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Till läsaren 

Detta är föreningen Klimatkommunernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.   

Utöver det som beskrivs här pågår ett ständigt arbete i medlemskommunerna, något som inte 

beskrivs i denna verksamhetsberättelse. Mer om medlemmarnas arbete finner du på 

Klimatkommunernas hemsida: www.klimatkommunerna.se 

Sammanfattning 
Klimatkommunerna har under 2018 haft 37 medlemmar, varav 36 kommuner och en region. 

 

Medlemmarna har deltagit i nätverksträffar, seminarier och slutkonferens för projektet Nettan. 

De har inkommit med synpunkter till påverkanspunkter och remisser och som vanligt har det  

varit full fart på diskussionerna och tipsen på tjänstepersonernas maillista.  

 

Klimatkommunerna har under året drivit projektet Nettan 45 med syfte att identifiera vilka 

omställningar som behövs på lokal nivå för att nå nettonollutsläpp 2045 samt genom 

projektbidrag från SKL gjort en förstudie om hur kommuner jobbar för att minska 

klimatpåverkan från byggmaterial. 

 

Under året har vi även deltagit i flera konferenser, diskussioner och möten med myndigheter, 

beredningar och andra organisationer. 

 

2018 har föreningen Klimatkommunerna funnits i 10 år vilket uppmärksammats på olika sätt. 

Klimatmärken, Steget före och Nettonoll.se är några av årets nyheter. Läs mer nedan om ett 

händelserikt år med Klimatkommunerna. 

Medlemmar 
Medlemmar i föreningen under 2018 var Borås, Botkyrka, Boxholm, Eskilstuna, Falköping, 

Finspång, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Lidköping, 

Linköping, Lomma, Lund, Lycksele, Malmö, Mölndal, Nynäshamn, Olofström, Region 

Skåne, Sandviken, Skellefteå, Sollentuna, Stockholms stad, Säffle, Södertälje, Upplands 

Väsby, Uppsala, Vellinge, Värmdö, Västerås, Växjö, Åmål, Örebro och Östersund.  

 

Under året har alla medlemmar gjort om medlemstestet. Testet har uppdaterats med baskrav 

och spetsområden. Medlemmarna kommer framöver att uppdatera sina svar årligen och vissa 

frågor ur testet, så kallade spetskrav, används för att lyfta vilka av medlemmarna som är bra 

på vad. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under 2018 bestått av:  

 

Karin Thomasson (MP) Östersund (ordförande) 

Thomas Olson (L) Åmål (1:a vice ordförande)  

Ann-Christin L Frickner (C) Upplands Väsby (2:e vice ordförande) 

Camilla Lindoff (S) Hässleholm 

Lennart Bondesson (KD) Örebro 

Carina Svensson (S) Malmö 

Bo Frank (M) Växjö 

http://www.klimatkommunerna.se/
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Rikard Warlenuis (V) Stockholm Stad 

Maria Gardfjell (MP) Uppsala  

Arne Jonsson (C) Eskilstuna (ersättare) 

Anders Lundström (KD) Helsingborg. (ersättare) 

Rejn Karlgren (MP) Sandviken (ersättare) 

 

Styrelsen har haft fem möten under 2018, varav fyra efter årsmötet i april. Två av mötena var 

i Stockholm och övriga var webbmöten. Under året har ledamöter i styrelsen bland annat 

deltagit i möten med regeringspolitiker, Fossilfritt Sverige, Energy Cities och 2030-

sekretariatet samt på seminarier i Almedalen.  

Kansliet 
Föreningens kansli är placerat i Lund. På kansliet arbetar Filippa Borgström och Maria 

Ivansson. Under delar av 2018 har Adam Wadsten vikarierat för Filippa Borgström. Kansliet 

samordnar föreningens aktiviteter och leder de projekt som föreningen driver. 

Medlemsavgifterna finansierar 80 % av en tjänst, resten av kansliets arbete finansieras av 

olika externa projektmedel. Lunds kommun är värd för föreningen, och alltså arbetsgivare åt 

kanslipersonalen.  

