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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 
aktör för det nationella klimatarbetet 
genom att lyfta fram vilka möjligheter, 
hinder och drivkrafter som har  
betydelse för arbetets resultat.

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, Twitter och Instagram.

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

Sammanfattning

Dialogen mellan kommunerna och andra aktörer är 
central för att lyckas med en snabb och effektiv om-
ställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle. 

Klimatkommunernas medlemmar coachar och utma-
nar varandra i klimatarbetet, och hittar tillsammans 
lösningar som för Sveriges klimatarbete framåt.

Under 2019 har vi bland annat: 

• hållit nätverksträffar i Karlstad, Linköping och 
Örebro.

• bjudit in till konferens tillsammans med  
Fossilfritt Sverige

• lanserat vår nya hemsida och en tiopunktslista 
med handfasta tips till Sveriges kommuner

• träffat Riksdagens Trafikutskottet och Miljö- och 
jordbruksutskottet för att ge kommunernas  
perspektiv på vad som behövs

• deltagit och hållit workshop på International 

Conference for Climate Action i Heidelberg

• ordnat rundabordssamtal om kapitalplaceringar 
och tagit fram skrivningar som kommuner och 
regioner kan använda för att klimatsäkra sitt 
kapital

• hållit webbfika om trafikplanering, finanser,  
energi, tillräcklighet, plast, biobränslen,  
fossilbränslefrihet och cykling

• sammanfattat klimatdata som finns tillgänglig för 
kommunerna idag, och vilken typ av data som 
saknas i en nyckeltalsrapport.

Klimatkommunerna har en överblick över det lokala 
klimatarbetet i Sverige, och ett kontaktnät som 
snabbt kan hitta svar på frågor och expertis inom vitt 
skilda områden. Kontakta oss gärna med frågor om 
lokalt klimatarbete och förslag på samarbeten! 



2019 var året då miljontals barn och unga världen över 
skolstrejkade för klimatet, Europeiska Investerings-
banken satte stopp för investeringar i fossil energi efter 
2021. EU lanserade sin ”Green New Deal” och den 
svenska regeringen presenterade sin klimatpolitiska 
handlingsplan. 2019 var också året då klimatfrågorna 
på allvar fick börja ta plats i medierna.

Det finns starka reaktionära krafter i världen, som vill 
bromsa omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men 
det finns också en växande rörelse som jobbar för en 
framtid att längta till. Klimatkommunerna är en del av 
den rörelsen.

Våra medlemskommuner har alla insett att ett stra-
tegiskt och aktivt klimatarbete går hand i hand med 
god välfärd och folkhälsa, ett nöjdare näringsliv, bättre 
livskvalitet och en stabilare ekonomi. De har mängder 
av erfarenheter, arbetsmetoder, argument, finansie-
ringsmodeller och idéer, som kan skalas upp för att få 
fart på kommuner som ännu inte bidrar tillräckligt i 
klimatomställningen. 

I vår verksamhetsberättelse presenterar vi föreningen 
Klimatkommunernas arbete under 2019. 

Förord

Klimatkommunernas styrelse består av politiker från medlemskommunerna och väljs av  
årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ. Lennart Bondeson i Örebro kommun är 
styrelseordförande, och Ann-Christin L Frickner i Upplands Väsby kommun är vice ordförande. 
Styrelsen har haft tre möten under 2019, efter årsmötet: 26 april (webbmöte), 5 september 
(Örebro) och 27 november (webbmöte).

Kansliet
På Klimatkommunernas kansli finns två  
verksamhetsledare anställda. Föreningens  
verksamhet finansieras av medlemsavgifter och  
externa projektmedel. Projektmedlen används för 
att sätta fokus på aktuella teman och målgrupper. 

Under året har kansliet och styrelsen börjat  
undersöka nya former av finansiering, bland  
annat erbjudanden om utbildningar och  
klimatcoachning. Vi värvar också nya medlemmar 
som jobbar i enlighet med föreningens principer.

Styrelsen

En kort historik
2001 sökte 12 av Sveriges kommuner 
medel från Sveriges regering för att starta 
ett kommunalt klimatnätverk.  
 
Visionen var och är att få till stånd ett  
samarbete mellan Sveriges kommuner för 
ett effektivare lokalt klimatarbete.  
 
Nätverket Klimatkommunerna startade 
2003 och finansierades fram till 2009 av 
Naturvårdsverket.  
 
