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Vision
Vi skapar en framtid att längta till.  
Genom ett ambitiöst, professionellt  

arbete med bred politisk förankring är  
Klimatkommunerna drivande i  

Sveriges klimatomställning.

Klimatkommunernas primära målgrupp är kommu-
nala och regionala politiker och tjänstepersoner i 
Sverige, både i våra medlemskommuner och andra 
kommuner.

Vi är medlemmar i 2030-sekretariatet, Viable Ci-
ties, Energy Cities och har anslutit oss till Fossilfritt 
Sverige. Dessa organisationer med sina respektive 
partners är viktiga målgrupper för att öka takten i 
kommuners och regioners klimatarbete.

Den sekundära målgruppen är sektorsmyndighe-
ter, riksdagen och regeringen, men också universi-
teten och organisationer som Svenska Cykelstäder, 
Trästad Sverige, Gröna Bilister, Sveriges Ekokom-
muner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
Länsstyrelserna, Länsstyrelsernas Energi- och kli-
matsamordning (LEKS)  och IVL Svenska Miljöinsti-
tutet. Här ingår även internationella nätverk som 
Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). Även 
medborgare är en sekundär målgrupp i och med 
det arbete medlemmarna utför på lokal nivå.

MÅLGRUPPER

!



PRIORITERADE OMRÅDEN

Världen och samhället står inför stora utmaningar. Enligt Parisavtalet ska vi sträva efter att begränsa den 
globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Kommuner och regioner är nyckelspelare i klimatomställning-
en. Väldigt mycket måste hända, på relativt kort tid. Men det saknas inte lösningar. Klimatkommunerna 
fortsätter att bevaka, diskutera och påverka klimatarbetet brett. Följande områden har vi identifierat som 
extra viktiga och våra aktiviteter under året kommer därför att fokusera kring dem.

Flera av Klimatkommunernas medlemmar har mål 
om klimatneutralitet till 2030, 2040 eller 2045. 
Målåren närmar sig alltså och de beslut som fattas 
på lokal nivå under kommande år blir avgörande 
för att målen ska nås. För att stötta kommunerna 
i det arbetet kommer ett av föreningens priorite-
rade områden under 2020 att vara klimatneutrala 
kommuner. Vi kommer att undersöka hur det 
klimatneutrala samhället ser ut och vilka visioner 
som finns. Målet är att hitta sätt att visualisera ett 
klimatneutralt samhälle för att underlätta de för-
ändringar och omställningar som behöver göras. 

Vi har gått in i ett samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities, som kom-
mer att intensifieras under 2020. Klimatkommu-
nerna kommer att vara en aktiv part i Viable Cities 
Transition Lab, som är en del av utlysningen Kli-
matneutrala städer 2030, där 9 kommuner arbetar 
med att hitta metoder för att nå klimatneutralitet. 

Vi kommer fördjupa oss i verktyg som kan hjälpa 
kommuner och regioner att visualisera vägen mot 
sina klimatmål, exempelvis Klimatpolitiska Rådets 
visualiseringsverktyg Panorama. 

För att underlätta lokala beslut om klimatåtgärder 
kommer fokus också att ligga på att kartlägga vilka 
synergieffekter olika klimatåtgärder har. På upp-
drag av Klimatkommunerna kommer det under 
våren 2020 skrivas en masteruppsats på Lunds 
universitet om synergier av klimatåtgärder.

Klimatneutrala kommuner Transporteffektivt samhälle

Det område som flaggas som det mest utmanan-
de i klimatomställningen, på såväl nationell som 
lokal nivå, är transporter. Kommuners rådighet är 
begränsad och åtgärder som genererar utsläpps-
minskningar behöver ofta genomföras i nära 
samverkan mellan nationell, regional och lokal 
nivå. Med ett transporteffektivt samhälle menas 
ett samhälle där vi använder transportsystemet 
mer effektivt än vi gör idag och där energiintensiva 
trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskat 
kraftigt. För detta krävs en samhällsplanering för 
attraktiva och tillgängliga städer med minskat 
bilberoende där vi förbättrar tillgängligheten för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. För godstranspor-
ter behöver vi möta en ökad efterfrågan med 
förbättrad logistik och ökat nyttjande av järnväg 
och sjöfart. Denna förändring bidrar även till andra 
mål, som minskade luftföroreningar, minskat buller 
och förbättrad hälsa genom ökad fysisk aktivitet. 