Verksamheten  

Nätverksträffar och seminarier 

EU, kommunerna och klimatet 

Klimatkommunerna anordnade i mars, inom ramen för Borgmästaravtalet och med stöd av 

SKL, en seminariedag med fokus på påverkansarbete mot EU. Efter en introduktion kring 

beslutsprocesser, strukturen och aktuella frågor inom EU presenterade Covenant of Mayors 

sitt arbete och de fördelar medlemskapet medför. Finspång signerade även det nya 

Borgmästaravtalet under seminariet. Vi tittade på betydelsen och påverkansmöjligheter kring 

föreslagna ändringar av Clean Vehicle Directive samt berörde EU:s Energipaket och det 

påverkansarbete Energy Cities och SKL fokuserade på under processen. Region 

Östergötlands Brysselkontor presenterade hur deras arbete med påverkan inom EU ser ut och 

vilka vägar det finns för kommuner och regioner att arbeta mer direkt med påverkan mot de 

olika beslutsprocesserna inom EU. Slutsatsen av dagen och de diskussioner som fördes är att 

kommuner och regioner behöver komma in tidigare i processen och vara ännu mer aktiva i sitt 

arbete mot EU för att kunna påverka lagstiftning i önskad riktning. 

Läs mer om dagen här. 

 

Workshop om upphandling 

Inom projektet Nettan träffades miljöstrateger, upphandlare och andra intresserade för att 

diskutera hur kommuner kan använda upphandling som ett verktyg för att minska 

konsumtionens klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har inbjudna och berättade bland 

annat om vilka inköp som har störst klimatpåverkan och vilket stöd 

Upphandlingsmyndigheten kan ge. Deltagarna diskuterade därefter hur de arbetar inom olika 

områden och vilka utvecklingsområden som finns.  

 

Årsmöte och nätverksträff med Klimatkommunerna, 12-13 april, Växjö 

Den 12-13 april 2018 samlades Klimatkommunerna för nätverksträff och årsmöte i Växjö 

konserthus. Temat för nätverksträffen var byggnation och vi fick inspiration av Skanskas 

https://klimatkommunerna.se/Borgmastaravtalet/Nyheter-CoM/eu-kommunerna-och-klimatet---dokumentation/
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klimatarbete, gjorde djupdykningar i Växjös träbyggande och utbytte erfarenheter i en 

workshop.  

Under årsmötesmiddagen delades det nyinstiftade priset Steget före ut. Läs mer om priset 

här. Årets vinnare är Futurum Fastigheter i Örebro som vann med bidraget Samarbete för ett 

förbättrat klimat.  

Under fredagen hölls årsmötet där verksamhetsberättelse godkändes, verksamhetsplan antogs 

och styrelse valdes.  

Klimatkommunernas årsmötesdagar avslutades med ett panelsamtal med riksdagspolitiker. 

Klimatkommunerna presenterade vilka hinder våra medlemmar ser på nationell nivå och 

förslag till lösningar på dessa. Paneldeltagarna röstade för eller emot lösningarna och 

diskuterade andra möjliga lösningar. Miljöbilsdefinition, reseavdrag, konsumtionsstatistik och 

förutsättningar för biogas var några av de områden som lyftes. Och förändringar utlovades på 

flera områden! 

Programmet finns här. Anteckningar från nätverksträffen dag 1 finns här, workshopen dag 1 

finns här och från panelsamtalet hittar du här.  

 

Seminarium på Almedalen 

Inom ramen för projektet Nettan arrangerade Klimatkommunerna ett seminarium under 

Almedalsveckan. Klimatarbete i framkant – Klimatkommunerna visar vägen finns att titta 

på här. 

 

Slutkonferens för projektet Nettan 

Den 30/8 2018 hölls slutkonferens för projektet Nettan - kommuner mot nettonoll med 

namnet Hur ser nettonollsamhället ut och hur når vi dit? Dagen var uppdelad i fyra pass där 

varje pass inleddes med en inspirerande framtidsspaning för att sedan exemplifieras med 

exempel från kommuner. Dokumentation från konferensen finns här.  

 

Nätverksträff för Klimatkommunerna, 11-12 oktober, Eskilstuna 

Den 11-12 oktober träffades Klimatkommunernas medlemmar i Eskilstuna för nätverksträff. 

Klimatarbetet i Eskilstuna ligger verkligen i framkant. Under träffen fick vi veta mer om 

arbetet med att minska användningen av plast, klimatkommunikation i form av Miljölöften 

och mycket mer. Dokumentation från träffen finns här.  

