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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, instagram, LinkedIn och twitter.

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

2020 var ännu ett år där lokalt klimatarbete tog 
viktiga kliv i rätt riktning. Det är alltid en glädje 
att summera ett år i Klimatkommunerna, men 
detta år känns speciellt. Under omständigheter 
utöver de vanliga har kommuner och regioner 
hittat nya lösningar, prioriterat resurser och vid-
tagit åtgärder. Klimatarbetet har inte stannat av, 
snarare tvärtom. 

2020 växte vi som förening. Nu är vi 40 medlem-
mar. Mora, Tyresö och Järfälla, som är de tre som 
tillkommit under året, bidrar med nya erfarenhet-
er och perspektiv. 

Varje år förstärker vi verksamheten med att, i 
projektform, djupdyka i områden som medlem-
marna tycker att de vill veta mer om. Under 2020 
har det varit parkering och kolsänkor som stått 
i fokus. Extra roligt är att vi i båda projekten har 
hittat nya samarbetspartners. I projektet Kom-
Park, som leds av IVL, arbetar vi fram ett kun-
skapsunderlag om hur kommuner kan styra med 
parkering samtidigt som vi lyfter vilka hinder 
som finns i lagstiftningen. I Sänk kolet! där vi 
bland annat samarbetar med SLU, ska vi ta fram 
en webbaserad guide för kommuner som vill 
maximera sina kolsänkor.

Som sagt, lokala klimatframsteg görs dagligen. 
För att hylla goda idéer startade vi för ett par år 
sedan upp tävlingen Steget före. I år var temat för 
tävlingen Bästa åtgärd för att få fler att cykla eller 
åka kollektivt. Juryn utsåg Lunds kommun till 
vinnare med sitt bidrag Den fräscha cykeln. Lund 
har genom central fordonssamordning lyckats 
jämställa transportslagen. Ambitionen att trans-
portsättet ska, oavsett fordonstyp eller lösning, 
fungera när en anställd behöver det, är lika själv-
klar som innovativ. 

Redan innan den digitala revolution som arbete 
på distans under året lett till satte vi igång med 
webbfikor. Under året har vi bjudit in till 7 webb-
fikor med gäster från bla Svenska Cykelstäder, 
Våra Barns Klimat och SGBC. Våra webbfikor är 
en halvtimma eftermiddagsfika där deltagarna 
får lyssna på en intressant gäst och ställa frågor. 
Kolla in dem på vår youtubekanal om du missat 
någon. Där ligger alla inspelade. 

På vår youtube ligger även inspelningar från web-
binarier och träffar vi bjudit in till under året. Du 
hittar Lägesuppdatering om gröna finanser, nät-
verksträff från Botkyrka och Hållbart och aktivt 
resande för barn. Och annat smått och gott. 

Årets klimatläge, där vi jämför medlemmarna 
inom 12 områden, visade nya framsteg. Bland 
annat visar den att 16 av våra medlemmar har 
minskat sina utsläpp med mer än 40 % och att 23 
av våra medlemmar har ett aktivt samarbete med 
näringslivet. På vår hemsida presenteras våra 
medlemmar utifrån vilka klimatmärken de har 
och hur de uppnått dem. 

Vårt syfte är att på olika sätt stärka lokalt klima-
tarbete. En viktig del av det är samverkan med 
nationell nivå och att delta i utredningar och 
utvecklingsarbete. Under året har vi haft dialog 
med pågående utredningar och svarat på remis-
ser. Men vi har också satt igång ett initiativ för 
hur nationell nivå kan säkerställa att fler kommu-
ner inkluderas i klimatarbetet. Vi påtalar att det 
behövs ett ökat samarbete och en röd tråd mellan 
lokal och nationell nivå. Vi ser fram emot att fort-
sätta med det under 2021. 

Årskrönika



Klimatkommunernas styrelse består av politiker från medlemskommunerna och väljs av  
årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ. Lennart Bondeson i Örebro kom-
mun är styrelseordförande, och Ann-Christin L Frickner i Upplands Väsby kommun är vice 
ordförande. Styrelsen har haft tre möten under 2020, efter årsmötet.

Kansliet
På Klimatkommunernas kansli finns två  
verksamhetsledare anställda, Filippa  
Borström och Maria Ivansson. 

Föreningens verksamhet finansieras av 
medlemsavgifter och externa projektmedel. 
Projektmedlen används för att sätta fokus på 
aktuella teman och målgrupper. 

