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Vision  

Klimatkommunerna är organisationen med högst trovärdighet i lokalt och regionalt klimat- och 

energiarbete. Genom ett ambitiöst, professionellt arbete med stor politisk bredd är 

Klimatkommunerna en självklar part i planering och utvecklande av klimatpolitik på nationell, men 

även på internationell, nivå.  

Klimatkommunernas målgrupper 

Klimatkommunernas primära målgrupp är kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner i 

Sverige, både hos medlemmar och icke-medlemmar.  

Den sekundära målgruppen är sektorsmyndigheter, riksdagen och regeringen. Även allmänheten är 

en sekundär målgrupp i och med det arbete medlemmarna utför på lokal nivå.  

Andra målgrupper som har identifierats för spridning av information är:  

 Nationell så väl som lokal media, tv, tidningar och radio.  

 Liknande nätverk och initiativ, exempelvis 2030-sekretariatet, Fossilfritt Sverige, Gröna 

Bilister, Sveriges Ekokommuner samt internationella nätverk som Energy Cities och 

Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). 

 Myndigheter och organisationer som finansierar projekt, bl.a. Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, SKL, Länsstyrelserna, och WWF. 
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Prioriterade sakområden 

Världen och samhället står inför stora utmaningar. FN:s klimatpanel beskriver att det är bråttom om 

vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 2 eller ännu hellre 1,5 grader. 

Kommuner, regioner, näringsliv, privatpersoner och alla andra har krav på sig att ställa om sina 

transporter, sin energianvändning, sitt byggande och sitt konsumerande till en hållbar utsläppsnivå. 

Väldigt mycket måste hända, på relativt kort tid. Men det saknas inte lösningar. Inom Fossilfritt 

Sverige pågår till exempel ett intensivt och omfattande arbete med att göra Sverige till ”Världens 

första fossilfria välfärdsstat”, med bland annat tolv branschvisa färdplaner för fossilfri 

konkurrenskraft. Och bland Klimatkommunernas medlemmar finns massor av beprövade 

klimatåtgärder att inspireras av eller kopiera rakt av.  

Under 2019 fortsätter Klimatkommunerna bevaka, diskutera och påverka klimatarbetet brett. 

Följande områden kommer vi att fördjupa oss extra i, antingen genom att utbyta erfarenheter eller 

att försöka förändra, eller både och. 

Detta ska vi utbyta erfarenheter kring under 2019:  

Beräkningar och uppföljning 
 Koppla koldioxidbudget/koldioxidutrymme till åtgärder, strategier och nyckeltal. 

 Ta fram användbara nyckeltal för att följa utvecklingen lokalt och i jämförelse med andra 
kommuner.  

 Identifiera sätt att mäta konsumtionens påverkan inom kommunorganisationen respektive 
inom kommunens geografiska område. 

 Identifiera sätt att mäta förändringar i gång- och cykeltrafik. 

Kommunikation 
 Webbutbildning för anställda i kommuner. Kommuner som har tagit fram egna delar med sig 

av sina erfarenheter om vad utbildningar innehåller och vilket genomslag de fått.  

 Diskutera hur Klimatkommunerna kan stärka de politiska kontaktpersonerna genom 

information, mötesplatser, utbyte, tips om åtgärder till budgetprocesser till exempel. 

 Verktyg (tex gamification och klimatberäkningsappar) och strategier (fokus på möjligheter 
eller hot) för att nå allmänheten. 

 

Påverkansarbete under 2019 
För att få mer kraft i kommunernas klimatarbete, så att de som helhet bidrar tillräckligt till Sveriges 
klimatmål, behövs både kommuner som tar täten och visar vägar, och ökade klimatambitioner i 
kommuner överlag. Och staten måste möta upp med styrmedel och stöd som både gör det möjligt 
och attraktivt för kommunerna att driva ett tillräckligt starkt klimatarbete och underlättar för 
gemene man att göra rätt klimatval i vardagen. Under 2019 ligger därför fokus i Klimatkommunernas 
påverkansarbete bland annat på att: 
 

 Driva Klimatkommunernas påverkanspunkter (se hemsidan ”Vad vi vill”) 

 Kommuner med höga klimatambitioner ska premieras.  
Detta kan ske genom riktade styrmedel från statens håll, men också genom att 
Klimatkommunerna under året arbetar fram ett underlag till SKL för klimatnyckeltal som förs 
in i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) och en ”Öppen jämförelse Klimat”. 

