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Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 
Kommunstyrelsen uppmanar VD för Kungsörs Vatten AB (KVAB) och VD 
för Kungsörs Fastighets AB (KFAB) inkomma med skriftliga rapporter till 
nästa sammanträde, där de redogör för konsekvenserna nästa år av den 
allmänna prisuppgången för respektive bolag och vilka åtgärder som tas för 
att uppnå en budget i balans. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ekonomichef att se över 
finanspolicyn och föreslå eventuella revideringar till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Årets sista ekonomiska uppföljning visar att prognosen för kommunens 
resultat är en budget i balans. Förutsägbara planeringsförutsättningar 
efterfrågas nu när kommunen står inför ett stort förändringstryck kopplat till 
den demografiska utvecklingen och en negativ real skatteunderlagstillväxt. 
Dessbättre råder det fortsatt skaplig konsensus angående de ekonomiska 
förutsättningarna nästa år. 
Nyligen presenterade Finansinspektionen sin rapport om den finansiella 
stabiliteten i Sverige. Priserna på fastigheter och aktier sjunker. Cocktailen 
”fastighetsaktier” ger därmed anledning till särskilt huvudbry. 
Kommunstyrelsen har noga följt KKTAB:s arbete med att uppnå en budget i 
balans under året, till viss del på bekostnad av att tiden inte räckt åt att följa 
KVAB och KFAB lika noggrant. Dessa bolag bör också få möjlighet att 
presentera vilka åtgärder de planerar för att hantera ökande kostnader till 
följd av inflationen.  
I rapporten presenteras kortfattat de åtgärder som KKTAB har vidtagit för 
att uppnå en budget i balans. Dessutom presenteras tre olika scenarier för 
räntekostnaderna i koncernen 2022–2024. 
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Beslutsunderlag 
BUN 2022-11-23 § 99 Ekonomisk rapport 
Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång sikt i Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB), KS 2022/382 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

Skickas till 
Kommundirektör / VD KKAB 
VD KVAB / VD KKTAB 
VD KFAB 
Ekonomichef kommunen 
Skolchef 
Socialchef 
Kommunrevisionen 
  

Sida 5 (547)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-30 
Ert datum 
 

Sida 
3 (8) 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk utblick 
Regeringen meddelade den 8 november att kommunsektorn tillförsäkras 
6 miljarder kronor extra i budgetpropositionen genom en utökning av de 
generella statsbidragen. Det innebär dessvärre endast att den nominella 
nivån på de generella statsbidragen 2022 bibehålls även 2023. Det fanns 
flera bidragsposter som förra regeringen planerade avveckla under 2023, 
men dessa får stå kvar ett år till. Det gör att även de riktade statsbidragen 
nästa år är nominellt sett 6 miljarder högre än vad sektorn tidigare kunde ha 
räknat med. Eftersom inflationen är så hög så innebär det ändå en kraftig 
urholkning av köpkraften. 
Att ekonomin är bekymmersam kan knappast ha undgått någon. För många 
innebär det ett rejält uppvaknande, när bistrare tider inte kommer med högre 
statliga åtgärdspaket. Tillväxten har varit god det senaste dryga decenniet 
och ändå fick kommunsektorn ta del av ökade riktade statsbidrag – ibland i 
elfte timmen, så att det inte var möjligt att använda dem. Vi har blivit vana 
vid att staten ska rädda oss när förändringarna ändras på ett sätt som vi inte 
har förutspått. Dessutom har extremt låga räntor och låg inflation gjort att vi 
har blivit benägna att ta större risker. 
När tillväxten nu avtar går det inte att stimulera den inhemska konsumtionen 
eftersom inflationen är så hög. Kommunsektorn står därför inför ett hårt 
förändringstryck där det är nödvändigt att jobba annorlunda och effektivare. 
Regeringen och SKR har varit tydliga med att detta är den bistra 
verkligheten vi står inför och att det inte finns någon återvändo. 
En långsiktighet i planeringen de senaste åren hade varit eftersträvansvärd. 
Det extrema ekonomiska klimatet har pågått så länge att de flesta som är 
verksamma på höga politiska- och tjänstemannapositioner idag, inte har 
erfarenhet av en verklighet när ekonomin inte är dopad. 
Även Finansinspektionen ger samma besked till sina intressenter som SKR 
och regeringen. Finansinspektionen presenterade sin Stabilitetsrapport den 
29 november med sin bedömning om den finansiella stabiliteten, tillståndet 
på finansmarknaderna samt en redogörelse för kreditgivning och -villkor till 
företag och hushåll. En tämligen grå och trist sammankomst på pressträffen 
de senaste åren kan tyckas, men i och med den väsentligt annorlunda 
riktningen i ekonomin under året, så blev det plötsligt mycket intressant 
med finanspolitik.  
Sammantaget är BNP på väg upp i rask takt och tillväxtbanan är densamma 
som den rensat för pandemins effekter. Återigen påpekar 
Finansinspektionen att hushållens höga skuldsättning är förknippad med stor 
risk för den finansiella stabiliteten. I år var publiken vaken. I och med den 
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snabba ränteuppgången, så hördes det också vad Erik Thedéen sa. Thedéen 
fick återupprepa sig en sista gång innan han tillträder rollen som 
centralbankschef efter Stefan Ingves vid årsskiftet.  
Centralbanker världen över har höjt sina räntor från en extremt låg nivå till 
betydligt normalare nivåer, men på mycket kort tid, eftersom de är oroliga 
för att den höga inflationstakten ska sätta sig. Sveriges starkaste kort just nu 
är den låga statsskulden, som är låg i förhållande till den i andra länder. 
Övriga kort på handen – treor och fyror – är nästan samtliga kopplade till 
fastighetsmarknaden. Tillgångspriserna på både fastigheter och aktier har 
ökat markant sedan den senaste finanskrisen. Vad som dessutom har ökat 
ännu mer är värdet på fastighetsaktier. 
Att bostadspriserna har ökat de senaste åren är inte ett svenskt fenomen, 
men det som är speciellt med Sverige är att bostadspriserna steg så kraftigt 
under pandemin. Nu är bostadsprisutvecklingen i förhållande till hushållens 
inkomstutveckling den högsta någonsin. Förväntningarna på att priset på 
bostäder och aktier ska öka har varit extremt höga, vilket är förknippat med 
stora risker, precis som Finansinspektionen under flera år har varnat för. 
Det som Finansinspektionen beskriver i sin rapport är att tillgångspriserna 
nu sjunker men att den höga skuldsättningen som är förknippad med 
fastighetsvärdenas utveckling, så klart inte minskar samtidigt. 
Konsumtionen kommer att minska och människor kommer att få svårt att 
flytta, eftersom en flytt skulle vara förenad med för stora förluster. En del av 
bostadsägarna kommer att erfara ett underskott i plånboken. 
Något som också är speciellt för den svenska marknaden är att 
fastighetssektorn är så beroende av obligationsmarknaden. När 
marknadsaktörerna inte har fått särskilt mycket betalt för att ta risk så har 
riskerna stigit. Obligationsmarknaden har gett bolagen bättre villkor än 
bankerna många gånger, men nu vill kreditgivarna har mer betalt för att ta 
risk och därför råder nu stor osäkerhet kring en del av fastighetsmarknadens 
bolag. Då ska man veta att de svenska fastighetsbolagen har omfattande 
korsägande och att bankerna inte kommer att låna ut pengar till alla bolag 
för vilka lånen förfaller framöver. Finansinspektionen påpekar att det finns 
risk för stora förluster och att de kommer att kräva att bankerna har större 
buffertar. Finansinspektionen vågar inte gissa hur behovet av nya 
kontorsytor kommer att utvecklas, när fler vill jobba hemma än före 
pandemin. 
Finansinspektionen kommer med anledning av det skakiga 
finansmarknadssystemet, ta bort lättnaderna och stöden som infördes under 
pandemin. Här inbegrips att amorteringskraven återinförs och att 
kapitalbuffertarna behöver höjas hos bankerna. Apropå att vi blivit vana vid 
att få stöd och lättnader trots att kostnaderna varit låga. Beroende på vems 
perspektiv man har vid analysen, så kan det tyckas anmärkningsvärt att 
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lättnader tas bort när alla redan står under hård press. Men det är inte den 
nya verkligheten som är konstig. Det är det gångna decenniet som varit 
besynnerligt. 

Kommunkoncernens ekonomi 2022 
Kommunen gör inte en annorlunda prognos än föregående månad. De 
prognoser som nämnderna har fått avrapporterade skiljer sig inte nämnvärt. 
På det stora hela förväntas budgeten vara i balans vid årsskiftet. 
Kommunfullmäktige beslutade om ett åtgärdspaket för en ekonomi i balans 
i KKTAB (KS 2022/382) den 14 november. Det innebär att kommunens 
resultat sänks brutalt under december månad i takt med att de olika 
åtgärderna infrias. Åtgärderna från kommunens sida allena medför inte att 
KKTAB:s ekonomi hamnar i balans. Andra halvåret 2022 har KKTAB 
tvingats till genomgripande åtgärder för att minska sina kostnader. 
Åtgärder som KKTAB har vidtagit och som sammanlagt beräknas minska 
kostnaderna för kommunen med 1,3–1,5 miljoner kronor är: 

• Avveckling av tre tjänster på avdelningen Mät/kart/GIS då det ej 
längre är ekonomiskt försvarbart att låta utföra uppgifterna i egen 
regi. 

• Minskning av fem tjänster på Parkavdelningen, varav fyra vakanser 
och en uppsägning samt att säsongsvariationerna ska hanteras genom 
att anlita entreprenörer i stället för att ha egen personal anställd. 

• Ett stort antal åtgärder för att sänka energikostnaderna, även 
inkluderat investeringar i gatubelysningen. 