Styrelsen

2001 söker 12 av Sveriges kommuner medel 
från Sveriges regering för att starta ett kommunalt 
klimatnätverk. Visionen är att få till stånd ett samar-
bete mellan Sveriges kommuner för ett effektivare 
lokalt klimatarbete.  
 
Nätverket Klimatkommunerna startar 2003 och 
finansieras fram till 2009 av Naturvårdsverket. 

Uppvaktningar

I december 2003 hålls ett frukostmöte med riks-
dagens miljöförening Globe. Representanter för 
Klimatkommunerna visar upp klimatnätverket och 
lyfter fram frågor som är viktiga för det lokala klima-
tarbetet. De framför att de vill se en fortsättning för 
Utmanarkommunerna, och understryker att kom-
muner visar att man kan gå längre, att skattesyste-
met behöver ändras och att incitamentspengar för 
kommuner behövs. Transporter lyfts som ett viktigt 
område att arbeta med. Sveriges klimatmål är vid 
tidpunkten att minska utsläppen till 2010 med fyra 
procent jämfört med 1990. 
 
Klimatcoachning 2006-2008

Hösten 2006 kan små kommuner med upp till 15 
000 invånare delta i projektet Klimatcoachning – 
stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. 34 
kommuner söker till projektet och 23 väljs ut. I pro-
jektet läggs grunden till ett långsiktigt klimatarbete 
i mindre kommuner som saknat en klimatstrategi. 
Under 2007-2008 får kommunerna skräddarsydd 
hjälp av en klimatcoach utifrån en individuell  
behovsanalys.

Möte med miljöministern och miljö- och 
jordbruksutskottet

Miljöministern presenterar den nya klimatproposi-
tionen. Utöver fyraprocentsmålet finns nu också ett 
mål på medellång sikt (-25% till 2020) och ett tem-
peraturmål om högst +2 grader C till 2050. Klimat-
investeringsprogrammet (Klimp) fortsätter med 400 
miljoner under 2007 respektive 2008. Klimatkom-
munerna är positiva till förslagen i propositionen, 
men saknar en samlad nationell strategi, där styr-
medel inom olika sektorer inte motverkar varandras
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ändamål. Vid mötet betonar Klimatkommunerna 
att transportökningar inte kan hejdas på lokal nivå, 
utan bara möjligtvis dämpas. Kollektivtrafik och  
nationellt tågresande behöver vara tid - och pris-
mässigt konkurrenskraftiga. Nationella styrmedel 
och verktyg är nödvändiga. Skatter måste gynna 
alternativa bränslen! Det måste komma nationella 
krav på minskade utsläpp från transporter.

Vi bildar förening

I slutet av 2008 bildas en förening med en politisk 
styrelse och verksamheten finansieras nu genom 
medlemsavgifter och externa projektmedel.

Borgmästaravtalet

Klimatkommunerna blir 2009 officiell stödstruktur 
för Covenant of Mayors, Borgmästaravtalet. Vi upp-
muntrar kommuner att skriva under uppropet och 
hjälper till med frågor om inrapporteringen.

En kort historik

Under 2020 växte medlemsantalet till 40 då  
Tyresö, Mora och Järfälla kommuner ansökte  
om medlemskap. 

Våra medlemmar
Borås

Botkyrka
Boxholm

Eskilstuna
Falköping
Finspång
Forshaga
Göteborg

Helsingborg
Hässleholm

Järfälla
Jönköping
Karlstad

Kristianstad
Lidköping
Linköping
Lomma

Lund
Malmö
Mora

Under året tog vi fram en kort film där vi berättar 
om vad vi gör i Klimatkommunerna och vad det 
innebär att vara medlem.

Olofström
Mölndal

Nynäshamn 
Region Skåne

Sandviken
Skellefteå
Sollentuna
Stockholm

Säffle
Södertälje

Tyresö
Upplands Väsby

Uppsala
Vellinge
Värmdö
Västerås

Växjö
Åmål

Örebro
Östersund



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

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

24 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, Helsingborgs 
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 utsläppsni-
vå av växthusgaser år 2050. Karlstad ska vara en 
fossilfri och klimatsmart kommun.

 
Våra fordon 

drivs till största delen 
med förnybart bränsle.

Botkyrka, Eskilstuna, Finspång, Forshaga,  
Helsingborg, Järfälla, Jönköping,  

Karlstad, Kristianstad, Lund, Malmö, 
Region Skåne, Stockholm, Säffle,  

Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, 
Östersund

 

Vi samarbetar med 
näringslivet för att öka  
takten i klimatarbetet.

