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Bättre förutsättningar för omställning – prel. förslag

• Tydliggör och utöka kommuners och regioners 

roller och ansvar för klimatarbetet 

• Långsiktiga avtal/överenskommelser mellan stat, 

kommuner/regioner om klimatåtgärder 

• Politiskt forum för klimatfrågor regering/stat-

kommuner och regioner, med koppling till SKR

• Satsningar på ledarskap och kompetens



Minskad klimatpåverkan - prel. förslag

• Bättre samordning mellan statliga myndigheter -

underlag, stöd, utveckling

• Tydliga möjligheter för kommuner & regioner att gå 

före och prova samhälleliga lösningar (Apropå 

Försöksverksamhetskommittén.) 

• Underlätta en snabbare utbyggnad av elnät och 

energiproduktion

• Produkter - Höjda krav på innehåll och återvinning

• Gå vidare med utredning om samordning av 

samhällsbetalda resor 



Klimatanpassning - prel. förslag

• Möjliggör för kommuner att samordna, vidta och 

finansiera klimatanpassningsåtgärder av 

allmänintresse

• Möjliggör reglering i vattentjänstlagen att 

fastighetsägare ska ta hand om dagvatten på 

fastigheten

• Möjliggör för kommunal medverkan i samfällda 

lösningar för att säkerställa kommunalt inflytande 



Lärande exempel

Slutsatser och medskick

• Stort antal åtgärder, metoder och verktyg

• Genomtänkt och ambitiöst arbete 

utan nationella krav

• Kommuner och regioner bidrar 

till minskade utsläpp

• Samverkan näringsliv, akademi 

och offentlig sektor ofta avgörande

• Utveckla spridning och verktyg

Egen 

verksamhet

Underlätta 

näringslivets 

omställning

Bygga 

samhälle

Stödja 

medborgarnas

omställning

Styra och 

leda



Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 

i samarbete med länets kommuner

• Alla kommuner har antagit klimatlöften 

totalt 426 stycken, bland 20

• -31 113 ton CO2e till 2021

Styra och

leda

Foto: https://klimat2030.se/klimatloften/



Lokal agenda 2030 för hållbar utveckling

• DNA -The Falkenberg way

• Systematik - årssnurra

• Hållbarometer

Falkenbergs klimatinitiativ

• Nätverk av företag, föreningar och andra 

organisationer  

Styra med Agenda 2030 - Falkenberg

Ramverket                               
Lokal agenda 2030                          

för hållbar utveckling 

Styra och

leda

Bild: Falkenbergs kommun



Uppsala Klimatprotokoll

• 40-tal lokala aktörer för klimatdriven 

affärs- och verksamhetsutveckling

Klimatarena, Region Stockholm

• Plattform och samverkansyta för 

länets mål om nettonollutsläpp 2045

Strategiskt klimatarbete i Lund 

• Förvaltningsövergripande, strategiskt 

och externt

Fler exempel – styra & leda
Styra och

leda

Foto: Pexels.com



Hållbara ramavtal och val – Adda

140 ramavtal i 80 kategorier 

Cirkulära möbelflöden, förskolor, asfalt, 

konstgräs, solceller, park etc.

Hållbarhetskollen - samordnad uppföljning

Nära dialog med branschen, upphandlande 

myndigheter och andra intressenter

Egen 

verksamhet

Foto: Adda

https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/kontor-och-forbrukning/mobler-aterbruk/


Klimat- och återbruksmål – Västfastigheter

Mål: halvera klimatpåverkan 

från byggmaterial och byggprocess till år 2030 

Gröna obligationer - Kommuninvest

Nästan 500 projekt i 185 kommuner och regioner

Samordnad varudistribution, 

Södertörnskommunerna

Minskat CO2-utsläppen med 90%

Solenergiprogram 2030, Göteborgs stad 

Mål: mer än 60 % av elen i lokalförvaltningen

Fler exempel
Egen 

verksamhet

Foto: Lars Berndtsson



Kommunal träbyggnadsstrategi sedan 2005

• Mål öka träbyggande i kommunala bolagen 

och stimulera privata aktörer

• Tripple helix

Resultat

• Trästaden Vällebroar växer fram

• Näringslivsutveckling, innovation och minskade utsläpp 

Trästaden Växjö

Bygga 

samhälle



Eleffektplan 2022-2026 

• Helsingborg

Hållbar utveckling av stadsdelar –
klimatpåverkan och klimatanpassning 

• Gävle, Umeå, Uppsala, Härryda, Varberg, 
Helsingborg

Klimatsårbarhetsanalyser övergripande 
och kommunala byggnader

• Norrköping, Linköping och LiU

LundaMaTs, strategi för hållbara 
trafiklösningar

• Lunds kommun

Fler exempel
Bygga 

samhälle

Gemensam utbyggnad laddinfrastruktur

• Hagfors, Forshaga, Munkfors

Klimatväxling kollektivtrafik/parkering

• Kalmar kommun

Supercykelvägar och cykelturistleder

• Region Skåne 

Hållbar mobilitet, KomILand (mobilitet 
på landsbygden), Vintercyklist etc

• Västra Götalandsregionen



Samverkan Region Skåne, flera kommuner, 

energibolag, näringsliv och myndigheter

• Förutsättningar för el, energi och elektrifiering i Skåne

• Bidra till klimat, hållbar tillväxt och modernisering

• Påverka nationell nivå

Effektkommissionen Skåne

Bilder: Region Skåne

Underlätta 

näringslivets 

omställning



Gröna resplaner, Linköping

Syfte att minska bilåkandet och öka mindre 
klimatpåverkande trafikslag

Industriell symbios, Händelö Eco-Industrial 
Park

Vision - världsledande symbios mellan industri 
och stad inom biobaserad och cirkulär ekonomi

Fler exempel

Underlätta 

näringslivets 

omställning

Bilder: https://industrialsymbiosis.se/



Mål: lättare att leva klimatsmart, 

invånarna känner till dessa möjligheter 

Resultat

• Lösningar för byggåterbruk 

• Innovativa modeller för textilkonsumtion 

• ”Skåpet Tage”; Fritidsbanken; Smarta Kartan; Second hand-

rundan 

• Kommunernas Handbok för delningsekonomi

• Metoder för uppföljning och styrning 

• Samarbete cirkulära aktörer och mer traditionella företag

Hållbar livsstil, Karlstad 

Bild: Handbok för delningsekonomi, Karlstads kommun

Stödja 

medborgarnas

omställning

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/aterbruk/handbok-for-delningsekonomi/