I samarbete med IVL kommer Klimatkommunerna 
under 2020-2021 genomföra projektet KomPark - 
Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffekti-
va städer. Energibesparingspotentialen från välrik-
tade parkeringsåtgärder är stor. Minskad tillgång 
till parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter 
påverkar efterfrågan på bilresor till förmån för mer 
energieffektiva transportslag. Projektets idé är att 
analysera och utveckla såväl befintliga som nya 
parkeringsstyrmedel, för att avsevärt öka kommu-
ners rådighet, möjlighet och vilja att påverka och 
styra bilinnehav och bilanvändning. 

Klimatkommunerna kommer att bevaka utveckling-
en av arbetet för ett transporteffektivt samhälle på 
nationell nivå, samverka med lämpliga aktörer och 
svara på relevanta remisser. Under året kommer 
till exempel utredningar om nationellt biljettsys-
tem för kollektivtrafik samt fordonspooler.
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Konsumtionsbaserade utsläpp

Fler och fler kommuner höjer ambitionerna i sina 
klimatåtaganden och vill ta ett helhetsansvar för 
de utsläpp som invånarna i kommunen genererar. 
Klimatkommunerna har under många år fört dis-
kussion med relevanta myndigheter och departe-
ment om hur kommunernas ambitioner begränsas 
av att det inte finns data tillgänglig som möjliggör 
uppföljning av konsumtionsbaserade utsläpp. Det-
ta har, tillsammans med andra aktörers påverkan, 
bland annat gjort att Upphandlingsmyndigheten 
har utvecklat spendanalyser, dvs analyserat hur 
mycket som spenderats på (betalats ut till) olika 
leverantörer utifrån olika inköpskategorier och uti-
från det beräknat inköpens miljö- och klimatpåver-
kan. Detta kan ge en uppfattning om en kommuns 
inköp, men för de totala inköpen, dvs alla inköp 
inom kommungränsen, saknas fortfarande data. 

I den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen 
presenterade i december 2019 anges att ”Mil-
jömålsberedningen bör få i uppdrag att bereda 
frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp”. 
Klimatkommunerna kommer under året att föra 
dialog med Miljömålsberedningen för att säkerstäl-
la att kommuner och regioners roll och behov tas i 
beaktande. 
Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar alla områ-
den. För att begränsa fokuserar vi, utöver transpor-
ter som hanteras separat, på de största utmaning-
arna. Medlemmarna bedömer att livsmedel och 
byggnader är prioriterat. 

På livsmedelsområdet kommer vi att söka projekt-
medel för att i nära samverkan mellan producenter 
och skolkockar, utveckla nya proteinprodukter gjor-
da av svenska, ekologiska baljväxter. Att knyta ihop 
hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och i nära 
samarbete mellan producent och konsument ut-
veckla marknaden för svensk livsmedelsproduktion 
ligger väl i linje med den livsmedelsstrategi som 
Sverige arbetar efter. Projektets mål är att utveck-
la produkter och recept på maträtter som i smak, 
konsistens, näringsinnehåll och ur klimatsynpunkt 
är anpassande till kommuners matgäster.

Inom byggnation fortsätter samarbetet inom Fos-
silfritt Sverige med färdplan för byggbranschen och 
vi bevakar samtidigt aktuella utredningar. Under 
året kommer vi till exempel att svara på remiss om 
klimatdeklaration av byggnader. 
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MÅL & AKTIVITETER

Klimatkommunerna har fyra mål för åren 2020-2021:
1. Medlemmarnas klimatarbete ska stärkas.
2. Klimatkommunerna ska vara en aktiv röst för att påskynda lokalt klimatarbete.
3. Klimatkommunerna ska samverka med internationella aktörer. 
4. Klimatkommunernas verksamhet ska växa.  

Följande åtgärder och aktiviteter syftar till att bidra till att målen i denna verksamhetsplan uppnås:

Mål 1: Medlemmarnas klimatarbete 
ska stärkas

Genom följande aktiviteter skapar vi en plattform 
för dialog och erfarenhetsutbyte mellan medlem-
marna:  

• Kansliet arrangerar tre medlemsträffar för 
politiker och/eller tjänstepersoner under året. 
Respektive värdkommun utarbetar program 
tillsammans med kansliet. Träffarna ska inne-
hålla 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. 