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

Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund,  
Malmö, Mölndal, Region Skåne,  

Sandviken, Stockholm, Södertälje, 
Tyresö, Upplands Väsby, Uppsala, 

Västerås, Växjö, Örebro, 
Östersund

 
Vi följer upp 

klimatpåverkan från 
livsmedelsinköpen.

Borås, Boxholm, Eskilstuna, Falköping, Fin-
spång, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, 

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

Mora, Mölndal,  Nynäshamn, Olofström, 
Sandviken, Sollentuna, Södertälje, 

Tyresö, Västerås, Växjö, Åmål, 
Örebro, Östersund

 
Vi har  

samordnad  
varudistribution

Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Falköping, 
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, 
 Karlstad, Kristianstad, Lidköping,  
Linköping, Malmö, Nynäshamn,  

Sandviken, Uppsala, Växjö, Örebro

Klimatläget - hur går det? Vad vi vill 

Klimatkommunerna svarade i april på utredning-
en Mer biogas! För ett hållbart samhälle (SOU 
2019:63). Vi skrev bland annat att kommunerna 
spelar en viktig roll i biogasens värdekedja och 
att mer fokus och stöd behövs för att realisera 
biogasens fulla potential. Andra saker vi lyfte var 
bland annat: 

• Vikten av en ökad självförsörjningsgrad har 
i och med coronakrisen blivit tydligt. Import 
av biogas innebär att Sverige går miste om 
produktionsrelaterade nyttor som gör biogas 
till det ”win-win-bränsle” det är.

• Flera av Klimatkommunernas medlemmar 
undersöker hur gröna restprodukter, från 
exempelvis skötsel av parker, naturreservat 
och våtmarker kan bli till biogas, med nyttor 
för bland annat biologisk mångfald på köpet. 
Klimatkommunerna noterar att utredning-
en inte omfattar den här typen av ”gröna” 
substrat, och undrar varför denna avgräns-
ning gjorts. Möjligheten att göra biogas från 
olika former av vallgrödor bör också kunna 
uppmärksammas tydligare. Dessa har ett 
bra energiutbyte och bidrar till det öppna 
och varierade landskap som vi så gärna vill 
bevara. Produktionspremie borde ges även 
vid rötning av andra substrat än gödsel, på 
en nivå som är jämförbar med omgivande 
länders produktionsstöd.

• Det är mycket viktigt att undantaget för 
koldioxidskatt finns kvar för biogas. Koldiox-
idskatt ska belasta sådant som är negativt 
för miljön, att lägga detta på ett miljövänligt 
bränsle skulle ge ett signalfel som kan under-
minera biogasen som miljöbränsle.

Hela remissvaret finns här. I samband med att 
svaret skickades in publicerades också en  
debattartikel Altinget och Aktuell Hållbarhet.

biogasSveriges klimatpolitiska ramverk anger att vi ska 
nå nettonollutsläpp senast 2045. De utsläpp som 
kommer att kvarstå när utsläppen minskats med 85 
procent är framför allt metan- och lustgasutsläpp. 
Utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 
2020:4) presenterade en strategi för att kompen-
sera för dessa utsläpp så att Sverige på sikt kan nå 
negativa utsläpp.

I Klimatkommunernas remisssvar skrev vi att de 
ställningstaganden som utredningen landar i och 
den strategi som presenteras överlag är positiva ur 
kommunernas synvinkel. Sammanfattningsvis lyfte 
vi följande synpunkter på utredningens förslag (Re-
missvaret i sin helhet hittar du här):

• Det är viktigt att prioritera åtgärder som har 
flera positiva effekter, dvs bidrar till flera värden 
och målsättningar, och att undvika åtgärder som 
riskerar att få negativa effekter på utsläpp och 
biologisk mångfald.

• Utredningen föreslår flera åtgärder för att öka 
den skogsbeklädda ytan. Klimatkommunerna 
betonar att det är viktigt att jordbruksmark som 
tagits ur bruk används på rätt sätt och i första 
hand till livsmedelsproduktion om behovet 
uppstår.