I slutet av 2008 bildades en förening med 
en politisk styrelse och verksamheten  
finansieras nu genom medlemsavgifter 
och externa projektmedel.



I överblicken Klimatläget visar vi upp hur 
våra medlemmars klimatarbete utvecklas 
inom olika området. Klimatläget utgår ifrån 
svaren i medlemstestet som görs årligen, 
och hjälper kansliet att svara på frågor om 
medlemmarnas klimatarbete. 

14 av de 36 medlemskommunerna har 
minskat sina utsläpp med mer än 40 %  
sedan 1990. Totalt har medlemmarna  
minskat utsläppen med 33 % sedan 1990. 

19 kommuner har skarpare klimatmål än 

det nationella målet om 85 % minskning till 
2045.

I vissa kommuner sätts målåret tidigare, som 
Uppsalas 90 % minskning till 2040, Helsing-
borgs 85 % till 2035 och Lunds 80 % till 2030

Flera räknar in mer i sina klimatmål än vad 
som ingår i Sveriges mål. Göteborgs Stad ska 
bidra till globalt hållbar utveckling och har som 
mål att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis 
utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Karlstad 
ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.

 
Våra fordon 

drivs till största delen 
med förnybart bränsle.

Borås, Botkyrka, Finspång, Forshaga,  
Helsingborg, Jönköping, Karlstad,  

Kristianstad, Malmö, Region Skåne, 
Stockholm, Säffle, Upplands Väsby, 

Västerås, Östersund

 

Vi samarbetar med 
näringslivet för att öka  
takten i klimatarbetet.

Borås, Boxholm, Eskilstuna,  
Göteborg, Helsingborg, Jönköping,  

Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund,  
Malmö, Mölndal, Region Skåne,  
Sandviken, Stockholm, Upplands  

Väsby, Uppsala, Växjö, Örebro, 
Östersund

 
Vi följer upp 

klimatpåverkan från 
livsmedelsinköpen.

Borås, Boxholm, Finspång, Göteborg
Helsingborg, Hässleholm, Jönköping,  

Karlstad, Kristianstad, Lidköping,  
Linköping, Lomma, Lund, Malmö, 

 Nynäshamn,, Olofström, Sandviken, 
Södertälje, Västerås, Växjö, Åmål, 

Örebro, Östersund

 
Vi ställer  

klimatkrav på  
material vid byggnation 

och renovering av våra egna 
lokaler och bostäder.

Borås, Göteborg, Skellefteå, Sollentuna, 
Uppsala, Växjö, Örebro

Vi ser en stor förändring de senaste åren.  
Klimatarbetet finns äntligen på dagordningen och 
många viktiga styrmedel har kommit på plats. 

Idag är Klimatkommunerna en naturlig dialog- 
och samarbetspartner till bl.a. Naturvårdsverket, 
Fossilfritt Sverige, Energimyndigheten, Klimat-
politiska Rådet och Trafikverket. Det är vi glada 
för. Dialogen mellan kommunerna och den 
nationella nivån är central för att lyckas med 
en snabb och effektiv omställning till ett fossilfritt 
välfärdssamhälle.

Genom att prata med varandra minskar vi risken 
för missförstånd, misstro, felsatsningar, fokuse-
ring på hinder och en känsla av ”kommunerna 
mot staten”. Med en god dialog får vi istället  
framåtdriv mot Sveriges klimatmål och en känsla 
av att vi gör det här tillsammans. 

Staten är viktig för kommunerna, eftersom  
staten:

1. sätter ramarna för vad kommunerna får göra,

2. bestämmer vad kommunerna måste göra, och

3. inför styrmedel som incitament för omställ-
ning. 

Vilken roll spelar Klimatkommunerna i Sveriges klimatarbete?
Kommunerna är i sin tur viktiga för staten,  
eftersom de: 

1. genom energieffektivisering, transportpla-
nering, upphandling, energiproduktion m.m. 
kan genomföra faktiska åtgärder som minskar 
utsläppen av växthusgaser,

2. har erfarenheter av vilka satsningar som  
funkat bra hos dem, och var det behövs ytter-
ligare piska/morot i form av lagstiftning,  
styrmedel eller stöd, och

3. har uppbyggda kontaktvägar med samhäl-
let (näringsliv, invånare, elever, byggherrar, 
föreningsliv) och möjligheter att påverka olika 
målgrupper att delta i klimatomställningen.