• 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 sammanstäl-
ler kansliet med jämna mellanrum svaren och 
lägger upp dem på våra interna webbsidor.  

• Klimatläget. Vi gör en årlig redovisning av med-
lemmarnas klimatarbete som möjliggör jäm-
förelser och samarbete. På klimatkommuner-
nas webb presenteras medlemmarna utifrån 
resultatet av Klimatläget.  

• Medlemmarna får kontinuerligt upplysningar 
och uppdateringar av betydelse för klimatarbe-
tet genom hemsida, nyhetsbrev och e-postut-
skick från kansliet.  

• Kunskapshöjande aktiviteter som webbmöten 
och webbfika arrangeras kontinuerligt och äm-
nen väljs efter medlemmarnas behov. 

Mål 2: Klimatkommunerna ska vara en 
aktiv röst för att påskynda lokalt  
klimatarbete
Genom konstruktivt arbete, gärna i samverkan 
med andra aktörer, bidrar vi till ökad publicitet och 
opinion kring klimatomställningen och lyfter vikten 
av lokalt klimatarbete. 

Följande aktiviteter riktas för att stärka kommuner 
och regioners roll i det nationella klimatarbetet:

• Under året kommer vi att undersöka hur 
nationella styrmedel/lagstiftning kan utfor-
mas för att få alla kommuner att arbeta med 
utsläppsminskningar. Idag är det upp till varje 
kommun att välja om och i vilken omfattning 
de vill arbeta med utsläppsminskande åtgärder. 
Hur skulle nationell lagstiftning och styrme-
del kunna motivera alla kommuner till att till 
exempel sätta ett klimatmål och genomföra en 
klimatstrategi?  

• Representanter för Klimatkommunerna deltar 
i 2030-sekretariatets och Fossilfritt Sveriges 
möten samt i debatter under Almedalsveckan. 
Under våren arrangeras även ett seminarium 
om konvertering av fordon i samarbete med 
2030-sekretariatet.  
 

Följande aktiviteter riktas till såväl medlemmar 
som kommuner och regioner utanför föreningen: 

• Under 2019 tog vi fram en tiopunktslista av 
åtgärder för att minska utsläppen från kom-
munorganisationen. Under detta år kommer 
listan att kompletteras med ytterligare tio 
åtgärder för att minska utsläppen inom det 
geografiska området.  
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• Tävlingen Steget före genomförs med inrikt-
ningen bästa åtgärden för att få fler att cykla 
eller åka kollektivt. Med tävlingen vill vi lyfta 
och uppmärksamma det som uträttas i landets 
kommuner och regioner för att Sverige ska 
klara klimatomställningen. 

• Klimatkommunernas webbfika är en halvtimme 
via webben med en intressant gäst. Under året 
kommer vi vid upprepade tillfällen bjuda in till 
webbfika.   

Följande kommunikationsåtgärder genomförs för 
att stärka lokalt klimatarbete och Klimatkommu-
nernas varumärke:  

• Öka synligheten i media exempelvis genom att 
skicka pressmeddelanden, kontakta press och 
skriva artiklar tillsammans med andra aktörer.  

• Klimatkommunerna ger ut nyhetsbrev en gång i 
månaden. Det innehåller nyheter från medlem-
skommunerna samt ett urval av andra klimat- 
och energirelaterade nyheter som bedöms vara 
intressanta för kommuner, regioner och makt-
havare.  

• Klimatkommunerna kommunicerar aktivt via 
hemsida (www.klimatkommunerna.se), net-
tonoll.se och sociala medier som Facebook 
(http://www.facebook.com/klimatkommuner-
na), Twitter (www.twitter.com/klimatkomuner-
na). Under året kommer medlemmarna kunna 
visa upp sitt klimatarbete på Klimatkommu-
nernas Instagram genom att under en vecka 
vardera vara värd för kontot. 

Mål 3: Klimatkommunerna ska  
samverka med internationella aktörer.