 

Publikationer 

Nettonoll.se 

Resultatet av projektet Nettan, som finansierats av Energimyndigheten, presenteras på den 

nya webbsidan nettonoll.se, Klimatkommunernas färdplan för kommuners arbete mot 

nettonollutsläpp. På nettonoll.se beskriver vi vilka omställningar som behöver göras på lokal 

nivå för att nå nettonollutsläpp. Inom områdena Energi, Transporter, Konsumtion och 

Samhällsplanering beskrivs nuläget och vilka hinder på statlig nivå som behöver övervinnas 

för att kommunerna ska komma längre i klimatarbetet. 

 

https://klimatkommunerna.se/Vad-vi-gor/steget-fore---klimatkommunernas-tavling-for-basta-klimatatgard-i-ett-kommunalt-bolag/
https://klimatkommunerna.se/Pa-gang/futurum-fastigheter---vinnare-i-steget-fore/
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/klimatkommunernas-verksamhetsberattelse-2017.pdf
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/verksamhetsplan-2018-2019.pdf
https://klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/Styrelsen/
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/arsmote-2018-kallelse-med-program.pdf
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/anteckningar-arsmotesdagar-dag-1.pdf
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/anteckningar-workshop-byggnation-och-renovering.pdf
https://klimatkommunerna.se/globalassets/klimatkommunerna/arsmote-vaxjo/anteckningar_arsmotesdagar_panelsamtal.pdf
https://vimeo.com/277950768
https://klimatkommunerna.se/Vad-vi-gor/Pagaende-projekt/nettan/slutkonferens-nettan/
https://klimatkommunerna.se/For-medlemmar/Tidigare-natverkstraffar/natverkstraff-i-eskilstuna-2018/
http://www.nettonoll.se/
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Under varje område beskrivs omställningarna, till exempel vad som behöver göras inom cykel 

och kollektivtrafik. För att nå omställningen lyfts exempel från Klimatkommunernas 

medlemmar. Vi hoppas att nettonoll.se blir en verktygslåda för kommuner. En levande 

inspirationsbank där åtgärder kan plockas hem, anpassas till de lokala förutsättningarna och 

genomföras så att takten i klimatomställningen ökar. 

 

Nulägesanalys och kunskapsöversikt om klimatpåverkan från byggmaterial 

Klimatkommunerna har, i samverkan med medlemskommunerna, personer från 

byggbranschen och forskare, tagit fram en guide för kommuner om klimatpåverkan från 

byggmaterial. I guiden beskrivs problematiken samt metoder och verktyg som kommuner kan 

använda för att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggskede. Där finns också 

gott om exempel på hur Klimatkommunernas medlemmar arbetar med frågan. Guiden hittar 

du här. 

 

Klimatmärken 

Vilka av våra medlemmar har minskat sina utsläpp med mer än 40 % sedan 1990? Vilka har 

gett ut grön obligation? Vilka har intern klimatväxling och vilka har en fossilbränslefri 

fordonsflotta? Inom 12 områden, så kallade Klimatmärken, lyfter vi våra medlemmars 

klimatarbete. Läs och inspireras på vår webb.  

 

Diskussioner på maillistan 

Kontaktpersonernas maillista används flitigt för att utbyta idéer och erfarenheter inom olika 

områden. Mailtrådarna sammanställs av kansliet och publiceras på medlemswebben. Ämnen 

som diskuterades under året var bland annat intern cykelpool, koldioxidbudget, 

fordonsanskaffning, miljövärdering av el, klimatkompensation med mera.  

Påverkansarbete 

Under året har vi uppdaterat våra påverkanspunkter och publicerat dem på 

klimatkommunerna.se 

 

Remisser: 

  
 Svar på utredningen ”Att främja gröna obligationer” (SOU2017:115) 

 Synpunkter till ”Transportstyrelsens uppdrag om delredovisning som beskriver 

konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner” 

 Yttrande på förslag till ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon 

 

Uppvaktningar och övriga aktiviteter 

 

 Panelsamtal med riksdagspartier 

 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn 

 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Värmesektorn 

 Inbjuden talare om resepolicys på IVLs konferens Hållbara Transporter 

 Klimatkommunerna är en partner i 2030-sekretariatet, som driver på för att Sverige 

når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Representanter från 

Klimatkommunernas kansli och medlemmar har deltagit i möten med sekretariatets 

grupper under året. 

https://klimatkommunerna.se/Tips-och-material/Samhallsplanering-och-byggande/klimatpaverkan-fran-byggmaterial/
https://klimatkommunerna.se/For-medlemmar/Medlemmar/
http://2030-sekretariatet.se/
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 Seminarium om lokalt klimatarbete i framkant på Aktuell Hållbarhets Arena på 

Almedalen 

Projekt 2018 

Nettan  

Sidan nettonoll.se, projektets slutprodukt, är en färdplan för kommuner i arbetet mot 

nollutsläpp av växthusgaser. Med stöd från Energimyndigheten har Klimatkommunerna i 

projektet Kommuner mot nettonoll 2045, kallat Nettan, genom workshops, analyser, 

omvärldsspaningar och diskussioner identifierat vilka omställningar som behövs på lokal nivå 

för att nå nettonoll-utsläpp senast år 2045 och hur kommuner kan arbeta för att göra 

omställningarna.  

