
Klimatkommunerna
Halvårsrapport

Klimatkommunernas kansli



Prioriterade områden: 

- Transporteffektivt samhälle

- Rättvis klimatomställning

- Lokalt klimatledarskap

Mål:

- Mål 1: Medlemmarnas klimatarbete ska stärkas

- Mål 2: Klimatkommunerna ska vara en aktiv röst för att 

påskynda lokalt klimatarbete

- Mål 3: Klimatkommunerna ska samverka med internationella 

aktörer

- Mål 4: Klimatkommunernas verksamhet ska växa

- Mål 5: Klimatkommunernas nuvarande styrelse ska utvärdera 

sitt arbete och göra en bra överlämning till nästa styrelse

Upplägg: Likt verksamhetsplanen



Transporteffektivt samhälle

- Projektet KomPark slutfört. Guide till kommuner

- Ingår i Klimatkommunernas 13 uppgifter: 
stadsplanering, parkering, cykel, godstransporter 

- Remissvar Nationell transportinfrastrukturplan och 
Skattelättnad för arbetsresor

- Medverkat i workshop och gett skriftligt inspel till 
Trafas underlag till nationella KHP. Avstämning med 
infrastrukturdepartementet 7 feb

- Webbfika om vägdelning

- Trafikverkets Arena för transporteffektiv stadsmiljö

Händer i höst:

- Fortsättning KomPark – ev nytt projekt

- Klimatkommunernas 13 uppgifter fortsatt spridning

- Medverkan vid Trafikverkets resultatkonferens 

Grönt Ljus

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/


Rättvis klimatomställning

- Hur når vi de som släpper ut mest?

- Referensgrupp SEI:s verktyg 
Konsumtionskompassen

- El- och bensinpriset

- Kampanj reseavdrag

- Krönika nyhetsbrev

- Medborgarengagemang

- Avsnitt i Kunskapsbanken

- Projektidé klimatmedborgarråd för unga

- Projektet Foodjams

- Uppstartat

Händer i höst:

- Webbinarium utifrån Konsumtionskompassen

- Energieffektivisering?

- Rättvis energiomställning – möte med 

vindkraftsutredare & webbfikor 

- Projektansökan om klimatmedborgarråd för unga 

- Foodjams – test i 4 kommuner

- Praktikant



Lokalt klimatledarskap

- 13 uppgifter allmänt

- Lansering 25 mars: Filmer Youtube 

- Kampanj i sociala medier pågår

- Besökt Sollentuna, MP Lund, Lund MHU

- 27 jan besök hos SKR:s programberedning för 
hållbar omställning

- Koldioxidbudgetar

- SKR-projekt uppstartat

- Workshop årsmöte

- Sustainable Advantage
- Intro för alla medlemmar
- Användargrupp
- Strategiskt seminarium om arbetsmaskiner

Händer i höst:

- Utbildningar

- Fortsatt kommunikation i sociala medier och 

nyhetsbrev 

- Klimatinvesteringsplan – sprida gott exempel 

- SKR-projekt koldioxidbudgetar fortsätter 

- Kommek i augusti

- Klimatläget



Mål 1: Medlemmarnas 
klimatarbete ska stärkas

- Tre medlemsträffar 

- Runda med kontaktpersoner 1 mars

- Årsmötesdagar i Stockholm 25-26 april

- Maillistan 

- Sammanställningar på medlemssidan 

- Maillista för kommunikatörer 

- Klimatläget

- Nya medlemstest

- Årets test utskickade för uppdatering

- Uppdateringar till medlemmar

- Nytt: info från kansliet en gång i månaden 

- 27 nyheter på hemsidan 2022

- Kunskapshöjande aktiviteter

- Fem webbfikor

- Kommunikatörsnätverk 
- Tre träffar, mejllista och lunchföreläsning tsm

med Viable Cities

- Gemensamt uppföljningsverktyg
- Provperiod Sustainable Advantage igång
- Användargrupp
- Tre introträffar + strategiskt seminarium

Händer i höst:

- Nätverksträff, runda för mindre och nya kommuner 

samt runda för politiker, konsumtion

- Kom. Utbildning med Viable Cities

- Klimatläget sammanställning

- Hållbara kapital: Samtal med aktörer

- Utvärdering Sustainable Advantage



Mål 2: Klimatkommunerna ska vara en aktiv 
röst för att påskynda lokalt klimatarbete