• I stället för att öka kolsänkan genom att besko-
ga jordbruksmark, borde fler åtgärder för att 
öka kolsänkan i befintlig skogsmark utredas och 
prioriteras.

kolsänkor

nationellt biljettsystem
Klimatkommunernas yttrande över Utredningen 
om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i 
hela Sverige. Utredningen föreslog att resenärer ska 
kunna vara kund hos en regional kollektivtrafikmyn-
dighet och använda samma system vid besök i andra 
delar av landet. Systemet ska vara användarvänligt 
och attraktivt. Några av de medskick vi gjorde från 
Klimatkommunerna är att det behövs gemensamma 
regler kollektivtrafikbolag emellan och en gemen-
sam struktur för prismodeller. Det är också viktigt 
att systemet underlättar för ungas resande och för 
att resenär ska kunna ta med cykel på tåg. 

https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/04/klimatkommunerna-svar-sou-2019-63-mer-biogas.pdf
https://www.altinget.se/miljo/artikel/debatt-om-biogas-stark-kommunernas-roll?fbclid=IwAR0ED18CJiltWO8C9cDurXNWGr-gfV_USgnCzhjIJwnkrVtgcKTzQJ2XQt0
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/05/klimatkommunernas-yttrande-vagen-till-en-klimatpositiv-framtid.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/05/klimatkommunernas-yttrande-vagen-till-en-klimatpositiv-framtid.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/10/klimatkommunernas-svar-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/10/klimatkommunernas-svar-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik.pdf
https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2020/10/klimatkommunernas-svar-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik.pdf


Klimatkommunerna efterlyser en diskussion om, 
och förslag kring, hur nationell lagstiftning och 
styrmedel kan styra mot att inkludera alla Sveriges 
kommuner i klimatomställningen. Våra medlemmar 
har högt satta klimatmål och har i många fall gjort 
investeringar och omställningar som starkt bidrar till 
att uppnå Sveriges klimatmål. Vi vill lyfta möjlighe-
ten att utreda hur den nationella nivån tydligare kan 
sporra och stötta kommuner att ta täten i klimatom-
ställningen.

Samtidigt behöver de kommuner som inte fått fart 
på klimatomställningen hjälp att prioritera åtgärder, 
hitta fungerande finansieringslösningar och inte 
minst, resurser för att hålla ihop klimatarbetet och 
driva det framåt. Ett strategiskt omställningsarbete 
behöver långsiktighet. Vi ser därför ett behov av att 
nationell nivå i högre utsträckning än idag säkerstäl-
ler att det blir lönsamt och självklart för kommuner 
att minska sina utsläpp och att det finns en röd tråd 
i klimatarbetet från lokal till nationell nivå.

Idag finns inget i nationell lagstiftning som säger att 
kommuner ska jobba med att minska utsläppen från 
växthusgaser. Samtidigt har kommuner goda möj-
ligheter att styra mot minskade utsläpp, inte minst 
som upphandlare och vid samhällsplanering, men 

de har även en viktig roll som utbildare, arbetsgiva-
re och vid daglig kontakt med medborgare.

- Kommunens roll som samhällsutvecklare är avgö-
rande för att vi ska bromsa klimatförändringarna. 
Vi har ett stort ansvar att ta de beslut som krävs. 
Dessutom är sidovinsterna av ett aktivt klimatarbe-
te, i form av bättre luft, långsiktigt hållbar ekonomi 
och bättre hälsa, mycket positiva för oss kommuner, 
säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i Klimat-
kommunerna och kommunalråd i Örebro.

Med lägesbilden som beskrivs ovan som utgångs-
punkt har Klimatkommunernas medlemskommuner 
och styrelse arbetat fram tre förslag. Den 4 decem-
ber 2020 höll vi ett digitalt rundabordssamtal med 
representanter från Miljödepartementet, Natur-
vårdsverket, Klimatpolitiska Rådet, Fossilfritt Sveri-
ge, SKR, Länsstyrelserna, IVL och Lunds Universitet 
för att diskutera förslagen.

-Vår förhoppning är att detta är startskottet på ett 
initiativ som skapar en röd tråd i Sveriges klimatar-
bete. Vi vill att alla kommuner ska bli delaktiga och 
att samverkan mellan nationell och lokal nivå stärks, 
säger Lennart Bondeson.

Incitament för lokalt klimatarbete

Debatt: Fler delade fordon 
på vägarna

 
Klimatkommunerna är partner i 2030-sekreta-
riatet. I den här debattartikeln skriver vi tillsam-
mans med andra partners om behovet av att ge 
delningstjänster för fordon bättre möjligheter att 
utvecklas och bidra till det hållbara resandet.

