter bjöd vi in till ett web-
binarium om klimatledarskap. Insamling och 
spridning av ”best practice” inom styrning och 
ledning pågår. 

Projektnamn:  
EUCF

Finansiär: 
EU via Energy Cities

Samarbetspartners: 
Energikontor Sydost

Syfte och aktiviteter: 
Det europeiska initiativet European City Faci-
lity (EUCF) erbjuder ett stöd som ska hjälpa 
kommuner och grupper av kommuner i Euro-
pa att mobilisera kapital för omställningen. 
Klimatkommunerna och Energikontor Sydost 
informerar svenska kommuner om stödet. 



Klimatkommunerna söker aktivt samarbeten för att stärka, fördjupa och bredda vårt 
arbete. Här presenterar vi några av våra samarbetspartners.

- Vi är medlem i Energy Cities, en europeisk sammanslutning av städer för energiom-
ställning.

- Vi är partner i 2030-sekretariatet, som driver på och följer upp arbetet med fossilobe-
roende fordonsflotta 2030. Vi är stående medlem i arbetsgruppen.

- Trafikverket har fått i regeringsuppdrag att arbeta med en Arena för transporteffek-
tiva stadsmiljöer. Vi ingår som en aktör i arenan som består av ett antal nätverk där vi 
representerar kommunsektorn. Under året har vi föreslagit ett coachningsprogram som 
verksamhetsledarna för arenan tyckte var en bra idé, och beslöt sig för att erbjuda till 
kommuner. 

- Vi deltar i initiativet Fossilfritt Sverige. Initiativet drivs av ett kansli under ledning av en 
nationell samordnare. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regi-
oner arbetar Fossilfritt Sverige med att identifiera hinder och möjligheter för att acce-
lerera utvecklingen, och tar sedan fram och överlämnar politiska förslag till regeringen 
och samlar aktörer för att genomföra relevanta åtgärder.

- Vi deltar i Lokala Baljväxter – Aktörsamverkan i hela värdekedjan - ett nätverk för att 
främja produktion och konsumtion av svenska baljväxter. 

- Vi sitter med i Klimatpolitiska rådets användargrupp för klimatvisualisering och har 
kontakt med olika företag som erbjuder visualiseringsverktyg för kommuner. 

Samarbetspartners

Uppdrag: Föreläsningar, konferenser 
m.m.
Vi berättar om Klimatkommunerna i olika sammanhang och föreläser och håller 
workshops om lokal klimatomställning, Klimatkommunernas arbete och våra påverkans-
punkter. Några exempel under 2021 var: 

- Hållbar Kommun (Aktuell Hållbarhets konferens)

- Naturskyddsföreningen 

- Miljöstrategigruppen Västra Götaland (om kolsänkor)

- Salems kommun

- Naturvetarna

- KPA Pension



Kommunikation

Kommunikation är en viktig del i vårt arbete, både 
för att sprida goda exempel och allt våra medlem-
mar gör. Men även för att Klimatkommunerna som 
förening ska växa.

Vårt nyhetsbrev ges ut en gång i månaden, med 
nyheter från kansliet och medlemmarna, och ak-
tuella tips. Antalet prenumerantar har under 2021 
ökat till omkring 1800 personer. 

Den 31 oktober till den 12 november samlades 
beslutsfattare och förhandlingsdelegationer från 
världens länder i Glasgow för klimatförhandlingar. 
Under dessa veckor gjorde vi en specialsatsning 
om FN:s klimatförhandlingar med ett specia-
linsatt nyhetsbrev, bland annat med filmer där tre 
personer i Klimatkommunernas styrelse berättade 
om just deras kommuners klimatarbete och gav 
tips till andra politiker i omställningen. Vi tog fram 
en tipslista med de bästa sidoevenemang i Green 

Webbfikor 2021

Klimatkommunernas webbfika är 
en halvtimme på webben med en 
intressant gäst. Webbfikorna spelas 
in och går att se på vår youtubeka-
nal. Tidigare gäster och kommande 
tillfällen annonseras på den här län-
ken. 2021 års fikagäster presenteras 
på bilderna här intill.

Zone och uppdaterade extra frekvent i sociala me-
dier. Åsa Romson gästade en välbesökt webbfika 
för att berätta om förhandlingarna. 

Under Glasgow-mötet tog vi också fram kommu-
nikationsmaterial till medlemmarna som de kunde 
använda internt och på sina hemsidor och sociala 
medier, och vidareutvecklade de engelska sidorna 
på klimatkommunerna.se. Under veckan släppte vi 
även en kort film på engelska om Klimatkommu-
nerna, med exempel från medlemmarna.

Under 2021 har vi fortsatt utveckla våra socia-
la medier och hemsida. Vi har uppdaterat med 
kontinuerligt i alla våra kanaler, på LinkedIn har det 
bidragit till 172 nya följare under året. På Instagram 
har vår nya medlem Kalmar gästat oss och på Fa-
cebook har vi fått 66 nya följare. Vi har även under 
2021 fortsatt lägga upp både kortare filmer och 
inspelade webbianrier på vår Youtube-kanal.

https://klimatkommunerna.se/vad-vi-gor/evenemang/webbfika/
https://klimatkommunerna.se/vad-vi-gor/evenemang/webbfika/