Ytterligare omorganisation sker för att möjliggöra den nya inriktningen och 
dessutom planeras kommunkoncernens fordonsflotta samlas i KKTAB:s 
regi. Det kommer framför allt att sänka kostnaderna för Socialförvaltningen, 
som kan byta ut hyrbilar som de använder i avsaknad av investeringsmedel 
för nyanskaffning. En samlad fordonsflotta förväntas även göra 
bilanvändningen effektivare.  
Åtgärderna antas få full effekt först från och med augusti 2023. Sedan 2020 
har personalstaten i KKTAB minskat med ca. 25 procent i och med nämnda 
uppsägningar. Kommunen behöver betala hyra enligt självkostnadspris 
framgent eftersom underhållet och reinvesteringar på fastigheterna i bolaget 
annars drabbas. Kommunstyrelsen ska vidare betala vad beställningen 
kostar. 
Precis som för samtliga sektorer har de stigande räntorna och inflationen en 
eftersläpningseffekt. När lånen väl förfaller och avtalen väl går ut kommer 
de nya indexen att gälla. Åtgärdspaketet för att stabilisera KKTAB:s 
ekonomi beräknas skapa bättre förutsägbarhet när kommunkoncernen måste 
lyfta blicken och tänka mer långsiktigt vad gäller ekonomin.  
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Snart ska budgeten för Kungsörs kommun klubbas. Den höga inflationen 
drabbar kommunen hårt. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska 
förvaltningen på fullmäktiges uppdrag och ska utöva uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen. Under året har kommunstyrelsen både sett till att 
utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa KKTAB:s finansiella ställning. 
Fokus har varit på KKTAB, av förklarliga skäl, eftersom riskerna för 
kommunen är väldigt stora om KKTAB:s ekonomi inte är i balans. 
Icke desto mindre kommer en allt större andel av övriga bolags omsättning 
behöva täcka räntekostnader, el och bränsle såväl som andra nödvändiga 
varor och tjänster, samt naturligtvis lön- och pensionskostnader. Det är 
viktigt att kommunstyrelsen bevakar utvecklingen i de kommunala bolagen 
och förvissar sig om att de prioriterar sina resurser med hänsyn till det 
kommunala ändamålet med varje bolag.  
Kommunen har ingått borgen för sammanlagt 792 347 890 kr i externa 
befintliga lån. (Borgenssumman är något högre.) Kommunen har en 
finanspolicy från 2006 där det gjorts en bedömning om vilka risker 
kommunen är beredd att ta. (Finanspolicyn har reviderats därefter men inte 
avseende skuldförvaltningen.) 
Avstämning av den samlade skuldportföljen som kommunen borgar för 
mot kommunens finanspolicy: 

Förfallostruktur Riskmandat Utfall Uppfyllt 

Kapitalförfall inom 
närmaste 12 mån 

0%-25% 63% Nej 

Räntebindningstiden 
för enskilda lån 

0–10 år 3,3 Ja 

Andel av portföljen 
med räntebindning 
längre än 6 mån 

50%-100% 16% Nej 

 
Bolagen har dock beslutat sina egna finanspolicyer, som inte alltid 
harmonierar med kommunens. Bolagen gör dessutom stora avsteg mot sina 
egna policyer. Vidare har Kungsörs Fastighets AB (KFAB) nyligen beslutat 
om en ny finanspolicy som bättre rimmar med det risktagande som KFAB 
tar idag. 
Det är ogörligt att stämma av mandaten för varje bolag när alla bolag har 
olika mandat. Det är dessutom inte möjligt att avgöra hur det samlade 
risktagandet påverkar kommunen som helhet, utan att bedömningen görs 
utifrån en värdering av den samlade risken på koncernnivå. Därför är 
utgångspunkten i denna rapport kommunens finanspolicy.  
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Ekonomichefen i kommunen har bett konsultföretaget Söderberg & 
Partners ta fram tre olika scenarion för ränteutvecklingen och beräkna hur 
dessa skulle påverka räntekostnaderna i kommunkoncernen. Antagandena 
baseras på att samma lån som finns idag omsätts enligt samma villkor som 
de tidigare lånen avseende löptider och kapitalbindning. Rapporterna finns 
att tillgå i sin helhet och konsulterna presenterar gärna materialet själva. 
Ingen vet hur ränteutvecklingen kommer att bli. Kommunstyrelsen som 
ansvarar för den ekonomiska förvaltningen i kommunen, ska dock ha 
kunskap om vilka riskerna är och vad konsekvenserna blir om riskerna 
inträffar.  
Nedanstående tabell redovisar förväntade räntekostnader 2022–2024 för 
respektive bolag, kommunalförbund och kommunens borgensåtagande. I 
den samlade skuldportföljen har 97% av lånen ränteförfall inom ett år, dvs. 
767 980 000 kr. (De interna lånen redovisas inte.) 

5% sämsta utfall Förväntat utfall 5% bästa utfall Med borgen 
Kungsörs kommun procent tkr per år procent tkr per år procent tkr per år 
  2022 1,25% 9 932 1,24% 9 810 1,22% 9 690 
  2023 3,66% 29 028 2,95% 23 403 2,23% 17 651 
  2024 4,84% 38 389 3,48% 27 544 2,05% 16 241 
KKTAB   procent tkr per år procent tkr per år procent tkr per år 
  2022 1,00% 4 620 0,99% 4 564 0,98% 4 508 
  2023 3,58% 16 490 2,90% 13 347 2,21% 10 184 
  2024 4,80% 22 092 3,47% 15 967 2,08% 9 582 
KVAB   procent tkr per år procent tkr per år procent tkr per år 
  2022 1,43% 2 295 1,41% 2 265 1,39% 2 235 
  2023 3,67% 5 908 2,88% 4 629 2,09% 3 368 
  2024 4,99% 8 034 3,50% 5 636 1,98% 3 188 
KFAB   procent tkr per år procent tkr per år procent tkr per år 
  2022 1,84% 2 932 1,81% 2 897 1,79% 2 863 
  2023 4,32% 6 898 3,27% 5 219 2,22% 3 545 
  2024 5,45% 8 701 3,51% 5 608 1,59% 2 546 
VMKF   procent tkr per år procent tkr per år procent tkr per år 
  2022 0,76% 84 0,76% 84 0,76% 84 
  2023 1,87% 206 1,49% 164 1,11% 122 
  2024 2,46% 271 1,74% 192 1,05% 116 

 

Övrig information och händelser 
Kommunen gav uppdraget åt Refero revision AB att granska 
skattedeklarationerna åren 2019–2021. Kommunen kommer att erhålla 
314 000 kr efter att rättelser är inskickade till Skatteverket. 
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KPMG har påbörjat en granskning av Kungsörs kommuns ekonomistyrning 
på uppdrag av kommunrevisionen. KPMG ska granska kommunens samlade 
ekonomistyrning mot en ekonomi i balans och mot de krav som finns 
fastställda i de finansiella målen. Granskningen syftar till att bedöma om KS 
har tillräckligt helhetsperspektiv och om relevanta åtgärder vidtas. 
Kommunen har ingått avtal med Södeberg&Partners om finansiell 
rådgivning i samband med att två mycket stora lån hos KKTAB förfaller: 

- 150 000 tkr med förfall 2023-02-22  
- 93 580 tkr med förfall 2023-04-24 

Avsikten är att en extern rådgivare ska värdera riskerna med olika val. 
Företaget ger objektiv rådgivning åt en stor andel av Sveriges 
kommunsektor och är inte en bank som förmedlar egna produkter.  
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Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Rapport från arbetet med tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en rapport över pågående 
arbete med Tidigt Samordnade Insatser (TSI) – samverkan mellan skolan 
och socialnämndens Individ- och Familjeomsorg (IFO) verksamhet. 
Genomförda gemensamma insatser under 2022 är  
· Implementering av TSI genom ytterligare en gemensam fortbildningsdag 
med all personal från IFO och utvald personal från grundskolan för att 
diskutera några gemensamma utmaningar utifrån två typfall.  
· Personal från IFO:s öppenvård har deltagit på skolornas arbetsplatsträffar, 
APT, och elevhälsoteam, EHT.  
· En nyanställd ungdomsbehandlare inom IFO:s öppenvård har ett 
samarbete med Kung Karls skolas elevsamordnare och elevhälsopedagog. 
En länsgemensam samverkansrutin för samordnad individuell plan, SIP, 
framtagen tillsammans med region Västmanland och länets samtliga 
kommuner, ökar samarbetet ytterligare mellan socialtjänsten och skola, då 
även skola kan kalla till en SIP. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Rapport från arbetet med tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 
BUN 2022-11-30 § 101 Tidiga samordnande insatser (TSI) - Svar på 
inkommen fråga 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/396 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Tidiga samordnande insatser (TSI) - Svar 
på inkommen fråga 
Diarienummer BUN 2022/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för redovisningen av 
Tidiga Samordnade Insatser - TSI. 

Sammanfattning 
Tidiga samordnande insatser, TSI, och det fortsatta samarbetet mellan 
skolan och Individ- och familjeomsorgen, IFO. 
Samarbetet mellan skolan och Individ- och familjeomsorgen fortsätter och 
har intensifierats genom ett antal genomförda insatser. 
Följande gemensamma insatser har hittills genomförts under 2021: 

· Framtagande av ett gemensamt dokument, ODIN, kring det 
förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga med 
missbruksmisstankar och/eller missbruksproblematik. 

· Framtagande av ett gemensamt dokument för tidiga och samordnade 
insatser – TSI. 

· Gemensamt studiebesök till Kolsva med cheferna på IFO, rektor för 
Kung Karls skola och elevhälsopersonal. 

· Gemensamma regelbundna avstämningsmöten mellan chefer på IFO 
och rektor på Kung Karls skola. 

· Implementering av TSI genom en gemensam fortbildningsdag med 
all personal från IFO och utvald personal från grundskolan för att 
diskutera några gemensamma utmaningar utifrån två typfall. 
 
 

Genomförda gemensamma insatser under 2022: 

· Implementering av TSI genom ytterligare en gemensam 
fortbildningsdag med all personal från IFO och utvald personal från 
grundskolan för att diskutera några gemensamma utmaningar utifrån 
två typfall.  

· Personal från IFO:s öppenvård har deltagit på skolornas 
arbetsplatsträffar, APT, och elevhälsoteam, EHT. 

· En nyanställd ungdomsbehandlare inom IFO:s öppenvård har ett 
samarbete med Kung Karls skolas elevsamordnare och 
elevhälsopedagog.  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

En länsgemensam samverkansrutin för samordnad individuell plan, SIP, 
framtagen tillsammans med region Västmanland och länets samtliga 
kommuner, ökar samarbetet ytterligare mellan socialtjänsten och skola, då 
även skola kan kalla till en SIP.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-11-11 TSI - Tidiga samordnande insatser. 
BUN 2022-10-26, § 93 - Övriga frågor. 

Skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Region Västmanland har inkommit med en länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention. I planen framgår att det långsiktiga målet för det 
länsgemensamma suicidpreventiva arbetet är att sänka antalet fullbordade 
suicid i länet. Ett första steg är att nå samma nivå som riksgenomsnittet till 
år 2030. 
Arbetet med handlingsplanen har till största delen gjorts av en arbetsgrupp 
med representation från både kommunerna i länet och Region Västmanland. 
Handlingsplanen har förankrats i chefsforum samt i regional ledningsgrupp. 
Information om handlingsplanen har skett i politiska samverkansgruppen 
barn och unga samt äldre. 
Handlingsplanen delges kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Länsgemensam handlingsplan 
suicidprevention 
Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/540 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Länsgemensam handlingsplan 
suicidprevention 

 
 
 

 

  

 

  

Denna handlingsplan är framtagen i samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun,
Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.
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Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

1 VARFÖR EN LÄNSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDPREVENTION? 
 

Psykisk ohälsa och suicid är ett stort folkhälsoproblem och ett samhällsproblem i 
Sverige och i Västmanland. Det drabbar inte bara individen utan också personer runt 
individen som anhöriga och vänner men också arbetsgivare och omgivande 
samhället. Suicid är inte en sjukdom, utan en handling, och vägen till ett fullbordad 
suicid kan vara lång både utifrån psykisk ohälsa men också utifrån en ansträngd 
situation i livet. Det finns kända riskfaktorer att vara uppmärksam på men psykisk 
ohälsa och suicid går att förebygga. 