 

Under projektet har Klimatkommunerna samlat kommuner, både politiker och 

tjänstepersoner, för att analysera nuläget och staka ut en väg framåt mot nettonoll-utsläpp. I 

projektets inledning analyserades Miljömålsberedningens förslag, som sedermera blev 

Sveriges klimatlag, efter lokala förutsättningar. Därefter gjordes fördjupningar inom områden 

som till exempel plast, integrerade energisystem, inbäddade transporter, gröna finanser och 

upphandling. Det har under projektperioden framkommit önskemål från projektdeltagarna om 

vikten av att tydligt kommunicera spetsexempel och framgångsrika åtgärder. Detta har varit 

viktiga inspel till utformningen av slutprodukten nettonoll.se.  

 

Arbetet mot nettonoll-utsläpp är långsiktigt och omfattande. Kommuner ligger olika långt 

fram i arbetet och har behov av olika typer av hjälp och information. Framöver är det viktigt 

att fortsätta möta upp kommunernas varierande behov, det vill säga allt ifrån att få igång 

klimatarbetet i de kommuner som inte kommit så långt, till att stimulera spetsåtgärder i de 

kommuner som vill gå före. 

 

Förstudie om hur kommuner kan styra mot byggmaterial med låg klimatpåverkan, genom 

upphandlingar och andra processer 

Klimatkommunerna har fått projektbidrag från SKL för att göra en förstudie om hur 

kommuner kan styra mot byggmaterial med låg klimatpåverkan. Förstudien innehåller en 

nulägesanalys av medlemmarnas arbete på området samt en kunskapsöversikt och kan sedan 

fungera som grund för ett fortsatt samarbete/dialog mellan Klimatkommunerna och aktörer i 

byggbranschen, med syftet att hitta konkreta arbetsmetoder för att öka andelen klimatsmarta 

byggmaterial. 

 

Stöd till svenska kommuner i Borgmästaravtalet - rådgivning, kommunikation och utveckling 

av verktyg för rapportering  

Klimatkommunerna har under 2018 fortsatt fungera som bollplank/sakkunnig och rådgivande 

till tjänstemän i de svenska kommuner som skrivit under borgmästaravtalet. 

 

Övriga aktiviteter 

Steget före 

Klimatkommunernas pris ”Steget före” instiftades i samband med Klimatkommunernas 

tioårsjubileum 2018. Med tävlingen vill föreningen lyfta och uppmärksamma det som uträttas 

i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen. Den allra 

första tävlingen gäller kommunala bolag eftersom de har en särskild viktig roll. Årets vinnare 

Futurum Fastigheter korades på Klimatkommunernas årsmötesdagar i Växjö den 12 april.  

Juryns motivering:  

http://nettonoll.se/
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På ett strategiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastigheter att systematik och samarbete 

är nyckeln till framgång i klimatarbetet. Från visionen ”Miljöer värdiga våra barn” ned till 

åtgärder som resulterat i betydande CO2-minskningar, genomsyras bolaget av ett stort 

engagemang som är inspirerande för kommunala bolag oavsett storlek och inriktning. 

 

Nordic Clean Energy Week 

Klimatkommunerna samordnade temat Städer och regioners roll i energiomställningen under 

Nordic Clean Energy Week. NCEW anordnas i anslutning till ministermötena Mission 

Innovation 3 (MI-3) och Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) – som ägde rum i 

Malmö/Köpenhamn den 23–24 maj 2018. Under dagarna arrangerades seminarier och 

aktiviteter inom följande teman: Hållbar värme och kyla, Smarta elnät, Smart industri, Grön 

mobilitet och Städer och regioners roll i energiomställningen. 