- Klimatavtal

- Inläggsserie på LinkedIn

- Presentation och samtal på årsmötesdagarna

- Berättat om klimatavtalet för EM, Klimatpolitiska 
rådet, Naturvårdsverket, Fossilfritt Sverige

- Inspel till nationella klimathandlingsplanen genom 
regeringsuppdrag lett av Lst Uppsala

- Remisser och utredningar

- Skattelättnad för arbetsresor

- Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033

- Remissvar: En skyldighet att beakta vissa 
samhällsintressen vid upphandling

- Remissvar: Reduktionsplikt för rena och 
höginblandade biodrivmedel 

- Dialoger 

- Klimatpolitiska rådet 

- Trafikverket Arena för transporteffektiv stadsmiljö

- Upphandlingsmyndigheten

Händer i höst:

- Klimatavtal: Möte med miljö - och jordbruksutskottet 

samt uppföljning med miljödepartementet. Ev.  

diskussionstillfälle.

- Remissvar: Klimaträttsutredningen, 

Konsumtionsbaserat mål, 

Industriutsläppsportalsförordning, Vindkraft 

incitament, En ny livsmedelsberedskap. 



Mål 2 forts: Klimatkommunerna ska vara en 
aktiv röst för att påskynda lokalt 
klimatarbete

Händer i höst:

- Deltar på Viable Cites workshop om klimatkunskap

- 2030 sekretaeriatet: Partnermöten & träff om 

utsläpp från upphandlade transporter (Per-Eriks 

excelark)

- Upphandlingsmyndigheten: dialog om 

kapitalplaceringar

- Klimatguide för politiker

- Sammanställning: 2020 målår i klimatarbetet

- Foodjams på tre skolor 

- Samarbeten

- Viable Cities

- Fossilfritt Sverige

- 2030-sekretariatet

- Opinionsundersökning på temat ”Från stor småstad 
till liten storstad ”

- Projektidé framtagen 

- Foodjams

- Uppstartat med forskningsöversikt 

- Sänk Kolet!

- Slutfört: 17 feb slutseminairum, Sänk kolet-
guide i Kunskapsbanken 

- Ny projektansökan inskickad

- Ny ansökan om bygg & upphandling inskickad!



Mål 3: Klimatkommunerna ska samverka 
med internationella aktörer

- Påverkansarbete gentemot EU

- Avstämning med EU-kommissionen och 
Energikontor Norr om förenklad rapportering 
för 5 länders kommuner i Covenant of Mayors

- Sprida nyheter om svenska kommuner och regioners 
klimatarbete

- Engelsk sammanfattning till Energy Cities

- Lagt upp engelsk verksamhetsberättelse på 
hemsidan och nyhetsbrevet

- Omvärldsbevakning

- Nytt kapitel i nyhetsbrevet

- Dutch Cycling Embassy

- LinkedIn

Händer i höst:

- EU: bidra med svenska städers perspektiv

- Bevaka nya taxonomin

- Energy Cities kommunikationskanaler

- Sprida fler europiska exempel till 

medlemmarna



Mål 4: Klimatkommunernas verksamhet 
ska växa

- Utbildningar och coaching

- Sollentuna klimatnätverk 

- Utbildning lokalt klimatarbete, Röda korsets folkhögskola 1 feb

- Rekrytera fler medlemmar
- Infoträff 13 jan med 10-12 kommuner
- Sex nya medlemmar (med beslut idag)
- Utvecklat medlemstest för regioner
- Lennart besökte Tranås

- Synlighet i media
- Gemensam debattartikel med 2030-sekretariatet i mars

- Nyhetsbrevet
- 6 nummer och 2031 prenumeranter

- Kommunikation
- Fortlöpande hemsida, sociala medier, två medlemmar har 

gästat Instagram
- Broschyr

- Klar!

Händer i höst:

- Utbildningar: Reklam i aug 
nyhetsbrev om utbildning med 
13 uppgifter hel + halvdag

- Medlemmar: Fler regioner! 
Nyhetsbrev, personlig kontakt 
för att rekrytera 

- Fler debattartiklar i samband 
med valet och remissvar



Mål 5: Klimatkommunernas nuvarande 
styrelse ska utvärdera sitt arbete och göra en 
bra överlämning till nästa styrelse

- Åtgärd 1: Utvärdera föreningens/styrelsens arbete

- Diskussion styrelsemöte juni

- Åtgärd 2: Skapa förutsättningar för en bra överlämning till 
nästa mandatperiods styrelse

- Längre fram



w w w.kl imatkommunerna.se

kansl iet@kl imatkommunerna.se
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