Klimatkommunerna har en unik överblick över 
det lokala klimatarbetet - vi vet vilka kommu-
ner som är särskilt bra på trafikplanering, cirku-
lär ekonomi och återbruk, godstransporter, vilka 
som ligger i framkant när det gäller att minska 
plastens klimatpåverkan, och så vidare.

Medlemmars klimatarbete beskrivs i vår översikt 
Klimatläget och det finns en stor kunskapsbank 
på vår webb, för alla som är intresserade av lokalt 
klimatarbete. 

Klimatläget - hur går det?



Tio steg som alla Sveriges kommuner kan ta
Vi har 290 kommuner i Sverige. 36 av dem är 
Klimatkommuner. Om vi skalar upp några av de 
åtgärder som är genomförda i kommuner som 
kommit långt i sitt klimatarbete så att alla eller 
de flesta kommuner genomför dem, innebär det 
stora och reella utsläppsminskningar i nutid. 

Utifrån detta resonemang tog vi fram Klimat-
kommunernas tiopunktslista med tio steg alla 
kommuner kan ta. Åtgärderna ger flera positiva 
sidoeffekter på exempelvis arbetsmiljö, hälsa och 
ekonomi. 

De tio punkterna gäller utsläppen från kom-
munorganisationen, där rådigheten att minska 
utsläppen är som störst. Under 2020 är avsikten 
att ta fram en tiopunktslista för kommuner som 
geografiskt område. 

På www.klimatkommunerna.se finns konkreta 
exempel, tips och länkar med koppling till respek-
tive punkt. 

Den 26 november arrangerade Fossilfritt Sverige 
och Klimatkommunerna konferensen ”Lätt för 
kommunerna att göra rätt”. 190 personer deltog 
på plats och ytterligare 90 följde via webben. Fokus 
låg på synergieffekter och upphandlingar. 

Klimatkommunernas kansli och ordförande 
berättade om tiopunktslistan och intervjuade 
representanter från kommuner på varje punkt. 
På Fossilfritt Sveriges hemsida kan man se sänd-
ningen i efterhand och ta del av materialet. Några 
saker vi tog med oss från dagen var: 

• en lista med tio konkreta exempel på klimat-
krav i offentliga upphandlingar

• att det är smart att samordna varuleveranser 
inom kommunen för att det 1) minskar anta-
let leveranser och ökar trafiksäkerheten, 2) 
minskar utsläppen och 3) gör det lättare för 
lokala producenter att delta i upphandlingar

• att man inte alltid behöver vänta in lag-
stiftning. Göteborgs stad begär redan nu in 

klimatdeklarationer för byggnader och bygg-
branschen har tagit fram ett verktyg för att 
beräkna byggnaders ungefärliga klimatav-
tryck.

• Södertäljes vittnesmål om att en kommun 
som arbetar med klimatsmart mat som till-
lagas på plats kan få stora synergieffekter i 
form av mindre kostnader och gynnat lokalt 
näringsliv. 

Inför konferensen skrev Svante Axelsson och Len-
nart Bondeson en gemensam debattartikel, som 
publicerades i ca 25 tidningar. 

Konkreta kommunexempel med Fossilfritt Sverige

Nollemissionszoner - ett bra verktyg?
18/10 Workshop IVL på Trafikverket om Zero 
emission vehicles and zones in Nordic cities. 
Kansliet gav kommunernas perspektiv på  
nollemissionszoner och andra styrmedel för 
att minska bilismen i innerstadsområden.



att fortsätta stoppa pengar i fossila bolag i en tid 
när förnybar energi vinner marknadsandelar och 
klimatmedvetenheten växer. Därför presenterar 
vi nu fyra rekommendationer som hjälper kom-
muner och regioner att gå från tanke till handling.

De fyra rekommendationerna handlar om: 

1) Fossilfria investeringar

2) Att premiera bolag med lågt CO2-avtryck

3) Lösningsbolag och omställning 

4) Påverkansarbete. 

Rekommendationerna har arbetats fram i  
samarbete med Örebro kommun, Göteborgs stad, 
Lidköpings kommun, Storebrand, Handelsbanken, 
SEB och ISS-Ethix under hösten 2019.

Genom att jobba strategiskt och målinriktat på 
hemmaplan samtidigt som man ser till att  
pengarna gör nytta på annat håll, kan kommuner 
och regioner maxa sitt bidrag i omställningen till 
ett fossilfritt samhälle. 