 Klimatcoacha kommuner utanför föreningen.  
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Mål och aktiviteter 

Klimatkommunerna har fem övergripande mål för åren 2019-2020: 

1. Klimatkommunerna ska lära av varandra och dela erfarenheter genom att genomföra 

medlemsaktiviteter för politiker och tjänstepersoner. 

2. Klimatkommunerna ska aktivt delta och synas i klimatdebatten i de frågor som rör lokalt och 

regionalt klimatarbete och vara en aktiv röst för att påskynda kommuners klimatarbete.  

3. Klimatkommunerna ska söka samverkan och samarbeten med andra aktörer för 

gemensamma arrangemang och påverkansarbete, när det gynnar Klimatkommunernas sak, 

samt dela med sig av sina erfarenheter till andra.  

4. Klimatkommunerna ska samverka och samarbeta med internationella kontakter genom att 

ha en aktiv roll i Energy Cities och Borgmästaravtalet. 

5. Klimatkommunernas medlemsantal ska öka med tre nya medlemmar per år.  

Följande åtgärder syftar till att bidra till att målen i denna verksamhetsplan uppnås. Åtgärderna är 
uppdelade utifrån de övergripande målen och gäller för 2019. 

Mål 1: Klimatkommunerna ska lära av varandra och dela erfarenheter genom att 
genomföra medlemsaktiviteter för politiker och/eller tjänstepersoner. 

Åtgärd 1: Kansliet arrangerar tre medlemsträffar för politiker och/eller tjänstemän under 2019 – i 
mars (Karlstad), i april (Örebro) och oktober (preliminärt i Linköping). Respektive värdkommun 
utarbetar program tillsammans med kansliet. Träffarna ska innehålla programpunkter för 
erfarenhetsutbyte och ny kunskap. Minnesanteckningar skickas ut i efterhand, så att de som inte kan 
närvara får ta del av vad som gjordes och diskuterades.  

Åtgärd 2: Klimatkommunerna ska bidra till att kompetens och kunskap om klimatproblem och 
åtgärder höjs bland medlemmarna. Vi har beviljats projektmedel från SKL för att ta fram förslag på 
gemensamma klimatnyckeltal för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner. 

Åtgärd 3: Maillistan är ett viktigt forum för benchmarking och utbyte av konkreta tips. För att 
underlätta för medlemmarna att gå tillbaka till tidigare diskussioner och se vad som sagts 
sammanställer kansliet med jämna mellanrum svaren och lägger upp dem på våra interna webbsidor.  

Åtgärd 4: Medlemmarna får kontinuerligt upplysningar och uppdateringar av betydelse för 
klimatarbetet genom hemsida, nyhetsbrev och e-postutskick från kansliet.  

Mål 2: Klimatkommunerna ska delta och synas i klimatdebatten i de frågor som 
rör lokalt och regionalt klimatarbete och vara en aktiv röst för att påskynda 
kommuners klimatarbete. 

Åtgärd 1: Klimatkommunerna ska delta och synas i klimatdebatten i de frågor som rör 
lokalt/regionalt arbete. Genom konstruktivt arbete, gärna i samverkan med andra aktörer, bidrar vi 
till ökad publicitet och opinion kring klimatfrågorna och lyfter vikten av lokalt klimatarbete. Under 
2019 ska vi verka för att: 

 Uppvakta relevanta ministrar och utskott 



 6 

 Svara på relevanta utredningar och remisser 

 Styrelseledamöter deltar på seminarier och i debatter för att lyfta lokalt klimatarbete 

Åtgärd 2: Ta fram en tiopunktslista med åtgärder som kommuner kan göra för att minska sitt 
klimatavtryck avsevärt. Listan ska bestå av beprövade åtgärder som många kommuner har lyckats 
med.  