Suicidtalen har minskat i Sverige sedan 1970-talet. Minskningen har inte skett i 
önskad takt med tanke på den ökade kunskap, kompetens och erfarenheter som 
finns. År 2020 dog 1168 personer i Sverige av säkert fastställda suicid, ytterligare 273 
fall registrerades med misstanke om suicid men där avsikten inte kunde styrkas. Som 
jämförelse kan nämnas att samma år, 2020, dog 204 personer i trafiken och 77 av 
drunkning. 13% av befolkningen (ca 1,3 miljoner människor) har, i en undersökning 
gjord av Folkhälsomyndigheten, angett att de någon gång tänkt på att ta sitt liv. Det 
finns forskning som visar att det är betydligt fler, ända upp till 50% av befolkningen, 
som någon gång haft tankar på att ta sitt liv. Två tredjedelar av alla som dör i suicid i 
Sverige är män.  

Området psykisk ohälsa och suicidprevention är prioriterat från politiskt håll i Region 
Västmanland och det finns önskemål från länets kommuner om att få stöd i arbetet. 
Västmanland har höga suicidtal i nationell jämförelse och för att få ett bra 
suicidpreventivt arbete i länet behövs en gemensam grund och riktning vilket vi 
tänker att denna handlingsplan ska vara en start på. Handlingsplanen riktar sig till 
verksamheter i Region Västmanland och länets kommuner, men också till andra 
verksamheter och organisationer som vill vara en del av det suicidpreventiva arbetet 
i Västmanland. 

I handlingsplanen föreslår vi följande aktiviteter:  

• Lokala handlingsplaner 
• Kunskapshöjande insatser 
• Utreda suicid 
• Minska tillgänglighet och medel för suicid 
• Göra suicidprevention till en prioriterad fråga på ledningsnivå 
• Öka och säkra samverkan mellan myndigheter/verksamheter/organisationer 
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Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

1.1 Mål 
Det långsiktiga målet för det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet är att sänka 
antalet fullbordade suicid i länet. Ett första steg är att nå samma nivå som 
riksgenomsnittet till år 2030. För att få ett bra och rättvisande mätetal bör man 
använda ett rullande 5-års medelvärde. 

1.2 Syfte 
I det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention står det:  

Det individinriktade arbetet bedrivs i huvudsak inom hälso- och sjukvården med syftet 
att personer med risk för suicid ska få bästa möjliga omhändertagande, medan det 
befolkningsinriktade arbetet har en bred folkhälsovetenskaplig ansats och omfattar 
många olika samhällsaktörer.  Syftet med det befolkningsinriktade förebyggande 
arbetet är att utveckla och förstärka stödjande och riskfria miljöer samt att minimera 
tillgången till medel för suicid. De individ- och befolkningsinriktade perspektiven 
kompletterar varandra och anses vara nödvändiga för att en nationell satsning på att 
reducera antalet suicid ska kunna förväntas ge effekt. 

Stödet i denna handlingsplan handlar om det befolkningsinriktade förebyggande 
arbetet och riktar sig främst till verksamheter som vänder sig till den universella 
nivån (mot hela befolkningen) och den selektiva nivån (grupper med en eller fler 
riskfaktorer). Här finns en avgränsning gentemot hälso- och sjukvården som ansvarar 
för den indikerade nivån (det individinriktade arbetet).  
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Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  
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Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

2 GILTIGHETSTID 
 

Handlingsplan är giltig 2022–2024 och ska följas upp och revideras under 2024.  

 

3 PROCESSEN 
 

Arbetet med handlingsplanen har till största delen gjorts av en arbetsgrupp med 
representation från både kommunerna i länet och Region Västmanland. NSPH i 
Västmanland samt Hjärnkoll i Västmanland har varit delaktiga i arbetet och bidragit 
med erfarenhet och kompetens. Handlingsplanen har förankrats i chefsforum samt i 
regional ledningsgrupp. Information om handlingsplanen har skett i politiska 
samverkansgruppen barn och unga samt äldre.  

Det fortsatta arbetet med suicidprevention i länet kräver ett bredare engagemang 
och delaktighet av fler berörda då det är en utmaning för hela samhället och kräver 
samarbete för att nå framgång. Handlingsplanens korta giltighetstid ska därför ses 
utifrån ett behov av en snar revidering snarare än ett kortsiktigt arbete. Tvärtom är 
handlingsplanen en början på ett gemensamt arbete som måste vara långsiktigt för 
att ge önskad effekt. 
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Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  
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Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

4 BAKGRUND 

 

4.1 Vad är psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av 
psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina egna möjligheter, hantera 
vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Vi 
har valt att använda oss av den beskrivning och modell av psykisk hälsa som 
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Statens Beredning för 
medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
enats om (se nedan).    

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp 
som omfattar psykiskt 
välbefinnande och psykisk ohälsa. 

Psykiskt välbefinnande handlar om 
att kunna balansera positiva och 
negativa känslor, att känna en 
tillfredställelse och mening med 
livet, att ha goda sociala relationer 
och en förmåga att utveckla sig. 
Psykiskt välbefinnande är en 
grundläggande resurs för att kunna 
bemästra livets olika svårigheter. 

Psykisk ohälsa är ett 
samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Både psykiska 
besvär och psykiatriska tillstånd benämns som psykisk ohälsa. 

Psykiska besvär är en form av psykisk ohälsa och kan bestå av nedstämdhet, oro eller 
sömnbesvär. Även kroppsliga, så kallade psykosomatiska, besvär kan förekomma 
såsom huvudvärk, magont eller yrsel. Psykiska besvär som uppstår till följd av 
påfrestningar är ofta övergående och lättar när situationen förändras eller när vi 
själva har anpassat oss. Psykiska besvär som är ihållande och svåra kan medföra 
större svårigheter, t.ex. med att klara vardagen. Besvären är dock inte så komplexa 
att de uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 

Psykiatriska tillstånd är en allvarligare form av psykisk ohälsa som tar sig uttryck i ett 
syndrom som verifieras utifrån diagnostiska kriterier. För att en diagnos ska kunna 
ställas måste flera symtom föreligga och symtomen ska ha funnits tillräckligt lång tid 
för den aktuella diagnosen. Det krävs även att tillståndet förorsakar lidande för den 
enskilde eller en nedsatt funktionsförmåga. Psykiatriska tillstånd delas in i psykiska 
sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Psykiska 
sjukdomar och syndrom kan debutera när som helst under livet.  
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4.2 Vad är suicid och suicidprevention 
Orden självmord och suicid används synonymt. Vi har valt att använda begreppet 
suicid för att ta bort eventuella associationer omkring efterledet -mord som kan föra 
tankar till brott och/eller skuldbeläggning av individen.  

Suicid är inte en sjukdom, utan den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa/ psykiskt 
lidande som i stunden är outhärdligt för den som blir drabbad. Det leder ofta till stort 
lidande och försämrad hälsa även för anhöriga, närstående och andra berörda. Suicid 
är ett samhällsproblem som går att förebygga genom att arbeta systematiskt med 
olika insatser för att minska risken att människor tar sitt liv. Det suicidpreventiva 
arbetet behöver ske på flera arenor och riktas såväl till den universella nivån som till 
den selektiva och den indikerade nivån. Forskning visar att en kombination av 
insatser riktade till olika målgrupper behövs för att nå resultat. 

 

Den indikerade nivån – här sker arbetet 
till största delen inom psykiatrin och 
annan specialistsjukvård.  

Den selektiva nivån – arbetet här 
behöver vara brett men det är främst 
den första linjens hälso- och sjukvård 
som berörs men kan också vara aktuellt 
för verksamheter inom t.ex. kommunen. 

Universella nivån - riktas till hela 
befolkningen och här behöver alla 
verksamheter och hela samhället vara 
aktiva i arbetet.  

 

4.3 Stigmatisering 
Stigmatisering innebär att en grupp i samhället pekas ut och tillskrivs nervärderande 
och stereotypa egenskaper. Gruppen kan i och med detta få en låg status och riskera 
att diskrimineras. En viktig del av det suicidpreventiva arbetet är att minska stigmat i 
samhället gällande psykisk ohälsa och suicid. Forskning säger att stigmatisering beror 
på bristande kunskaper, fördomar och diskriminering. Genom allmänhetens 
stigmatisering ökar risken för självstigma och konsekvenserna för individen blir sämre 
självkänsla och tilltro till sig själv. Stigmat kan också leda till att individen inte söker 
vård eller stöd vilket leder till en ökad psykisk ohälsa. Stigma får negativa 
konsekvenser både för individen och samhället. 

Indikerad 
nivå       

individer med                   
hög risk för 

suicid. 

Selektiv nivå                       
Individer eller 
grupper med 
riskfaktorer. 

Universell nivå                                                         
Hela befolkningen. 
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4.4 Skydds- och riskfaktorer 
Det finns skillnader i såväl fysisk som psykisk hälsa mellan olika grupper i 
befolkningen i Västmanland idag. Det beror till stor del på att det finns skillnader i 
livsvillkor och i förutsättningar så som utbildning, arbete och ekonomi.  Ojämlikheten 
uppstår i ett samspel mellan faktorer på såväl individ- som samhällsnivå, därför finns 
skillnaderna inte bara mellan grupper utan också inom grupper. Olika grupper i 
befolkningen är därför i varierande grad utsatta för riskfaktorer samtidigt som de i 
olika utsträckning har tillgång till skyddsfaktorer.  

4.4.1 Skyddsfaktorer 
Skyddsfaktorer, som både kan finnas både hos individen själv och i omgivningen, kan 
kompensera för riskfaktorer. Det kan till exempel handla om goda sociala kontakter 
och ett stödjande nätverk, god självkänsla och tilltro till sig själv och omgivningen. 
Om personen har en känsla av att kunna påverka, samt en problemlösningsförmåga 
och strategier för att hantera sitt psykiska lidande, ökar chanserna att undvika suicid. 
Det är också skyddande att ha hälsosamma levnadsvanor såsom regelbunden fysisk 
aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor.  