”Ju fler fordon som kan delas, desto mer kan vi 
få ner behovet av egen bil och minska fossilmi-
len, vilket bidrar till klimatmålen. Därför vill vi 
gynna delade fordon, som då kan utgöra en del 
av det hållbara resandet ihop med kollektivtra-
fik, cykel, gång och mikromobilitet.”

Debatt: Ändra lagen så att  
nybyggen ger mobilitet istället 

för p-platser
Idag ska städer planeras transporteffektivt och 
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Det 
gör att aktörer på många håll behöver effektivisera 
hur parkeringsytor används. Även om mycket kan 
göras inom ramen för dagens lagar, behöver plan- 
och bygglagen ändras. 

Debattartikel i bl.a. Dagens Samhälle, i samband 
med lanseringen av rapporten Att styra mot mins-
kad bilparkering – om plan- och bygglagen, p-tal och 
mobilitetsåtgärder.

• Regeringen tillsatte i slutet av 2019 en ut-
redning som ska ge förslag på hur ett förbud 
mot försäljning av nya bensin- och dieseld-
rivna bilar ska genomföras samt när fossila 
drivmedel ska ha fasats ut. I juni hade vi ett 
möte med utredaren, Sven Hunhammar på 
Trafikverket, där medlemskommuner kunde 
ställa frågor och skicka med synpunkter.  

• Den 19 november träffade vi Anders Da-
nielsson och hans sekretariat i Klimaträtts-
utredningen, som ska se över all relevant 
svensk lagstiftning för att nå Sveriges 
klimatmål. Syftet med utredningen är att 
se över och vid behov föreslå anpassning-
ar av relevant svensk lagstiftning för att 
skapa förutsättningar för att Sveriges kli-
matmål ska kunna nås. Miljöbalken, som 

är den mest centrala miljölagstiftning-
en prioriteras, men all relevant svensk 
lagstiftning ska ses över. Ett delbetän-
kande ska lämnas den 1 april 2021. 
Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 15 maj 2022. Kommittédirektiv för 
utredningen finns här 

• Upphandlingsmyndigheten har fått ett 
regeringsuppdrag om att lämna förslag 
på åtgärder i nationell lagstiftning för 
att bidra till att uppnå klimatmålen. Vi 
har sammanställt våra synpunkter på 
området och delat dem med myndig-
heten.

Inspel till utredningar

https://www.barometern.se/debatt/fler-delade-fordon-pa-vagarna/?fbclid=IwAR1mdXX3QhOPls3I5iUvVz8AhV4FXIMmha9hwb-Y_tjN2SIo70cv_EZ55VU/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/andra-lagen-sa-att-nybyggen-ger-mobilitet-istallet-p-platser-34629


Med anledning av corona har inga fysiska nät-
verksträffar kunnat genomföras. I stället har flera 
digitala träffar anordnats: 

• Den 27 april hade vi en runda med kontaktper-
soner, där de fick ta upp 1) på gång, 2) ett tips 
och 3) något de behöver hjälp med.

• Den 2 juni höll vi ett webbmöte om hur kom-
muner kan följa upp klimatpåverkan från inköp. 
Upphandlingsmyndigheten berättade om verkty-
get miljöspendanalys som de har tagit fram och 
Helsingborgs Stad berättade om hur de följer 
upp. Därefter utbytte deltagarna erfarenheter 
och vi diskuterade hur vi går vidare. Önskemål 
från medlemmarna är att vi jobbar vidare med 
erfarenhetsutbyte vad gäller indikatorer för 
uppföljning.

• 18 september höll vi en uppsamlingsträff för 
nya kontaktpersoner. Alla presenterade sig och 
berättade vad som är på gång. Många berättade 
att de håller  på att ta fram ny klimatstrategi och 
det beslutades att vi ska ha en separat träff om 
processen att ta fram klimatstrategi/energiplan.

Medlemsträffar Nätverksträffar
• 29 september höll vi en nätverksträff där vi dis-

kuterade vilka incitament som behövs för att alla 
kommuner ska arbeta med utsläppsminskande 
åtgärder. 

• 16 oktober höll vi en medlemsträff om proces-
sen att ta fram klimatstrategier. 

• Den 22 oktober höll vi ett samtal med Våra 
Barns klimat där 30 deltagare, framförallt skol-
ledare och pedagoger, från våra medlemmar 
deltog. Våra barns klimat presenterade sin un-
dersökning om hur pedagoger ser på klimatun-
dervisning och vi diskuterade vilket stöd kom-
muner och skolor behöver för att kunna minska 
barns klimatoro och arbeta mer med klimat i 
undervisningen.