Åtgärd 3: Kontinuerligt uppdatera Klimatkommunernas påverkanspunkter.  

Åtgärd 4: Klimatkommunerna marknadsför sitt arbete direkt mot målgrupperna på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt, för att öka kunskapen om både föreningen och medlemmarnas 
eget arbete. Genom personliga kontakter fortsätter vi sprida kunskapen om Klimatkommunernas 
verksamhet vid konferenser, seminarier och direkta möten. Se kommunikationsplan sist i 
dokumentet. 

Åtgärd 5: Under 2019 bjuder Klimatkommunerna in till Webbfika vid upprepande tillfällen där 
inbjuden gäst via Skype presenterar en klimatnyhet och öppnar för frågor. Webbfikan är öppen för 
alla.  

Åtgärd 6: Klimatkommunerna ger ut sitt nyhetsbrev en gång i månaden. Det innehåller nyheter från 
medlemskommunerna samt ett urval av andra klimat- och energirelaterade nyheter som bedöms 
vara intressanta för kommuner, regioner och makthavare. Under 2019 görs en satsning där 
journalister som skrivit om klimat nyligen bjuds in till nyhetsbrevet. 

Åtgärd 7: Under 2019 tas en ny hemsida fram för att uppdatera föreningens grafiska profil. 
Klimatkommunerna kommunicerar aktivt via hemsida (www.klimatkommunerna.se), nettonoll.se 
och sociala medier som Facebook (http://www.facebook.com/klimatkommunerna), Twitter 
(www.twitter.com/klimatkomunerna) och Instagram.  

Åtgärd 8: Representanter för Klimatkommunerna deltar i 2030-sekretariatets och Fossilfritt Sveriges 
möten samt i debatter under Almedalsveckan.  

Mål 3: Klimatkommunerna ska söka samverkan och samarbeten med andra 
aktörer för gemensamma arrangemang och påverkansarbete när det gynnar 
Klimatkommunernas sak, samt dela med sig av sina erfarenheter till andra. 

Åtgärd 1: Under året ska vi undersöka möjligheten att genomföra gemensamma aktiviteter med 
andra lämpliga aktörer, till exempel 2030-sekretariatet, Fossilfritt Sverige, Gröna Bilister, Avfall 
Sverige. Det kan exempelvis vara workshoppar, uppvaktningar, seminarier, debattartiklar eller 
remissvar.  

Åtgärd 2: Material som finns på webben, både på klimatkommunerna.se och på nettonoll.se, 
uppdateras regelbundet och är fritt att användas även av icke-medlemmar. Material och information 
sprids även via Klimatkommunernas nyhetsbrev och i övriga kommunikationskanaler. 

Åtgärd 3: Klimatkommunerna ansöker om medlemskap i Viable Cities.  

Mål 4: Klimatkommunerna ska samverka och samarbeta med internationella 
kontakter, till exempel Energy Cities och Borgmästaravtalet. 

Åtgärd 1: 1-2 representanter från Klimatkommunerna deltar i Energy Cities årsmöte 

http://www.klimatkommunerna.se/
http://www.facebook.com/klimatkommunerna
http://www.twitter.com/klimatkomunerna
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Åtgärd 2: Vi bevakar det lobbyarbete som Energy Cities driver på EU-nivå och engagerar oss, där 
detta efterfrågas och passar, exempelvis genom att skriva under relevanta ”position papers”. 

Åtgärd 3: Klimatkommunerna är stödstruktur för Borgmästaravtalet i Sverige, vilket betyder att vi 
erbjuder svenska kommuner stöd och underlag för inrapportering till Borgmästaravtalet.  

Åtgärd 4: Klimatkommunerna delar med sig av erfarenheter av kommunalt klimatarbete till andra 
kommuner i EU. Detta kan bland annat ske genom att skicka in nyheter till Energy Cities som kan 
välja ut svenska exempel till sitt nyhetsbrev och sin blogg. 