4.4.2 Riskfaktorer 
Det finns många riskfaktorer som gör att en person får en ökad risk för suicid. De 
största riskfaktorerna är psykisk sjukdom och tidigare suicidförsök. Andra faktorer 
som gör att en person har en ökad risk för suicid är: 

➢ Psykiatriska faktorer såsom depression, ångest eller riskbruk och beroende 
av alkohol, andra droger eller spel som markant ökar risken för suicid. 

➢ Biologiska eller genetiska faktorer t.ex. en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa 
eller ärftlighet av personlighetsfaktorer såsom impulsivitet. Det kan också 
handla en familjehistorik av suicid. 

➢ Ogynnsamma livshändelser/kriser t.ex. förlust av en närstående, en relation, 
arbete eller status och pengar. En sådan händelse kan också ge den drabbade 
känslor av skam och skuld som även dessa kan vara riskfaktorer för suicid. 

➢ Psykologiska faktorer t.ex. utsatthet för konflikter, våld och övergrepp.  

➢ Sociala faktorer såsom dåliga relationer eller social isolering. Social isolering  
där man känner att man inte tillhör ett sammanhang eller stigma/fördomar 
mot grupper såsom till exempel HBTQI-personer eller minoriteter. 

➢ Miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för suicid. 

Det är bra att ha kännedom om att personer med en eller fler riskfaktorer har en 
förhöjd risk, men att det finns risk för suicid även hos personer som inte har 
någon av dessa riskfaktorer.  
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5 HUR SER DET UT I LÄNET I DAG? 
 

Att mäta och presentera förekomsten av psykisk ohälsa och suicid kan göras på olika 
sätt. Statistiken som presenteras i detta avsnitt baseras på självrapporterade data 
från befolkningsenkäter i Västmanland, med undantaget om fullbordade suicid där 
data kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och gäller hela landet.  

Det finns en ojämlikhet i utbredningen av både den psykiska hälsan och den psykiska 
ohälsan i Sverige, där socioekonomi och kön har en betydande roll. En liknande 
ojämlikhet i utbredningen av psykisk hälsa och psykisk ohälsa syns även i 
Västmanland. 

5.1 Självskattat allmänt hälsotillstånd  
Allmänt hälsotillstånd mäts i länets vuxna befolkning genom frågan: ”Hur bedömer 
du ditt allmänna hälsotillstånd?”. Det är ett centralt mått för att följa 
hälsoutvecklingen i en befolkning och inom olika befolkningsgrupper. Måttet har en 
koppling till individens hälsa, samtidigt som det indikerar på individens livskvalitet 
eftersom det är en självskattad och subjektiv bedömning. Forskning visar att det finns 
en stark koppling mellan självupplevt hälsotillstånd och framtida hälsa eller ohälsa 
och även förtida död. För att följa måendet bland unga i länet används istället frågan: 
”Hur mår du rent allmänt?”. Båda frågorna har samma svarsalternativ: mycket bra, 
bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt. 

Nationellt sett skattar grupper med bättre socioekonomiska förutsättningar i högre 
utsträckning sitt allmänna hälsotillstånd eller mående som bra eller mycket bra, 
jämfört med grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. Detta mönster 
ses även i Västmanland. I länets vuxna befolkning skattar de med lägre 
utbildningsnivå och de med låg ekonomisk standard sitt hälsotillstånd som sämre, än 
de med högre utbildningsnivå och högre ekonomisk standard. Med det menas att 
hälsotillståndet gradvis förbättras med bättre socioekonomiska förutsättningar. 
Bland unga i länet finns skillnader i mående som är kopplat till familjens ekonomiska 
standard. Ju bättre de unga har skattat sin familjs ekonomiska standard, desto bättre 
är deras mående. Samtidigt mår även unga som är oroliga för sin familjs ekonomi 
sämre än unga som inte är oroliga.   
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Andel med gott allmänt hälsotillstånd (18-84år) i Västmanland fördelat på utbildningsnivå och 
inkomstandard (år 2022).  

 

 

Andel med gott allmänt hälsotillstånd (16-84år) fördelat på kön och kommun (år 2021).  
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Andel unga (årskurs 9 och 2 på gymnasiet) i Västmanland som mår bra/mycket bra (fördelat på 
socioekonomiska faktorer (år 2020).  

 

 

Andel unga (årskurs 9 och 2 på gymnasiet) som uppgett att de mår bra/mycket bra fördelat på kön och 
kommun (år 2020).  
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5.2 Någon att anförtro sig åt 
Det är fler kvinnor än män (18–84 år) som uppger att de har någon att dela sina inre 
känslor och anförtro sig åt. Det är vanligare att personer uppger att de inte har någon 
att dela sina känslor med eller anförtro sig åt om de är 18-29 år, har förgymnasial 
utbildning samt är utlandsfödd (år 2022). Siffrorna gäller Västmanland. 

 
  

81%

89%

82%

86%

85%

88%

80%

86%

89%

88%

77%

19%

11%

18%

14%

15%

12%

20%

14%

11%

13%

23%

Man

Kvinna

 18-29 år

30-49 år

50-69 år

70-84 år

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Svenskfödd

Utlandsfödd

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Har någon att anförtro sig åt Har ej någo att anförtro sig åt

Sida 27 (547)



HANDLINGSPLAN 13 (24) 
 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

5.3 Psykisk påfrestning 
För att mäta psykisk påfrestning används ett index över frågor, t.ex. om man känner 
sig nervös, hopplös, rastlös eller orolig, deprimerad, värdelös och/eller om man 
känner att allt är en ansträngning. Allvarlig psykisk påfrestning kan indikera att man 
har ett psykiatriskt tillstånd.  

Det är högre andel unga kvinnor med allvarlig psykisk påfrestning i länet än unga 
män. Andel med allvarlig psykisk påfrestning för kvinnorna skiljer sig mellan 
kommunerna där högst andel med allvarlig psykisk påfrestning för dem finns i 
Surahammar. För männen visas inte samma trend mellan kommunerna där 
fördelningen av andel med allvarlig psykisk påfrestning är relativt jämn.   

 

Andel unga (årskurs 9 och 2 på gymnasiet) som har allvarlig psykisk påfrestning (år 2020).  
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5.4 Psykiska besvär 
I Västmanland är det vanligare med allvarlig psykisk påfrestning, sömnbesvär och 
stress bland de yngre jämfört med de äldre. Känslan av att vara stressad minskar 
gradvis med stigande ålder. En liknande minskning syns för allvarlig psykisk 
påfrestning. För sömnbesvär skiljer sig kurvan åt då det är vanligare med sömnbesvär 
både bland de yngre och de äldre åldersgrupperna.   

Det finns könsskillnader gällande fördelningen av psykiska besvär i form av allvarlig 
psykisk påfrestning i Västmanlands befolkning. Det är vanligare med allvarlig psykisk 
påfrestning bland tjejer och kvinnor än bland killar och män, vilket även den 
nationella statistiken visar.  

 

 

Andel (%) unga i årskurs 9 (år 2020) samt vuxna (18–84 år, år 2022) i Västmanland med psykiska besvär i 
form av stress, sömnbesvär och allvarlig psykisk påfrestning fördelat på åldersgrupper 

 

  

44%

23%

16%

10%
5%

51%

44%
39%

47% 49%

21%
15%

12%

6% 6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

15 (åk9) 18-29 30-44 45-64 65-84

Stress Sömnbesvär Allvarlig psykisk påfrestning

Sida 29 (547)



HANDLINGSPLAN 15 (24) 
 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

Nedstämdhet är vanligare bland tjejer och kvinnor i länet än bland killar och män, 
vilket även den nationella statistiken visar. Statistiken för nedstämdhet är liknande 
som för allvarlig psykisk påfrestning, det är vanligare i yngre ålder än i äldre. För 
kvinnor ses en ökning i nedstämdhet från och med 85 års ålder. Att känna sig ledsen 
eller nedstämd är vanligt och händer alla ibland. Det går oftast över av sig själv men 
ibland kan symptomen vara svårare och pågå längre vilket kan vara grund för en 
depression. En depression är en allvarlig riskfaktor för suicid, det är därmed av vikt 
att fånga upp individer som känner sig nedstämda tidigt och ge stöd.   

 

 

Andel (%) unga i årskurs 9 och 2 på gymnasiet (år 2020) samt vuxna (18–85+ år, år 2017)) i Västmanland 
med psykiska besvär i form av nedstämdhet fördelat på kön och åldersgrupper.   

5.5 Depression- och ångestsjukdom  
När unga vuxna (15 år respektive 18år) i länet fick svara på frågan om de hade en 
ångestsjukdom eller depression där diagnosen var fastställd av en läkare var det 14% 
av killarna och 27% av tjejerna som uppgav att de hade en fastställd diagnos. För den 
vuxna befolkningen (18-84år) var det 6% av männen och 8% av kvinnorna som 
uppgav att de har de senaste 12 månaderna besvärats av depression eller ångest (år 
2021).  
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5.6 Suicidtankar 
Av landets befolkning uppger 13% att de någon gång övervägt att ta sitt liv enligt 
Folkhälsomyndighetens undersökning. Det finns en ojämlikhet vad gäller suicidtankar 
där de varierar utifrån sysselsättning. För de som allvarligt har övervägt att ta sitt liv 
de senaste 12 månaderna var andelen med sjukpenning/sjukersättning högst, 
därefter för arbetslösa och lägst var den för yrkesarbetande (år 2021). 

 

 

Andel (%) vuxna (16-84år) i Västmanland som uppger att de har haft tankar på att ta sitt liv de senaste 
12 månaderna uppdelat på sysselsättning (år 2021).  

 

I Västmanland har 4% av befolkningen allvarligt övervägt att ta sitt liv de senaste 12 
månaderna, vilket är högre än snittet för riket (år 2021). Forskning visar på att 
suicidaliteten tenderar att minska något under kristider för att sedan eskalera/öka 
när kristiden är över. Detta är något att vara medveten om när vi utläser statistik 
inom de närmsta åren i och med världspandemiutbrottet år 2020.  
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5.7 Suicidtal 
Västmanland har förhållandevis höga suicidtal med 22,2 genomförda suicid per 
100 000 invånare. Det placerar oss som nummer fyra på listan över flest suicid per 
100 000 invånare i Sverige och är högre än genomsnittet i landet som ligger på 18,2 
suicid per 100 000 invånare. Två tredjedelar av alla som dör i suicid i Sverige är män 
(Socialstyrelsens, Dödsorsaksregister, 2021).  