Den internationella samverkan har tre syften som 
beskrivs nedan. Alla dessa tre tillgodoses genom 
att vara medlem i Energy Cities. Klimatkommuner-
na kommer att arbeta mer strategiskt och aktivt 
i kontakten med Energy Cities framöver. Energy 
Cities fick nyligen beviljad finansiering för att leda 
konsortiet för European City Facility (EUCF). För att 
stärka den internationella samverkan har Klimat-
kommunerna ansökt om och blivit beviljade att bli 
nationell samordnare inom EUCF.

Påverkansarbete gentemot EU
Energy Cities is the local authorities’ watchdog on 
European and national energy and climate policies. 
Now that Brussels has formally adopted its “clean 
energy package”, we monitor how the progressive 
provisions we advocated for are being translated 
at national level.  On the EU front, we continue 
to call for a better alignment of energy, regional 
and agricultural policies and for an overall budget 
in line with the 2050 decarbonisation objective. 
(Översättning: Energy Cities är kommunernas 
vakthund för EU:s klimat- och energipolitik. Nu när 
EU formellt har antagit sitt ”clean energy packa-
ge”, övervakar vi hur de progressiva bestämmelser 
vi förespråkade översätts till nationell nivå. På 
EU-fronten fortsätter vi att kräva en bättre anpass-
ning av energi-, regional- och jordbrukspolitiken 
och en övergripande budget i linje med målet om 
klimatneutralitet 2050.)
Så beskriver Energy Cities själva sitt påverkansar-
bete. Medlemskapet i Energy Cities ger oss insyn 
i pågående beslutsprocesser inom EU vilket gör 
att vi kan bevaka och bidra med svenska städers 
perspektiv vid utredningar och remissvar. 

Sprida nyheter om svenska kommuner och regio-
ners klimatarbete
Vi kommer kontinuerligt att arbeta med att sprida 
info om aktiviteter i Klimatkommunerna samt goda 
exempel på medlemmarnas klimatarbete i Energy 
Cities kommunikationskanaler. 

Omvärldsbevakning
Vi kommer kontinuerligt att arbeta med att fånga 
upp goda europeiska exempel och sprida dem till 
medlemmarna.
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Mål 4: Klimatkommunernas  
verksamhet ska växa

Kansliet får ofta inbjudningar om att tala om lokalt 
klimatarbete på konferenser, frågor om att utbilda 
kommuner i hur en klimatstrategi tas fram och an-
dra mer specifika önskningar. I dagsläget gör vi det 
utan kostnad och i mån av tid. För att bättre kunna 
möta detta behov kommer följande aktiviteter att 
genomföras:

• Satsning på att rekrytera fler medlemmar med 
mål om att medlemsantalet ökar med minst tre 
medlemmar per år. 

• Knyta till oss associerade partners. Idag är 
det bara kommuner och regioner som kan bli 
medlemmar i Klimatkommunerna. Men i takt 
med att omställningen till fossilfritt samhälle 
behöver öka snabbare blir det allt viktigare 
med samarbete mellan olika aktörer och mel-
lan nivåer. För att knyta till oss viktiga samar-
betspartners ser vi en möjlighet i att erbjuda 
partnerskap. Detta är en naturlig utveckling för 
Klimatkommunerna och ett sätt att formalisera 
samarbeten.  Organisationer (tex andra fören-
ingar, företag och forskningsinstitut) kan då an-
söka om att bli partner till Klimatkommunerna. 
Som partner ska organisationen stödja fören-
ingens vision, bidra med betydande kunskap till 

UPPFÖLJNING
Verksamheten följs årligen upp i en verksamhets-
berättelse som beskriver hur föreningen uppnått 
sina målsättningar. Verksamhetsberättelsen pre-
senteras 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.

föreningen, och bidra med att stärka förening-
ens varumärke. Som partner får organisationen 
delta på de nätverksträffar som är öppna för 
partners (minst 1 per år), delta i intern kom-
munikation, viss spridning av sitt klimatarbete 
genom Klimatkommunernas nyhetsbrev och 
länkar från relevanta delar av vår webb. 

• Ta fram utbildnings- och coachningspaket. Vi 
ser en potential i  att erbjuda coachnings- och 
utbildningspaket på ett mer strukturerat och 
genomarbetat sätt. Efterfrågan finns och det 
skulle vara värdefullt för exempelvis kommu-
ner utanför föreningen att kunna vända sig till 
Klimatkommunerna och beställa utbildningar 
och coachning.



Antagen av Klimatkommunernas årsmöte 2020-04-21