Kommuner och regioner,  
klimatsäkra ert kapital!  
Här är fyra rekommendationer 

från Klimatkommunerna. ”
”

Rundabordssamtal om  
klimatmässigt hållbara  
kapitalplaceringar...
Vid vårt rundabordssamtal den 12  
september deltog finanschefer och 
miljöstrateger i Göteborg, Örebro och 
Lidköping och representanter från  
Storebrand, SEB, Handelsbanken och 
ISS-Ethix. 

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige 
inledde med en blick på hur Sverige 
jobbar för att bli världens första  
fossilfria välfärdsland. 

På mötet bestämde de närvarande att 
Klimatkommunerna skulle ta fram en 
formulering om så kallade lösnings- och 
omställningsbolag, som kommuner kan 
föra in i sina finanspolicys för att vara 
med och driva utvecklingen på området. 

...ledde till en uppmaning:

Fyra rekommendationer för 
att styra om finanserna
För att omställningen till ett fossilfritt välfärds-
samhälle ska gå tillräckligt fort behöver Sveriges 
kommuner och regioner jobba både på hemma- 
och bortaplan. Föregångare har banat väg och 
utbudet av fossilfria fonder är stort. Nu är hög 
tid för alla Sveriges kommuner och regioner att 
klimatsäkra sina kapitalplaceringar. 

Allt fler kommuner och regioner styr om det egna 
kapitalet bort från klimatskadlig verksamhet till 
företag och segment som istället verkar i en  
klimatfrämjande riktning.  

Som ett stöd till kommuner och regioner har 
Klimatkommunerna i samverkan med aktörer 
från finansbranschen tagit fram fyra rekommen-
dationer som kan lyftas in i finanspolicys. Filippa 
Borgström, verksamhetsledare på  
Klimatkommunerna, berättar:

– Vi rekommenderar alla Sveriges kommuner och 
regioner att klimatsäkra sina kapitalplaceringar 
snarast möjligt. Skälen att göra så är flera – ex-
empelvis finns åtskilliga risker förknippade med 

På fredagen efter årsmötet hölls ett  
transportpolitiskt samtal, där deltog bl.a. 
Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikver-
ket, Anna Ullström, kansliråd på Infrastruk-
turdepartementet och Ola Alterå, kanslichef 
på Klimatpolitiska Rådet.

På nätverksträffen i Karlstad fick deltagarna höra 
om Karlstads arbete med hållbara transporter, 
bland annat inom ramen för projektet ”Hållbart 
resande i ett växande Värmland”. Projektledarna 
delade med sig av erfarenheter från de tre  
delprojekten om samhällsplanering, hållbara 
arbetsresor och hållbara handelsresor. 

Karlstad jobbar också med delningsekonomi i 
projektet Sharing Towns (Karlstad delar), som 
är ett strategiskt projekt inom Sharing Cities 
Sweden, finansierade genom Viable Cities.  Målet 
är att konsumtionen i Karlstad ska vara  
resurssnål och hållbar. 

Jeanette Sveder Lundin från Skanska, berätta-
de om det strategiska innovationsprogrammet 
Smart Built Environment och arbetet med  
livscykelanalyser inom byggsektorn. 

Årsmöte i Örebro, 25-26 april
På Klimatkommunernas årsmöte i Örebro fick 
vi bekanta oss med kommunens nya  
styrmodell, som ska säkra att planering och 
styrning sker utifrån Agenda 2030. 

Deltagarna fick en presentation av bostads-
bolaget Öbos ovanligt ambitiösa energi- och 
klimatarbete, och vi fick besök av Maria Oja-
la, docent i psykologi vid Örebro Universitet, 
som pratade om klimatoro som drivkraft till 
handling eller handlingsförlamning. 

En restaurangchef från kommunen och en 
forskare vid Örebro Universitet hade ett  
samtal om hållbar mat i praktiken och i  
forskningen, och dagen avslutades med en 
kort utbildning om batterier och utvecklingen 
inom området.

Nätverksträff i Karlstad, 7-8 mars



Besök hos riksdagens utskott
Den 23 april besökte Klimatkommunerna  
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 
Ann-Christin L Frickner, Thomas Olson och 
Lennart Bondeson från styrelsen och Peter Krahl 
Rydberg från Borås stad presenterade våra mål 
och verksamhet och diskuterade tillsammans 
med utskottet förutsättningarna för kommunalt 
klimatarbete.