 

 
Suicidtalen i Sverige har minskat sedan 1970-talet men inte i önskad takt. 
Minskningen avstannade dessutom runt 1995 och därefter är den extremt liten, de 
sista 20 åren har den varit 0,4% per år. I vissa grupper har minskningen tyvärr helt 
stagnerat och den har till och med ökat hos unga i åldrarna 15-24 år samt hos kvinnor 
i åldersspannet över det, 25-44 år. Arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och 
suicid är en samhällsfråga och inte bara en fråga för vården. Det förebyggande 
arbetet räddar liv och behöver fortgå i alla organisationer och verksamheter där man 
arbetar med människor i någon form. 
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6 AKTIVITETER 
 

Det finns forskning som visar på verkningsfulla insatser för att minska antalet suicid. 
Det som framhålls är främst minskad tillgång på medel och metoder samt 
insatser/utbildning riktat till barn och ungdomar. Andra aktiviteter som till exempel 
kompetenshöjande insatser till andra grupper än barn och ungdomar eller till 
nyckelpersoner har man vetenskapligt inte kunnat knyta till minskat antal suicid men 
det finns ändå goda anledningar att tro att de också är verkningsfulla.  

Handlingsplanen är tänkt att vara ett stöd i att starta upp det suicidpreventiva 
arbetet. De insatser vi presenterar i denna handlingsplan är utvalda för att de ska 
fungera att använda i olika verksamheter och kunna anpassas till flera målgrupper. 
Det finns ingen prioritetsordning av aktiviteterna utan varje organisation behöver 
själv besluta vart man har möjlighet att börja. Tanken är att alla aktiviteter ska vara 
verksamma var och en för sig men störst effekt får man när man genomför alla.  

Det finns ett starkt samband mellan livsvillkor och utfall på psykisk hälsa. Därför är 
det av vikt att arbeta med att skapa förutsättningar för människors livsvillkor, både 
som en skyddsfaktor samt för att eliminera riskfaktorer för suicid. Det är något som 
bör genomsyra alla aktiviteter och integreras i det suicidpreventiva arbetet.  

6.1 Göra suicidprevention till en prioriterad fråga på ledningsnivå 
Beslutsfattare, chefer och ledare i organisationer har en central roll i det 
suicidpreventiva arbetet då de kan möjliggöra satsningar genom att tillföra och 
bevilja medel samt prioritera resurser.  

• Arbete med suicidprevention behöver, precis som alla andra områden, 
kontinuitet och struktur för att nå framgångar och måste därför prioriteras 
på ledningsnivå.  

• Det behöver finnas resurser avsatta i budget för att frågan och arbetet med 
suicidprevention ska möjliggöras och prioriteras i verksamheterna. Det är 
därför angeläget att ledningen förstår vikten av detta arbete men också vilka 
vinster ett långsiktigt systematiskt suicidpreventionsarbete kan ge. 

• Det är viktigt för den interna arbetsmiljön att frågor om suicidprevention och 
psykisk ohälsa prioriteras. En stor del av sjukskrivningarna i arbetslivet beror 
på psykisk ohälsa så att prioritera frågan internt leder både till vinning för 
medarbetare och organisation både på ett ekonomiskt och personligt plan. 

6.2 Lokala handlingsplaner 
Varje organisation/verksamhet bör ha en handlingsplan för sitt arbete med frågor 
kring psykisk ohälsa och suicid. Det är grunden för att kunna arbeta med området på 
ett systematiskt sätt. I handlingsplanen bör framgå: 

• Vilka som står bakom den/beslutat om den 
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• Vilken/vilka verksamheter det gäller 

• Vilka konkreta insatser man ska göra 

• Vem/vilka är ansvariga för att insatserna blir gjorda 

• När insatserna ska vara klara  

• Vilka samarbetspartners som man behöver stämma av arbetet med. Det kan 
vara verksamheter inom kommun, regionen eller i civilsamhället såsom t.ex. 
brukarorganisationer. 

• Giltighetstid och uppföljningsdatum 

 

6.3 Kunskapshöjande insatser 
Att höja kompetensen om suicidprevention och hur man kan bemöta personer som 
man misstänker har suicidtankar är viktigt. Det bidrar till att fler kan känna sig trygga 
med att våga samtala och fråga om suicid och suicidtankar. Det är också ett sätt att 
minska stigmatiseringen omkring psykisk ohälsa och suicid. 

• Kompetenshöjande insatser riktade mot allmänheten.  

Många människor är osäkra och rädda för att säga fel. En av de vanligaste 
myterna är att man kan trigga en person att ta sitt liv genom att fråga om 
eller samtala om suicid. Detta är felaktigt men visar att det behövs 
information och utbildningsinsatser riktade till befolkningen i större grand än 
vad som finns i dag för att undanröja denna och andra felaktiga myter i 
ämnet. 

• Kompetenshöjande insatser för barn och unga. Suicid är den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige för unga mellan 15-24 år. Genom skolan når man en 
stor andel av barn och ungdomar så det är en bra arena att arbeta utifrån 
men alla verksamheter där det finns barn och unga bör arbeta med området. 
Det är viktigt att veta vad man vill att insatsen ska ge innan man bestämmer 
sig för en insats. Insatser som ger kunskap om psykisk ohälsa och suicid är 
verkningsfulla, det är också insatser som ger barn och ungdomar verktyg och 
metoder att prata om och hantera sina känslor. 

• Kompetenshöjande insatser riktade mot personalgrupper. Att medarbetare 
i olika verksamheter har kunskap i suicidfrågan är en viktig komponent i att 
förebygga suicid. Flera yrkeskategorier inom till exempel skolan och 
socialtjänsten möter dagligen personer som ingår i riskgrupper på grund av 
olika faktorer. Det är därför viktigt att medarbetare har kunskap om hur man 
kan samtala om psykisk ohälsa och suicid samt fråga om mående och om 
man har eller har haft tankar på att ta sitt liv.  
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• Kompetenshöjande insatser för ledning. Beslutsfattare och personer i 
ledande positioner måste ha aktuella kunskaper om suicid och 
suicidpreventiva insatser för att kunna arbeta med frågan. Det är också 
viktigt med kunskap om hur bred frågan är och att den bör behandlas på  
ledningsnivå i organisationen eftersom den berör många, för att inte säga 
alla,  verksamheter. 

 

Exempel på kompetenshöjande insatser kan vara föreläsningar av 
forskare/yrkesverksamma eller av personer med egenerfarenhet. Det finns också 
utbildningar som riktar sig till olika målgrupper i ämnet. Stöd kan finnas på olika 
hemsidor, se nedan under vidare läsning. Ett exempel på insats kan t.ex. vara MHFA 
(Mental health first aid) som finns i länet.  Då det finns många aktörer som 
marknadsför utbildningar inom området psykisk hälsa och suicid så kan det vara av 
vikt att ta stöd vid val av utbildning från någon med kompetens i området. I första 
hand ska man alltid försöka prioritera evidensbaserade utbildningar. 

 

6.4 Utreda suicid 
Att utreda suicid kan i många fall klargöra vilka insatser som kan minska suicid i 
framtiden. Varje organisation måste besluta hur de, utifrån gällande lagar och regler, 
dokumenterar och hanterar utredningar. Man bör i en utredning se över om det finns 
fler aktörer inblandade i individens vård/omsorg och om möjligt inleda en gemensam 
utredning  

 

6.5 Minska tillgänglighet och medel för suicid 
Det finns en allmän uppfattning om att åtgärder i den fysiska miljön inte kan hindra 
en människa från att ta sitt liv utan att suicidnära personer bara kommer att leta upp 
en annan plats. Forskning påvisar tydligt att så inte är fallet och att hinder för 
metoder kan rädda en person som i stunden upplever livet som outhärdligt. Att 
minska tillgången på metoder och medel är därför ett effektivt sätt att förhindra 
suicid. Det kan ske bland annat genom lagstiftning för kontroll av skjutvapen och 
restriktioner i förskrivning och försäljning av vissa läkemedel men också genom att 
analysera risker för suicid i den fysiska miljön. Insatser att starta med i närmiljön kan 
till exempel vara att se över skyddsbarriärer vid utsatta platser som till exempel höga 
broar och järnvägar. SKR har en bra skrift om detta som heter ”Förebygga suicid i den 
fysiska miljön”. Använder man sig av utredningar vid genomförda suicid som sker i 
länet/kommunen är det en bra vägledning om hur man kan förebygga i just det 
området.  
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6.6 Öka och säkra samverkan mellan 
myndigheter/verksamheter/organisationer. 

Personer som mår dåligt, har psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid behöver 
kompetent och samordnat stöd oavsett var behovet har identifierats. Det är därför 
viktigt att 

• det i alla verksamheter upprättas rutiner för situationer där man misstänker 
att det finns suicidrisk, där man vet att det finns suicidrisk eller när någon 
gjort ett suicidförsök/fullbordat suicid.  

• det upprättas rutiner för hur man rapporterar mellan verksamheter, både 
inom och utanför organisationen så det fungerar och följer gällande 
lagstiftningar. 

• personer som behöver stöd både av hälso- och sjukvård och kommunala 
insatser ska erbjudas en SIP (samordnad individuell planering) för att se till 
att insatserna samverkar för individens bästa.  
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Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

7 KONTAKTTIPS OCH VIDARE LÄSNING 
 

Om du är orolig för att en person har suicidtankar är det i första hand vårdcentral 
som ska kontaktas på dagtid. Det viktiga är att man stödjer personen med kontakter 
och ger hjälp till vård. Vid ett pågående självmordsförsök ring 112 eller psykiatriska 
akutmottagningen.   

Har du frågor om innehållet i denna handlingsplan eller upplever du/ni att ni behöver 
stöd i ert arbete är ni välkomman att kontakta ansvariga för området inom regionen 
på mailadress: folkhalsa@regionvastmanland.se  De du kan få stöd av är: 

• Utvecklingsstrateg för området psykisk hälsa, Välfärd (arbetar främst mot 
kommunala verksamheter och med samverkan region - kommun) 

• Utvecklingsledare psykisk hälsa och suicidprevention, Folkhälsa (arbetar 
främst utifrån ett brett befolkningsperspektiv mot området folkhälsa i 
kommun och regionen) 

• Bitr. områdeschef, Område Nära vård (arbetar främst internt inom regionens 
hälso- och sjukvård) 

 

 

7.1 Vart kan du vända sig för att få veta mer? 
 

För övergripande arbete: https://www.suicidezero.se/kommun 

Förutsättningar | RESPI  

Förebygga suicid i fysisk miljö | SKR 

NSPH | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

https://nsphvastmanland.se/ 

Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

För skolor:  Krisstöd -  Krisstöd suicid - Ericastiftelsen 

Beslutsstöd - https://www.suicidezero.se/fakta-och-
rad/stod-och-akuta-atgarder-for-skolpersonal-vid-risk-
for-eller-vid-fullbordat-sjalvmord. 