• 3 november hade vi, tillsammans med kontakt-
personerna, en workshop där vi diskuterade vad 
kommuner behöver göra för att nå klimatneu-
tralitet. 

Den 13 oktober deltog 
drygt 60 miljöstrateger, 
finansekonomer, kom-
mundirektörer, politiker 
och andra intresserade 
i den lägesuppdatering 
om gröna finanser som 
vi ordnade tillsammans 
med experter från finans-
branschen. En inspelning 
från träffen finns, tillsam-
mans med presentatio-
ner och anteckningar, 
på Klimatkommunernas 
hemsida.

Gröna finanser - en lägesuppdatering 

Digital resa till Finspång
Den 25 november gjorde vi ett digitalt besök i Fin-
spång. Vi fick följa med på en cykeltur genom den 
prisade cykelkommunen, lära oss hur vätgas passar 
in i framtidens energisystem och diskutera hur kom-
munen kan få till en bra fordonssamordning.

Besök i Botkyrka
Jobbhub, samordnad varudistribution och arbetet 
mot fossilbränslefri fordonsflotta är några av Botkyr-
ka kommuns framgångsfaktorer i klimatarbetet. Den 
15 december fick vi höra dem berätta om sitt klima-
tarbete. En inspelning från träffen finns här.

På grund av rådande läge med restriktioner för att 
minska smittspridning hölls föreningens nätverks-
träffar via webb. Vi tog då möjligheten att öppna 
upp några av de digitala träffarna, så att alla som var 
intresserade kunde delta.

Ett växande forskningsfält visar att många klimat-
åtgärder även kan ge positiva effekter för andra 
områden, utöver nyttan av minskade klimatutsläpp. 
På engelska kallas de här effekterna ofta för co-be-
nefits och på svenska kan de bland annat benämnas 
som sidonyttor. Ett vanligt exempel på sidonyttor 
är att en minskad förbränning av fossila bränslen 
också ger en förbättrad luftkvalitet, vilket är bra för 
folkhälsan. Det ger i sin tur också minskade sam-
hällskostnader. Samtidigt visar forskningen också att 
dessa effekter sällan inkluderas när klimatåtgärder 
formuleras och beslutas. Om man skulle uppmärk-
samma de här effekterna mer skulle dock klimatåt-
gärderna kunna framstå som mer attraktiva. 

Synergieffekter av klimatarbetet
Under våren skrev Jennifer Carlestam sitt exjobb 
om hur våra medlemmar arbetar med synergier 
av klimatåtgärder. Hon studerade 13 kommuners 
klimatstrategi/motsvarande dokument och intervju-
ade åtta kontaktpersoner. Resultatet visar att kom-
muner uppmärksammar flera olika sidonyttor. Det 
handlar till exempel om att klimatarbetet kan vara 
bra marknadsföring för kommunen, att energikost-
naderna minskar när energieffektiviseringsåtgärder 
införs eller att en förbättrad hälsa följer av att ett 
klimatsmart resande främjas. 

Den 12 juni presenterade hon sitt resultat på en 
webbkonferens. Läs rapporten här. 

Under hösten har vår praktikant Alva Rosager djupdykt i barns resande. Hon har sammanställt material om 
varför fler barns skjutsas av sina föräldrar till skola och fritidsaktiviteter och vad olika aktörer kan göra åt 
detta. Den 9 december höll vi ett webbinar där hon presenterade en sammanställning om barns resande till 
och från skolan och om hur det kan bli mer hållbart. Medverkade gjorde även Helsingborg Stad och Uppsala 
kommun och webbinariet avslutas med ett samtal där även Trivector deltog. En guide baserat på Alvas rap-
port lanserades i början av 2021.

Hållbart och aktivt resande för barn

https://klimatkommunerna.se/2020/10/13-oktober-grona-finanser-en-lagesuppdatering-for-kommuner/
https://klimatkommunerna.se/2020/10/13-oktober-grona-finanser-en-lagesuppdatering-for-kommuner/
https://youtu.be/iYo19fg2My0
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/kommunikation/klimatatgarders-sidonyttor/


Klimatkommunernas tävling Steget före instiftades i 
samband med föreningens tioårsjubileum och ut-
lystes 2020 för andra gången. Med tävlingen vill vi 
uppmärksamma de stordåd som utförs i landets kom-
muner och regioner för att Sverige ska klara klimat-
omställningen. 2020 var temat för Steget före Bästa 
åtgärd för att få fler att ta cykel eller åka kollektivt.