Den 17 januari deltog vi i Trafikutskottets offent-
liga utfrågning om transportsektorns bidrag till 
att uppfylla klimatmålen för att lyfta kommuners 
arbete och utmaningar.

Klimatkommunerna är partner i 2030-sekreta-
riatet, som följer upp och driver på arbetet med 
fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

2030-sekretariatet agerar prognosmakare,  
pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande 
kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv,  
civilsamhälle, myndigheter och politik. Klimatkom-
munerna är stående medlem i arbetsgruppen.

Under 2019 inleddes en dialog med programchefen 
för det strategiska innovationsprogrammet Viable 
Cities, som utmynnade i att Klimatkommunerna 
kommer att ha en roll i Viable Cities Transition 
Lab, som bildats i samband med utlysningen  
Klimatneutrala städer 2030. Samarbetet fördju-
pas under 2020-2021.

Fler saker som hände 2019:
• Vi svarade i den skriftliga  

konsultationen av Sveriges nationella 
energi- och klimatplan 

• Vi lämnade svar på remissen av betän-
kandet Skattelättnad för arbetsresor 

• Vi deltog i Klimatpolitiska rådets samtal 
om transportsektorns klimatomställ-
ning.

• På en nätverksträff för Miljöledning 
inom staten presenterade vi Klimat-
kommunernas processguide för att ta 
fram en klimatstrategi och gav exempel 
på medlemmarnas klimatarbete.

ICCA 2019 i Heidelberg,  
24-26 maj
Klimatkommunerna höll en workshop på  
International Conference on Climate Action i  
Heidelberg, på temat ”Collaborative action for 
ambitious climate and energy planning”. Vi  
berättade hur vi jobbar i Klimatkommunerna, hur 
vi kommunicerar med nationella nivån om vad 
kommunerna behöver och framgångsfaktorer i 
arbetet.

Nätverksträff i Linköping,  
10-11 oktober
Vi gick en rundvandring i den nybyggda stads-
delen Vallastaden, där visionen varit att skapa 
en varierad boendemiljö med människan i fokus, 
bland annat genom att ge de boende tillgång till 
gemensamma ytor för att odling, möten och  
kreativitet. På fem år byggdes de första 1000  
bostäderna av 40 aktörer. 

Våra kontaktpersoner i Linköping berättade 
också om hur de ser också stora nyttor av arbetet 
med gröna resplaner, som genomsyrar stadens 
arbete med transporter och klimat. Åtgärderna 
ger effekt och är kostnadseffektiva - i ett större 
projekt som utvärderade flera kampanjer såg 
man att 60-65 % fortsätter cykla elcykel och ca 
1/3 fortsätter åka kollektivt efter prova på-kam-
panjer. Normförändringar är alltså möjliga och 
många bra exempel finns.

Som vanligt tog vi också chansen att uppdatera 
varandra om vad som är på gång i våra respektive 
kommuner och hitta gemensamma områden att 
jobba vidare med. 

ClimateView, som utvecklat verktyget Panorama 
åt Klimatpolitiska rådet, höll i en workshop med 
deltagarna. 

Den 12-14 november stod Klimatkommu-
nerna tillsammans med Naturvårdsverket på 
Kvalitetsmässan i Göteborg. Vår gemensamma 
monter hade temat Stora kliv och små steg 
för klimatet. 

Stora kliv och små steg för klimatet på Kvalitetsmässan
Naturvårdsverket berättade om Klimatklivet 
för intresserade kommuner, och folk tittade 
in för att tävla i ett klimatquiz. Under de tre 
dagarna blev det många intressanta möten 
och samtal med besökare från kommuner, 
företag och myndigheter. 

Under rubriken ”Tio klimatsteg alla  
kommuner kan ta” presenterade vi Klimat-
kommunernas verksamhet och vår tiopunkts-
lista i ett öppet forum. Med hjälp av  
Naturvårdsverket gjordes tiopunktslistan till 
en film som presenterades på mässan.



Workshop - möjligheter med 
Panorama
Den 22 november höll vi ett webbinar för med-
lemmar i Klimatkommunerna, om verktyget 
Panorama och hur det skulle kunna användas på 
lokal nivå. Panorama ger en visualiserad aktuell 
nulägesbild över Sveriges klimatomställning; 
utsläpp, mål, lösningar, indikatorer, styrmedel 

och åtgärder. Maja Cederlund från Klimatpolitiska 
Rådet berättade om rådets arbete med att effek-
tivisera och accelerera den nationella klimatom-
ställningen i samarbete med Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket. Deltagarna fick även höra 
om hur några kommuner och länsstyrelser börjat 
sammanställa, visualisera och arbeta med sina 
färdplaner med hjälp av ClimateView, som har 
utvecklat Panorama.