För socialtjänst: Beslutsstöd - https://www.suicidezero.se/fakta-och-
rad/socialtjansten 
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Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

7.2 Vidare läsning 
 

Evidensbaserade insatser: Evidensbaserade insatser | RESPI 

Förebygg suicid i fysisk miljö: 7585-777-0.pdf (skr.se) 

Första hjälpen till psykisk 
hälsa 

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-
halsa 

Livsvillkorsrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Västmanland 
(regionvastmanland.se) 

Psykisk hälsa och ohälsa i 
Västmanland 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Västmanland 
(regionvastmanland.se) 

Statistik hämtad från Liv och 
hälsa (år 2017 och 2022), Liv 
och hälsa ung (år 2020) samt 
Hälsa på lika villkor (år 2021) 

Folkhälsa och social välfärd 
(regionvastmanland.se). Statistik från 
Socialstyrelsens dödsorsaksregister hämtas här. 

Suicidprevention 

Psykisk hälsa: 

suicidprevention.se (folkhalsomyndigheten.se) 

Din psykiska hälsa - Folkhälsomyndigheten 
(dinpsykiskahalsa.se) 

 

  

Sida 38 (547)

https://respi.se/insatser/evidensbaserade-insatser
https://skr.se/download/18.7c1c4ddb17e3d28cf9b604df/1642591542473/7585-777-0.pdf
https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa
https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa
https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/kunskapsutveckling/skillnader-i-livsvillkor-och-halsa-i-vastmanland_webb.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/kunskapsutveckling/skillnader-i-livsvillkor-och-halsa-i-vastmanland_webb.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa-i-vastmanland---vad-beror-det-pa-hur-ser-det-ut-och-vad-kan-vi-gora.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa-i-vastmanland---vad-beror-det-pa-hur-ser-det-ut-och-vad-kan-vi-gora.pdf
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/dodsorsaksregistret/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
https://dinpsykiskahalsa.se/
https://dinpsykiskahalsa.se/


HANDLINGSPLAN 24 (24) 
 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2022-11-09 59714-0.1  

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 

 

Bilaga A: Behöver du någon att tala med? 

 

Behöver du någon att prata med? 
 

Självmordslinjen: Tfn. 90 101 Öppet dygnet runt alla dagar och chatt på mind.se 

Föräldratelefonen: Tfn. 020-85 20 00 Vardagar klockan 10-15 

Äldretelefonen: Tfn. 020-22 22 33 Vardagar klockan 10-15, 

SPES (suicidprevention och efterlevandestöd) Tfn. 020-702 16 80 eller på spes.se  

Nationella hjälplinjen: Tfn 020-22 00 60 Alla dagar klockan 13-22 

BRIS - Barnens rätt i samhället - Barnens telefon: 116 111 Alla dagar 10-22 

BRIS - Vuxnas telefon - om barn: 077-150 50 50  Måndag och torsdag klockan 13-16, 
tisdag, onsdag och fredag klockan 9-12 

TRIS (tjejers rätt i samhället) Tfn. 0774-40 66 00 

UMO (ungdomsmottagningen) chatt på umo.se 

Röda Korset: Alla dagar klockan 14-22, tel 0771-900 800 

Kyrkans SOS: Tfn 0771-800 650 

Mansjouren Tfn. 08-30 30 20 

Regnbågslinjen, Kyrkans SOS: Tfn 0770-55 00 10  

Jourhavande präst Telefonstöd, via 112: Alla dagar, klockan 21-06 Chattstöd: 
Måndag-torsdag, klockan 20-00. 

Jourhavande Kompis (Röda Korset): Chatta vardagar klockan 18-22 och helger 
klockan 14-18 

Jourhavande Medmänniska: Alla dagar klockan 21-06, tel 08-702 16 80 

Talk2me, Stadsmissionen www.t2m.nu, 021-40 44 54 eller info@t2m.nu 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om följande: 
* Integrationsråd 
* 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Övrig information 2022 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Investera solpaneler 
på kommunala inrättningar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att för att få ner elpriserna på 
våra kommunala inrättningar (ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm) 
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i solpaneler 
för att kunna vara självförsörjande på el. 
 
KKTAB har med sig detta tänk i alla projekt som genomförs i de fastigheter 
som ägs av bolaget och kommunen, nya förskolan har solceller samt Kung 
Karl skola. Under 2023 och framåt kommer KKTAB att arbeta fram en 
energioptimeringsplan i samarbete med Energikontoret Mälardalen, där vi 
tittar på åtgärder som är energibesparande samt om det går att komplettera 
med t.ex solceller, detta för att fastigheterna ska bli så energisnåla som 
möjlig. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/427 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/427 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
För att få ner elpriserna på våra kommunala inrättningar
( ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm)
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i
solpaneler för att kunna vara självförsörjande på el.

Namn
Åse Verner

Postadress
Bygatan 7

Telefonnummer
0730585863

E-postadress
aseverner@hotmail.com

Samtycke
2022-10-05 15.43
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
julia.londalJonsson@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
använda hagmark för att skapa en matskog.  
Naturvårdsavdelningen har utrett frågan. Det är inte lämpligt att göra om en 
hagmark till matskog. Hagmarker består i huvudsak av mager, stenig mark 
som redan är beväxt med träd och ibland också värdefull flora. För att 
plantera bärbuskar och fruktträd skulle jorden behöva beredas och förbättras 
vilket skulle förändra vegetationen. Dessutom skulle det inte längre gå att 
nyttja marken för bete. Även om en matskog också skapar ekologiska och 
sociala värden bör det inte vara på bekostnad av de värden som redan finns. 
Idén om en matskog är god men det skulle vara mer lämpligt på en plats 
med bördig jord som i dag inte nyttjas på annat sätt än till exempel 
gräsmatta. Även om förslaget avslås i sin nuvarande form tar kommunen 
med sig idén inför framtida samhällsplanering.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Julia Löndal Jonsson 
Ekolog 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/424 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 76 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/424 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren Anita Larsson 
Handläggaren Julia Löndal Jonsson 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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Tjänsteskrivelse 
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Diarienummer 
KS 2022/424 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Om hagmarker ska skyddas från bebyggelse är mitt förslag att
man liksom i Västerås skapar en matskog. 
Här odlas ätbara godsaker genom att härma hur en naturlig skog
fungerar. Skogen är fylld med matproducerande träd och buskar,
av olika sorter och storlekar. Tanken är att matskogen ska stå
här i många, många år och ge god, spännande och nyttig mat till
alla som passerar här.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2022-10-03 18.57
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - cykelväg mellan 
Torpa och Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
medborgarförslaget. Finansiering sker enligt beslut i ärende KS 2022/202. 

Sammanfattning 
Sofia Larsson föreslog 2020 i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg 
mellan Torpa och Kungsör. Frågan har utretts bland annat via markägarna 
och Trafikverket då det även tidigare funnits idéer om att rusta upp denna 
väg, för att få fram alternativa förslag. Under ärendets gång har det även 
inkommit en motion med liknande önskemål och det finns nu ett förslag för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör 
Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Ekonomichef 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 48 (547)

http://www.kungsor.se/


Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vi vill ha en ordentlig cykelväg mellan Torpa och Kungsör.
Grusvägen som finns mellan Torpa och Skillinge är i mycket
dåligt skick. Ett alternativ vore att rusta den och helst sätta
upp belysning. Ett annat att bredda bilvägen från bron i Torpa
och till Ekebyholm och göra en ordentlig cykelväg. I en kommun
som vill vara miljömedveten borde detta prioriteras då
avståndet till tätorten endast är ca 7 km.

Namn
Sofia Larsson

Postadress
Hagstavägen 7, Kungsör

Telefonnummer
073-6237322

E-postadress
Familjenhagsta@gmail.com

Samtycke
2020-01-08 15.36
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
julia.londalJonsson@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Upprätta skogsstig 
till Lockmora 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta medborgarförslaget 
som besvarat. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 
mellan Skvalbacken och Dammen. Då blir det möjligt att promenera till och 
från Lockmora utan att behöva gå på trafikerade vägar. 
I ett initialt skede har förslaget lyfts till fritidsförvaltningen och Kungsörs 
KommunTeknink AB som ställer sig positiv till förslaget. Det behöver dock 
ske en mer övergripande översyn av markanvändningen i och kring 
Lockmora och hur friluftsområdet kan knytas samman med övriga 
friluftsområden (åsen och Klämsbo) innan ett beslut kan tas. Innan en stig 
kan anläggas krävs även finansiering och en skötselplan. 
Frågan behöver utredas vidare och lyfts därefter i ortsutvecklingsgruppen 
och dess politiska styrgrupp.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till Lockmora 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 
KF 2022-06-13 § 103 Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Julia Löndal Jonsson 
Ekolog 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-01 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 76 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-01 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Information Kungsör 
Skickat: den 2 maj 2022 16:02
Till: KU Boende Miljö <boende.miljo@kungsor.se>
Ämne: VB: Inkommen synpunkt via webben

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: synpunkter@kungsor.se <synpunkter@kungsor.se> 
Skickat: den 2 maj 2022 09:29
Till: Information Kungsör <Info@kungsor.se>
Ämne: Inkommen synpunkt via webben

Vilken synpunkt vill du framföra?
Hej, när man promenerar till och från Lockmora är det både
trångt och farligt att gå på de två vägarna som leder fram till
motionsanläggningen. Dels kan man gå på bron över Dammen men
den är tungt trafikerad av bilister i ganska höga farter och
dels kan man gå på vägen vid Lockmora Smide AB. Bägge vägarna
är Ej helt betryggande säkra för promenader. Mitt förslag att
en skogsstig upprättas genom skogen (se förslag - karta)

Vill du bifoga en fil, exempelvis en bild, gör du det här
Skogsstig till Lockmora.pdf

Vill du ha svar från oss?
Ja, jag vill ha svar och fyller i mina kontaktuppgifter nedan