Juryn utsåg Lunds kommun och bidraget ”Den frä-
scha cykeln” till vinnare. med motiveringen: Lunds 
kommun har tagit ett smart helhetsgrepp om sin 
mobilitetsservice till anställda, som gör det lätt att 
välja rätt transportslag. De olika fordonsslagen jäm-
ställs, vilket gör att servade cyklar blir lika självklart 
som servade bilar. Ambitionen att transportsättet 
ska, oavsett fordonstyp eller lösning, fungera när en 
anställd behöver det, är lika självklar som innovativ. 

Genom en enhetlig och central organisation, som 
köper in och servar alla kommunens fordon, skapas 
hållbara lösningar som sparar både tid och pengar 
för kommunens verksamheter. Så här borde alla 
kommuner göra!

Region Gävleborg och Olofströmshus AB fick båda 
varsitt hedersomnämnande för sina åtgärder ”Lo-
valsen” och ”Lastcyklar på Olofströmshus AB”. I 
samband med prisutdelningen i tävlingen Steget 
före höll vi en digital paneldiskussion om cykling. De 
vinnande bidrag och juryn samtalade om framgångs-
faktorer och utmaningar med att öka cyklandet.

 Se dokumentation från träffen här.

Webbfika

Klimatkommunernas webbfika är en halvtimme 
på webben med en intressant gäst. Webbfi-
korna spelas in och går att se på vår youtube-
kanal. Under 2020 hölls webbfikor om:
• Uppsalas kampanj Klimatlätt
• Klimatsmarta stockholmare
• SKR:s klimatuppföljning
• Lunds klimatpolitiska råd 
• Våra barns klimat
• Moras Hållbara idéer
• Sweden Green Building Councils certifie-

ring NollCo2 

Projekt

Vi har fått projektmedel från Formas för att 
kartlägga forskningsläget om kolsänkor, sam-
manställa vilka metoder och typer av kol-
sänkor som kommuner använder sig av idag 
samt att ta fram en webbaserad guide för 
kommuner som vill maximera sina kolsänkor. 
I projektet deltar även SLU Alnarp och Be-
lyazid Consulting & Communication. Under 
hösten görs bland annat en enkätundersök-
ning bland våra medlemmar för att samman-
ställa hur kommuner arbetar med kolsänkor 
idag och vilket fokus som önskas framöver.

Sänk kolet! KomPark

Projektet KomPark - Kommunala parke-
ringsstyrmedel för energieffektiva städer 
leds av IVL och Klimatkommunerna och 
Chalmers är projektparter. Projektets idé 
är att analysera och utveckla såväl befint-
liga som nya parkeringsstyrmedel, för att 
avsevärt öka kommuners rådighet, möjlig-
het och vilja att påverka och styra bilinne-
hav och bilanvändning. I augusti hölls en 
workshop för våra medlemmar om flexibla 
p-tal. Intresset var stort och slutsatserna 
från workshoppen ligger till grund för den 
enkät som skickas ut under hösten. En-
kätsvaren ska bli en sammanställning av 
kommuners arbete medflexibla p-tal vid 
nybyggnation. Inom KomPark har även en 
rapport om vad som behöver förändras i 
PBL tagits fram.

Nio städer får inom programmet Klimatneu-
trala städer 2030 stöd för att hitta metoder 
för att nå klimatneutralitet. Vår uppgift är 
att sprida det som städerna gör till andra 
kommuner och ge Viable Cities och projekt-
deltagarna inblick i relevanta åtgärder och 
strategiskt klimatarbete som pågår hos våra 
medlemskommuner. Vi har bland annat tagit 
fram en översikt över vilka kommuner som 
har mål om att bli klimatneutrala, hur de 
formulerar sina mål och hur de följer upp 
målen.