Webbfika 
En idé från en kontaktperson om att hålla webb-
fika blev ett uppskattat inslag, som återkom åtta 
gånger med olika gäster. Vilka som gästade Kli-
matkommunernas webbfika och vad de pratade 
om kan du se på vår hemsida. 

Nyhetsbrevet
Klimatkommunernas nyhetsbrev har utkommit 
med elva nummer under året. Prenumeranterna 
är tjänstepersoner eller politiker i kommuner, 
personer från myndigheter, intresseorganisatio-
ner, ideella organisationer, media, näringsliv och 
privatpersoner. 

Spellistor på youtube
Allt fler kommuner tar fram filmer om sitt håll-
barhetsarbete, därför har vi skapat en spellista på 
youtube där vi samlar filmer från medlemmarna.  
Det finns även en allmän spellista med klimatklipp 
som vi på kansliet har valt ut,  och inspelningar 
från våra webbfikor. Tipsa oss gärna om klipp!

Ny hemsida
Under 2019 har föreningens nya hemsida 
lanserats. Adressen är densamma som innan  
(www.klimatkommunerna.se) men utseende 
och innehåll är nytt. Bland annat presenteras 
medlemmarnas klimatarbete tydligare, och 
det finns en utökad kunskapsbank med  
exempel, material och länkar inom olika  
ämnesområden. 

Referensgrupper för projekt
Klimatkommunernas kansli ingår i referensgrup-
pen för Textilsmart (Konsumentverket, Natur-
vårdsverket och Kemikalieinspektionen) och i re-
ferensgruppen för Unlock: Drivkrafter för hållbar 
konsumtion som leds av SEI. 
Genom att delta i referensgrup-
per får vi insyn i utvecklingen 
inom olika områden och kan 
förmedla inspel från våra med-
lemmar till projektgrupperna. 

Konstgräsguide
Med stöd från Naturvårdsverket och på  
uppdrag från Beställargruppen för konstgräs 
och Sveriges Fritids- och Kulturchefs- 
förening tog Klimatkommunerna fram guiden 
KONSTGRÄS OCH GRANULAT - Processguide 
för kommuners strategiska arbete med att 
minska spill av granulat från fotbollsplaner 
av konstgräs. Guiden ger förslag på hur en 
handlingsplan för minskat granulatspill tas 
fram och vilka åtgärder som kan vidtas.

Koldioxidbudgetar
Under året har Klimatkommunernas kansli 
deltagit i Vinnova-projektet Digital plattform för 
beräkning av koldioxidbudgetar, simulering samt 
samskapande av klimatåtgärdspaket. Projektet 
har letts av Uppsala Universitet och i projekt-
gruppen har, förutom Klimatkommunerna, bland 
andra WWF och Energikontoret i Mälardalen, 
ingått. Projektet har lett till att förtydliga och kon-
kretisera behovet av digitala verktyg samt hur de 

kan skapas för att på lokal nivå beräkna klimatut-
maningen, följa upp utvecklingen samt beräkna 
effekten av möjliga åtgärdsförslag.

Föreningens verksamhetsledare presenterade 
Klimatkommunernas tiopunktslista på konfe-
rensen Två år med koldioxidbudgetar i Uppsala 
4/11. Konferensen Två år med koldioxidbudgetar 
arrangerades av Klimatledarskapsnoden på Upp-
sala Universitet den 4-5/11 och belyste ur olika 
aspekter, det nödläge vi befinner oss i.

Klimatnyckeltal för kommuner
I Projektet Klimatnyckeltal för kommuner - en  
förstudie, som finansierades av Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR), undersökte vi vilken 
klimatdata som finns tillgänglig för svenska kom-
muner och diskuterade styrkor och svagheter med 
denna. 

Vi valde också ut ett antal nyckeltal där statistik 
finns tillgänglig, som skulle kunna föras in i SKL:s 
databas Kolada, och pekade slutligen ut ett antal 
statistikområden som är viktiga att utveckla.

Projektrapporten och nyckeltalen finns på vår  
hemsida. Slutsatser från projektet kommer att använ-
das i vidare kommunikation med myndigheter m.fl.