Mina kontaktuppgifter, gärna e-postadress
thomas.andersson@laplast.se

Samtycke
2022-05-02 09.29
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att den synpunkt jag lämnar är en allmän handling
och därför nästan alltid blir offentlig. Det innebär bland
annat att alla som begär att få ta del av innehållet i de
flesta fall har rätt att göra det.
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Cykelbana mellan Kungsör och 
Torpa. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
beviljad. 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i investerings-
utrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. KKTAB får i 
uppdrag att genomföra byggnationen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet föreslår i en motion att det byggs en cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör för att främja miljövänliga transporter. Motionen redogör för 
tidigare förslag och utredningar i ärendet. Motionen föreslår att tidigare 
förslag till genomförande verkställs och att kommunen avsätter medel till 
detta. 
KTAB har gjort en förnyad utredning och kan konstatera att delar av 
tidigare utredningsförslag som presenterats inte längre är realistiska, vare 
sig till utförande eller kostnad. En ny kalkyl har därför gjorts och ett 
alternativt utförande föreslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 
KF 2022-04-11 § 59 Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/202 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/202 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Den förnyade utredningen konstaterade att det tidigare förslaget att belägga 
vägen med Mjogg inte kommer att hålla måttet. Beläggningen kommer inte 
att klara belastningarna från lantbruksmaskinerna. Erfarenheter från projekt 
med liknande lösning som den föreslagna Mjogg beläggningen, har 
havererat vid höga belastningar i sommartemperaturer. Mjogg beläggning 
har kunnat vara ett tänkbart alternativ om enbart gång och cykeltrafik 
trafikerat vägen. Därför har alternativet med förstärkning av vägkroppen 
och beläggning med AG 5cm och toppbeläggning 5cm valts. Priserna har 
justerats och landar på 2 545 000 kr. Se bilaga 1. 
Tidigare kostnadsberäkning bifogas som bilaga 2. Alternativ 2 utgår enligt 
ovan. 
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Aktivitetslista Torpa GC 

 
Jordschakt ca 1800m: 306 000kr (170kr/m)  

Rasering/uppluckring av bf vägkropp ca 4500kvm: 202 500kr (45kr/kvm) 

Förstärkning av väg ca 6000kvm: 425 000kr (71kr/kvm)  

Bergmaterial ca 2 700ton: 233 000kr    

ASF AG 22 50mm ca 5400kvm: 367 200kr (68kr/kvm) 

ASF ABT 16 50mm ca 5400kvm: 513 000kr (95kr/kvm)  

Deponi: 75 000kr  

Övrigt: 150 000kr  

Totalt: 2 271 700kr 12%felmarginal tillämpas 2 271 700kr x 12% = 2 544 304kr  

 

 

 

Simon Lundin 

Projektchef  

Kungsörs kommunteknink AB 

0227600264 

Simon.lundin@kungsor.se 
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Preliminär kostnadsberäkning för Torpa GC

Alt. 1 Rivning uppgrusning Alt. 2 Mjogg Alt. 3 GC total vägkropp och beläggning

m alt. st m3 Yta á pris Kostnad m alt. st m3 Yta á-pris Kostnad m alt. st m3 Yta á-pris Kostnad
Rivning asfalt 0-50 mm ca 60% 3168 50 158 400 3168 0 3168 50 158 400
Rivning schakt bef grusväg 20 cm 1056 300 316800 1056 0 1056 300 316800
Borttransport schaktmassor 1056 60 63 360 0 1 056 60 63 360
Geotextil 5280 50 264 000 0 5280 50 264 000
Förstärkningslager 20cm 1056 350 369 600 0 1 056 350 369 600
Bärlager 10 cm, asfaltjusterat 528 350 184 800 0 528 350 184 800
Asfalt 5 cm 0 5280 82 432 960
Stödkanter  3520 44 350 15 400 3520 44 350 15 400 3520 44 350 15 400
Mjogg fräsning 0 5280 170 897 600 0
Kantskärning
Vägvakt järnväg
Grindar 3 25000 75 000 3 25000 75 000 3 25000 75 000
Skyltar 20 000 20 000 20 000
Byggyta 5280 5280 5280
Summa 1 467 360 1 008 000 1 900 320

Byggledning 15% 220 104 151 200 285 048
Totalkostnad exkl belysning 1 687 464 1 159 200 2 185 368

Kostnad kr/m2 320 220 414

Belysning 1850 627 1 160 000 627 1 160 000 627 1 160 000
Kostnad inkl belysning 2 627 360 2 319 200 3 345 368
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Vafabmiljö Kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten. 

Sammanfattning 
Vafabmiljö har inkommit med delårsrapport för perioden 1 januari-31 
augusti, vilken innehåller bland annat räkenskaper och måluppföljning. 
Prognosen för helåret är 4,8 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse 
med 1,2 mnkr. Balanskravet förväntas därmed uppnås i år. 
I protokollet från direktionen (2022-09-29 546–558§§) efterfrågas större 
affärsmässighet från förbundet gällande biogasinvesteringen och en policy 
för prissäkring av elkostnader. Förbundsdirektionen godkände 
delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport tertial 2, 2022 Vafabmiljö Kommunalförbund 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Vafabmiljö kommunalförbund 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/499 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Den kommunala koncernen  

1.1.1 VafabMiljö kommunalförbund 

Vafabmiljö har i uppdrag att hantera kommunalt avfall från medlemskommunerna och att göra det 

med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. 

Kommunalförbundet har också ett grundläggande ansvar enligt miljöbalken att utöva tillsyn, ta fram 

renhållningsordningar med avfallsplaner, samla in och transportera hushållsavfall samt att informera 

och utveckla verksamheten. 

Vafabmiljö ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med 

utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta 

material för återvinning, producera avfallsbränslen och att ta hand om farligt avfall – vilket sker på 

fem avfallsstationer, 18 återbruk och vid förbrännings- och biogasanläggningarna. Förbundet har även 

avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, bland annat genom att samla in, transportera 

och behandla avfall från företag. 

1.1.2 Dotterbolaget VafabMiljö AB 

Syftet med bolaget är att arbeta med utveckling, innovationer och forskningssamverkan som stöttar 

kommunalförbundets uppdrag. Verksamheten kommer bestå av olika projekt både i samverkan med 

högskolor, universitet och andra organisationer samt egna utvecklingsprojekt.  

1.2 Händelser av väsentlig betydelse under perioden  

Avfallstaxan 

Den 1 april höjdes renhållningstaxan med i genomsnitt 4 procent vilket påverkar intäkterna i 

helårsprognosen.   

Avfallsplanen 

Under perioden har arbetet med aktiviteterna i den nya regionala avfallsplanen startat och de mål som 

är uppsatta kommer att följas upp under året.     

Biogas 

Ett permanent produktionsstöd för biogas har införts: 500 mnkr för 2022 och 700 mnkr per år 2023–

2024. Stödet föreslås löpa till 2040 med en kontrollstation 2024. Stödet innebär att biogas som 

uppgraderas till samma kvalitet som naturgas får ett produktionsstöd på högst 30 öre per 
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kilowattimme. Biogas som görs om till flytande form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd. 

Vafabmiljö har ansökt om 3,4 mnkr i produktionsstöd under 2022. 

Den egenproducerade gasen uppgår till ca 45 procent, resten köps in från andra biogasaktörer för att 

tillgodose de behov som finns på fordonsmarknaden. Under perioden har kostnaderna för inköp av 

uppgraderad biogas ökat kraftigt och ett flertal höjningar av priset vid de publika tankstationerna har 

genomförts. Även priset på den biogas som Svealandstrafiken köper, ca 75 procent av den totala 

försäljningsvolymen, har efter avtalsförhandlingar justerats och följer prisutvecklingen på den inköpta 

uppgraderade biogasen. 

Energiutvinning ur avfall 

Skatten på förbränning av avfall höjdes med 25 kr/ton vid årsskiftet. Skatten innebär stora 

kostnadsökningar i det korta perspektivet eftersom arbetet med att minska mängden avfall till 

förbränning tar längre tid innan det ger effekt på kostnaderna. Nyligen presenterades ett förslag att ta 

bort skatten vid årsskiftet. Till stora delar på grund av den rådande energisituationen och att olika 

utredningar visat på att skatten inte uppnår sitt syfte. 

Producentansvar 

Producentansvaret för returpapper upphörde den 31 december 2021 och är numer ett kommunalt 

ansvar. Därmed har Vafabmiljö tagit över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av returpapper 

samt insamlingen av returpapper vid publika återvinningsstationer. Målet är att insamlingen ska vara 

närmare hushållen i regionen genom tex fastighetsnära insamling och att andelen återvunnet 

returpapper ska öka.   

I slutet av juni beslutade regeringen att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall 

från och med 1 januari 2024. Beslutet innebär också att förpackningar av papper och kartong, plast, 

glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära. Producenterna ska ha det ekonomiska 

ansvaret och ersätta kommunerna för all insamling av förpackningsavfall från hushåll och finansiera 

behandlingen och återvinningen av de olika förpackningarna.  

Materialåtervinning 

Priserna för återvunnen metall och olika papperskvaliteter fortsätter ligga på rekordhöga nivåer. Dock 

oklart hur länge de nivåerna kommer att hålla eftersom priserna påverkas i stor utsträckning av 

råvarumarknadens utveckling. Under de senaste månaderna har det skett en viss nedgång av priserna 

på metaller och wellpapp. 

Omvärlden 

Efter att restriktionerna med anledning av Covid-19 har tagits bort har mängderna avfall kommit upp 

på mer normala nivåer. Speciellt handlar det om avfall från restauranger och besöksnäringen men även 

bygg- och rivningsavfall samt jordar/massor har ökat sedan motsvarande period 2021. 
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Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland påverkar energi- och råvarumarknaden i Europa. Det 

gör att marknadspriset på gas, bensin och diesel ökat kraftigt, både för Vafabmiljö och för våra 

leverantörer. Utöver det är inflationen rekordhög vilket påverkar våra kostnader. 

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

1.3.1 Ekonomisk utveckling för VafabMiljö  

Tabell 1: Ekonomisk utveckling koncernen (mnkr)  

Koncernen 
Utfall 

2021 

Utfall T2 

2021 

Utfall T2 

2022 

Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Resultaträkning           

Verksamhetens intäkter 739,2 455,1 520,5 744,7 822,4 

Verksamhetens kostnader -723,1 -456,4 -524,9 -739,0 -818,9 

Resultat 16,1 -1,2 -4,3 5,7 3,6 

            

Balansräkning           

Balansomslutning 929 895 858 1 013 911 

Anläggningstillgångar 668 687 635 751 606 

Eget kapital 66 49 62 63 66 

Investeringar 97 77 37 113 86 

            

Nyckeltal           

Soliditet % 7,2% 5,5% 7,2% 6,2% 7,2% 

Skuldsättningsgrad 13,0 17,2 12,8 15,0 12,9 

            
 

I koncernen finns det interna mellanhavanden i form av att kommunalförbundet har en långfristig 

skuld i balansräkningen på 69,5 mnkr avseende förvärvet av inkråmet vid verksamhetsöverlåtelsen 

från bolaget. Förbundet betalar årligen också ränta till bolaget för skulden. Under året har verksamhet 

med utveckling som stöttar Vafabmiljös kommunala uppdrag, främst kopplat till återbruken, bedrivits 

i bolaget.  
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Tabell 2: Ekonomisk utveckling kommunalförbundet (mnkr)  

 

Utfallet för perioden är -5 mnkr vilket är 9 mnkr sämre än budget. Detta beror till största delen på 

högre kostnader för inköp av biogas, el och drivmedel. Intäkter för försäljning av återvinningsmaterial 

har ökat vilket lett till att den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett överskott. Därmed har 14 

mnkr avsatts i en gemensam resultatutjämningsfond och taxeintäkterna har justerats ned med samma 

belopp. 