Klimatneutrala städer EUCF

Det nya europeiska initiativet Europe-
an City Facility (EUCF) har nu öppnat 
första ansökningsomgången i ett stöd 
som ska hjälpa kommuner och grupper 
av kommuner i Europa att mobilisera 
kapital för omställningen till ett fossil-
fritt och mer energieffektivt samhälle. 
Klimatkommunerna och Energikontor 
Sydost kommer under de närmaste 
åren att jobba för att svenska kom-
muner ska känna till och kunna söka 
stödet.

https://klimatkommunerna.se/vad-vi-gor/steget-fore/
https://klimatkommunerna.se/vad-vi-gor/evenemang/webbfika/


Instagram - medlemmar som 
värd
Under 2020 har vi bjudit in medlemmar 
att vara värdar för Klimatkommunernas 
instagramkonto. Under en vecka får de visa 
upp sitt kllimatarbete. Först ut var Sollen-
tuna. Under hösten har även Borås, Lund, 
Linköping och Karlstad varit värdar. 

Nyhetsbrevet
Klimatkommunernas nyhetsbrev har utkom-
mit med elva nummer under året. Prenume-
ranterna är tjänstepersoner eller politiker i 
kommuner, personer från myndigheter, in-
tresseorganisationer, ideella organisationer, 
media, näringsliv och privatpersoner. 

Spellistor på youtube
Allt fler kommuner tar fram filmer om sitt 
hållbarhetsarbete, 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 arrang-
emang och webbfikor. 

Uppdrag
BioEconomy Region gav oss ett uppdrag 
att berätta om hur svenska kommuner ar-
betar med att minska klimatpåverkan från 
livsmedelsförpackningar, med fokus på 
plastförpackningar, på den norska mässan 
Holdbar2020.  

Vi har fått flera förfrågningar om att hål-
la föreläsningar och utbildningar. Bland 
annat från Länsstyrelsen Västernorrland, 
Vänsterpartiets miljö- och klimatnätverk 
och Västra Götaland. Presentationer har 
anpassats efter beställarnas behov. I sam-
band med att detta har vi också momsre-
gistrerat Klimatkommunerna.

Referensgrupper för projekt
Klimatkommunernas kansli ingår i referensgruppen 
för:

• projet på SEI (Stockholm Environment Institute) 
som ska ta fram en modell för lokal konsum-
tionsstatistik.

• GrassRoots Initiatives for Transition (GRIT) är ett 
forskningsprojekt, som studerar klimatinitiativ 
som kommer underifrån, från medborgarna. 

• Värmemarknad Sverige är ett forskningsprojekt 
som Profu driver.

• Textilsmart, som utgår från pågående regerings-
uppdrag Information om hållbar konsumtion av 
textilier.

Samarbetspartners och uppdrag Kommunikation

Vi sitter med i Klimatpolitiska rådets an-
vändargrupp för klimatvisualisering. Vi 
bevakar vad som händer med utveckling-
en av Klimatpolitiska rådets visualiserings-
verktyg Panorama som flera kommuner 
nu testar och anpassar efter lokala för-
utsättningar. Kansliet har till exempel, 
tillsammans med medlemskommuner, 
deltagit i en utbildning som utvecklaren 
ClimateView höll om Panorama. Vi har re-
gelbundna avstämningar med både Clima-
teView och Klimatpolitiska rådet. Vi har 
även kontakt med företaget Futureproo-
fed Cities som erbjuder ett liknande visua-
liseringsverktyg och håller på att etablera 
sig i Sverige.

Visualisering av klimatarbetet

Arena för transporteffektivt 
samhälle
Trafikverket har fått i regeringsuppdrag att arbeta 
med en Arena för transporteffektivt samhälle. Vi 
ingår som en aktör i arenan som består av ett antal 
nätverk där vi representerar kommunsektorn.

LoB-a helhet
LoB-a helhet står för Lokala Baljväxter – Aktörsam-
verkan i hela värdekedjan och är ett nätverk där vi 
är en av aktörerna. Gruppen är sammansatt för att 
ge en bredd av aktörer med intresse för ökad lokal 
baljväxtproduktion och konsumtion. Den gemen-
samma visionen är: I de flesta måltider, både ute 
och hemma, njuter människor av goda smaker av 
lokalproducerade baljväxter.

Internationell spridning 

Vi sprider medlemmarnas klimatarbe-
te till Energy Cities. Bland annat i den 
här artikeln, där Örebro och Uppsalas 
arbete beskrivs. Vi har även utvecklat 
de engelska sidorna på klimatkommu-
nerna.se för att lättare kunna sprida 
nyheter internationellt.

https://energy-cities.eu/two-swedish-cities-explore-collective-self-consumption-and-new-electricity-market-models/
https://energy-cities.eu/two-swedish-cities-explore-collective-self-consumption-and-new-electricity-market-models/