 

Mål 5: Klimatkommunernas medlemsantal ska öka med tre nya medlemmar per 
år.  
 
Åtgärd 1: Ta fram ett värvningskit i digitalt och tryckt format där Klimatkommunerna presenteras.  
 
Åtgärd 2: Inbjudan om att bli medlem skickas ut till kommuner och regioner som har ett klimatarbete 
i framkant. Kontakt tas av styrelse och kansli med potentiella medlemmar för att informera om 
Klimatkommunernas verksamhet.  
 

Budget 

Utgifter Budget 2018 Budget 2019 

Kansli, medlemsfinansierat   

‐ lön 0,8 tjänst (inkl. sociala avgifter och moms) ökas under 
2019 till 1 tjänst  600 000  

 
690 000 

‐ administration, lokal, utrustning  63 000 63 000 

‐ medlemsträffar, seminarier  69 000 60 000 

‐ resor och logi, ev. resebidrag styrelse  40 500 45 000 

- medlemskap i Energy Cities och 2030-sekretariatet 32 500 32 500 

‐ marknadsföring och samverkan (design av ny webbsida och 
värvningskit) 10000 

 
    75 000 

- oförutsedda utgifter 0 10 000 

- Steget före (jurymöten, pris, kommunikation) 20 000 20 000 

   

Summa utgifter 835 000 995 500 

   

   

Intäkter   

Medlemsavgifter (4 000 + 0,25 X inv, Maxbelopp 36 000)  835 000 839 341 

Överföring från 2017 och 2018 års resultat*  156 159 

Summa intäkter  995 500 

*Föreningen har de senaste två åren haft ett positivt resultat. För att kunna lägga mer tid på 
att säkerställa en långsiktig finansiering, genom ökat medlemsantal och att söka 
projektmedel, utökas under 2019 kanslitjänsten från 0,8 till 1 hel tjänst. Överskottet används 
även till att skapa en ny webbplats för Klimatkommunerna. 
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Uppföljning 

Verksamheten följs årligen upp i en verksamhetsberättelse som beskriver hur föreningen uppnått 
sina målsättningar. Verksamhetsberättelsen presenteras för medlemmarna på årsmötet och finns 
sedan tillgänglig på hemsidan. Kansliet presenterar även kvartalsrapporter där genomförda 
aktiviteter ur verksamhetsplanen redovisas tillsammans med projektavstämningar och ekonomisk 
avstämning.  
 

Kommunikation 
 

Kommunikationsaktivitet När 

Medlemsträffar för politiker och/eller tjänstemän, i tre olika 
värdkommuner 

7-8 mars i Karlstad, 25-26 
april i Örebro, oktober prel. i 
Linköping   

Klimatkommunernas nyhetsbrev 2019, 11 nummer per år 22 januari, 19 februari, 26 
mars, 23 april, 21 maj, 18 
juni, 20 augusti, 17 
september, 22 oktober, 19 
november och 17 december 

De styrelseledamöter som har möjlighet representerar 
Klimatkommunerna i Almedalen 2019 

Juli 2019 

Marknadsföring av Klimatkommunernas verksamhet direkt mot 
målgrupperna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, 
exempelvis vid konferenser, seminarier och direkta möten.  

Fortlöpande 

Minst en uppvaktning av regering/riksdag/myndighet och minst 
en debattartikel i aktuellt ämne. 

Fortlöpande 

Medlemmarna får kontinuerligt upplysningar och uppdateringar 
av betydelse för klimatarbetet genom hemsida, nyhetsbrev och e-
postutskick från kansliet. 

Fortlöpande 

Klimatkommunernas webbplats uppdateras med verktyg, länkar, 
tips och material som är tillgängligt för alla kommuner. 

Fortlöpande 

Kommunikation via webbsida och sociala medier som Facebook 
och Twitter  

Fortlöpande  

  

 