Externa ansökningar om medel inför 2019 

Nollspill från konstgräs 

För att kunna komma ner till ett nollutsläpp av plast- och gummipartiklar kopplat till 

konstgräsplaner för fotboll och likande behövs styrning. Många kommuner arbetar redan idag 

med åtgärder, men saknar verktyg för att arbeta strategiskt och processliknande för att 

markant minska spill från konstgräsplaner. I detta projekt vill vi ta fasta på det behovet och 

producera en guide för strategisk styrning som även innehåller en handlingsplan för hur 

kommuner kan nå noll-spill av mikroplast från konstgräs. Guiden kommer att beskriva 

arbetsprocessen; från åtagande, inventering, mål, handlingsplan med åtgärder och uppföljning 

till drift och underhåll. Projektet genomförs i samarbete med Beställargruppen för konstgräs 

med finansiering från Naturvårdsverket. 

 

Klimatnyckeltal för kommuner 

Med finansiellt stöd från SKL vill Klimatkommunerna genomföra en förstudie om 

klimatnyckeltal som kan synliggöra och jämföra klimatarbete, klimatpåverkan och resultat i 

Sveriges kommuner. Dessa nyckeltal kan ge en grund för en Öppen jämförelse inom klimat, 

så att kommunerna kan jämföra sig på liknande sätt som SKL gör inom skola, hälso- och 

sjukvård, trygghet etc. Nyckeltalen skulle då publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen 

Kolada som drivs av RKA (rådet för kommunala analyser) och ägs av SKL och 

Finansdepartementet och vara tillgängliga för alla Sveriges kommuner. 

Informationsspridning 

Hemsida 

På klimatkommunerna.se finns nyheter, dokumentation från seminarier, goda exempel från 

medlemmarna, guider, länkar, sidor om Borgmästaravtalet och mycket mer. På nya sidan 

nettonoll.se presenteras nulägesanalyser, hinder och goda exempel från medlemmarna som ett 

stöd för kommuner på vägen mot nettonollutsläpp. 

Kommunikation och media 

Ett nyhetsbrev går ut varje månad till medlemmarna och övriga prenumeranter (totalt 527 

personer i december 2018, vilket är en ökning med nästan 90 på ett år). Månadsbrevet 

innehåller information om händelser i medlemskommunerna, läget i våra projekt, remissvar, 

nya rapporter, evenemang, klimatnyheter m.m. Ett arkiv med gamla nyhetsbrev finns på 

hemsidan. Bland prenumeranterna finns, förutom medlemmar, exempelvis personer från:  

 

http://www.klimatkommunerna.se/
http://nettonoll.se/
http://www.klimatkommunerna.se/sv/Vad-vi-gor/Nyhetsbrev/
http://www.klimatkommunerna.se/sv/Vad-vi-gor/Nyhetsbrev/
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 Sveriges Kommuner och Landsting 

 Riksdagen 

 Energimyndigheten 

 Privatpersoner 

 WWF 

 Miljödepartementet 

 Större och mindre konsultföretag 

 Länsstyrelser 

 Sveriges Ekokommuner 

 Universitet 

 Media 

 Stockholm Environment Institute 

 Energikontor 

 Avfall Sverige 

 FOI 

 Naturvårdsverket 

 

Klimatkommunerna har också kommunikationskanaler på facebook, instagram och twitter 

(@Klimatkomunerna). Dessa används som komplement till nyhetsbreven och ger möjlighet 

för kommunikation med andra organisationer samt snabb informationsspridning och 

omvärldsbevakning. Facebook-sidan har 712 följare (en ökning med 120 följare på ett år), 

kansliets twitterkonto följs av 751 (jfr 716 i december 2017) och på instagram har vi 157 (jfr 

118 december 2017) följare. 

 

Klimatkommunerna har under året varit väl synliga i media och blir ofta tillfrågade om 

uttalande vid klimatrelaterade kommunfrågor. Bland annat skrev Miljö och utveckling om 

projektet Nettan.  

 

Samarbeten med andra organisationer i Sverige 

Klimatkommunerna har en tradition av att söka samarbeten med andra organisationer i 

Sverige. 2018 har vi bland annat samverkat med SKL, Fossilfritt Sverige och 2030-

sekretariatet kring olika aktiviteter och projekt.  

Internationella kontakter 

Klimatkommunerna är medlem i Energy Cities, en stor förening för lokalt energi- och 

klimatarbete, med ca 1000 europeiska kommuner som medlemmar. Representanter från 

styrelsen och från kansliet deltog på Energy Cities årsmöte i Rennes. 

http://www.energy-cities.eu/