Prognosen för året visar på ett resultat på 5 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget. I prognosen är det 

medtaget att priset på biogas till Svealandstrafiken justerats så att full kostnadstäckning erhålls för 

inköp av flytande biogas från och med juni. 

1.3.2 Förväntad utveckling 

 

Producentansvar 

Förändringen av producentansvaret för förpackningar kommer att påverka Vafabmiljö under de 

närmaste 3–4 åren. Senast den 1 januari 2027 ska samtliga hushåll i regionen ha tillgång till 

fastighetsnära insamling som uppfyller de nya kraven.  

Det finns även ett förslag till producentansvar för textilier som innebär att producenterna ska ha ett 

ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamlingen och återvinningen. Insamlingen ska vara 

”lämplig” och rikstäckande. Inget krav på bostadsnära insamling ställs. Kommuner kan samla in textil 

separat, men materialet ska lämnas till producenterna. Ideella aktörers insamling ska också kunna 

fortsätta som hittills. 

Kommunalförbundet
Utfall 

2021

Utfall T2 

2021

Utfall T2 

2022

Budget 

2022

Prognos 

2022

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 728,7 457,9 520,4 761,9 822,2

Verksamhetens kostnader -720,0 -456,9 -525,7 -758,2 -817,4

Resultat 8,7 1,1 -5,3 3,6 4,8

Balansomslutning 996 964 924 1 013 971

Anläggningstillgångar 726 744 692 751 663

Eget kapital 60 53 55 63 60

Investeringar 97 77 37 113 86

Nyckeltal

Soliditet % 6,0% 5,4% 5,9% 6,2% 6,1%

Skuldsättningsgrad 15,6 17,3 15,8 15,0 15,3
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Avfallslagstiftning 

Den nya avfallsförordningen är baserad på EU-ändringar och innebär många ändringar på olika nivåer. 

Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts med ”kommunalt avfall”. Under hösten 2021 har 

Naturvårdsverket publicerat en vägledning för hur kommunalt avfall ska tolkas, det kommer att 

innebära en del förändringar jämfört med tidigare vägledning.   

Från den 1 januari 2023 får kommunen ansvaret enligt den nya regleringen för att behandla allt bygg-

och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Vissa förtydliganden har gjorts 

när det gäller gränsdragningarna för kommunens ansvar för latrin och avfall från avloppsanläggningar. 

Förtydliganden har även gjorts för olika verksamheter där avfallet ska klassas som kommunalt avfall 

om det liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning.  

Möjligheten att använda avfallstaxan för att informera om avfallsförebyggande åtgärder är ett annat 

tydliggörande. För bygg- och rivningsavfall finns krav på sortering i sex olika fraktioner. Det har 

också införts utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall.   

Regeringens utredning om möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala 

avfall, ett så kallat frival har presenterats och skickats ut på remiss. Utredningen föreslår att regeringen 

ska införa en möjlighet för verksamheter att själva ta hand om sitt kommunala avfall. Dock oklart om 

utredningens förslag kommer att resultera i några nya regler.   

Naturvårdsverket har under hösten 2021 publicerat ett regelförslag som innebär att det införs ett 

generellt krav på separat utsortering av bioavfall för både hushåll och verksamheter. Förslaget bygger 

på regler i EU:s avfallsdirektiv och innebär att det blir obligatoriskt för hushåll och verksamheter som 

omfattas av reglerna för kommunalt avfall att sortera ut matavfall. 

Nationell avfallsplan 

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet är reviderade utifrån nya krav i 

EU:s avfallspaket. Det tvådelade dokumentet har bland annat uppdaterats med nya uppgifter, till 

exempel nya etappmål, och fått en samlad beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder och 

avfallsuppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfallshantering. Avfallsplanen och 

avfallsförebyggande programmet gäller 2018–2023.     

Plan för cirkulär ekonomi 

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås 

ett produktpass och kvotplikt. Handlingsplanen innehåller drygt 100 åtgärder om avfallshantering men 

också om industriomställning, materialförsörjning och teknikutveckling. Somligt kan drivas igenom i 

Sverige, men en hel del är beroende av samordning inom EU. I planen framgår att kommunerna har en 

central roll för det fortsatta arbetet med att genomföra strategin och handlingsplanen.    
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Avfallsbrottslighet 

Under de senaste åren har det varit ett flertal uppmärksammade fall av avfallsrelaterad 

miljöbrottslighet i Sverige. I en rapport från 2021 sammanfattar tolv svenska myndigheter 

avfallsbrottsligheten som ett grovt underskattat och ostört område. Bedömningen från bland annat 

Europol är att den olagliga avfallshanteringen kommer att växa i takt med att kostnaderna för den 

lagliga hanteringen ökar. Därför har regeringen föreslagit att det ska satsas 50 mnkr under 2022 för att 

förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad 

tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.   

Plast 

EU:s direktiv för engångsplast har implementerats i den svenska lagstiftningen. Det blir förbjudet att 

sätta vissa plastprodukter på marknaden, däribland bestick och tallrikar i plast samt livsmedels-

behållare och muggar i polystyren, till exempel frigolit. Återvinningsmålen för dryckesflaskor skärps: 

2025 ska 77 procent samlas in för att materialåtervinnas och 2029 höjs målet till 90 procent. Det ställs 

också krav för att skapa en marknad för återvunnen plast – från och med 2025 ska PET-flaskor 

innehålla minst 25 procent återvunnen plast och minst 30 procent år 2030.   

Naturvårdsverket har presenterat en färdplan för hållbar plastanvändning. Målet är att plast ska 

användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart 

läckage. På så sätt ska vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive 

minskad klimatpåverkan.    

Sverige har också fått sin första handlingsplan för plast där regeringen tar ett samlat grepp om 

plastfrågan. Den innehåller 55 beslutade åtgärder i form av lagstiftning, budgetsatsningar och 

myndighetsuppdrag. Bland annat krävs att nya plastförpackningar ska innehålla minst 30 procent 

återvunnen råvara senast 2030 och skärpta regler kring nedskräpning.  
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1.4  Kommunalförbundets måluppfyllelse  

Vafabmiljö kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra perspektiv eller 

målområden: Kund, Medarbetare, Samhälle & miljö och Ekonomi. De fyra målområdena har delmål 

som årligen följs upp och som syftar till att stödja de långsiktiga målen. Tabell 3 nedan visar 

förbundets fyra målområden.  

Tabell 3: Måluppföljning för perioden januari–augusti och trend jämfört med samma period föregående år 

 

Målområde Mål
Målnivå 

2022

Nivå jan-

augusti
Trend

Kund 1a. Andelen kunder som är nöjda med oss 85% 88%

1b. Andelen kunder som har förtroende för oss 85% 87%

1c. Hämtning efter överenskommelse affärsverksamhet, andelen 

reklamationer
<1(‰) 0,49‰

1d. Hämtning efter överenskommelse hushållsinsamling (egen 

regi), andelen reklamationer
<1(‰) 0,76‰

1e. Hämtning efter överenskommelse hushållsinsamling 

(entreprenör), andelen reklamationer
<1(‰) 0,22‰

Medarbetare 2a. Målnivå för sjukfrånvaron 4,6% 6,4%

2e. Andelen medarbetare som uppskattar att man har en god 

hälsa
70% 79%

Samhälle & miljö 3a. Antal producerade pressmeddelanden 12 st 3 st

3b. Andelen positiva artiklar om VafabMiljö 5% 6%

3c. Andelen oljeförorenat vatten som behandlas direkt i Ultrafilter-

container
Minst 80% 85%

3d. Andelen lakvatten som behandlas i SBR-anläggningen ska 

uppgå till
Minst 97% 100%

3e. Mängden egenproducerad biogas ska uppgå till
2,5 miljoner 

Nm3

1,4 

miljoner 

Nm3

3f. Antalet kunder som har en återkommande reklamation

Minskning 

med 30% 

jmft. med 

2021

-63%

Ekonomi 4a. Soliditeten ska årligen öka 6,2% 5,9%

4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska 15 15,8

4c. Ekonomiskt utfall i kommunal avfallsverksamhet, i balans 0 0

4d. Resultatnivå i övrig avfallsverksamhet, minst 5 % 5% -2,4%

4. VafabMiljö ska ha 

en långsiktigt stabil 

ekonomi

3. VafabMiljö bidrar 

till ökad 

resurshushållning

2c. Andelen medarbetare som aktivt uttalar att vi är en attraktiv 

arbetsgivare
25% Inget utfall

1. VafabMiljö har 

nöjda kunder som 

har förtroende för 

oss

2. VafabMiljö är en 

attraktiv arbetsplats 

där alla bidrar till 

utveckling av 

verksamheten

2b. Andelen medarbetare som aktivt uttalar att vi efterlever våra 

värdeord
28% Inget utfall

2d. Målnivå för antal olyckor

25 

(minskning 

med 10% 

jmft. med 

2021)

28
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Kund  

I den kundundersökning som under förra året skickades ut till invånarna i våra medlemskommuner 

uppfylldes målet om andelen nöjda kunder och kunder som har förtroende för oss. Serviceindex ligger 

på 88 procent och förtroendeindex på 85 procent. Båda målen är uppfyllda. Nästa enkät planeras till 

slutet av 2022. 

När det gäller antalet reklamationer, både för hushållsinsamlingen och för den övriga avfalls-

verksamhetens fraktionsinsamling, är målet max 1 promille. Det målet uppnås med god marginal för 

perioden och bedöms även uppnås för helåret.  

Medarbetare  

Målnivån för sjukfrånvaron är satt till 4,6 procent för 2022. Under perioden januari t o m augusti har 

sjukfrånvaron varit högre (6,4 procent) och det är osannolikt att målet för året kommer att uppnås. 

Detta beror till stor del pga efterverkningar av pandemin (pandemieffekten). Dels släpar siffrorna (12 

månaders rullande) och påverkas av de höga sjuktalen under pandemin och dels har 

långtidssjukskrivningarna ökat på grund av långa väntetider inom vården. 

Mål 2d mäter minskningen av antal olyckor som sker inom vår verksamhet jämfört med föregående år. 

Tyvärr ser vi att antalet olyckor har ökat fram tills nu jämfört med föregående år och redan efter 

augusti ligger på samma nivå som för hela 2021. Detta innebär att målet för helåret inte kommer att 

kunna nås. Just nu pågår ett arbete med att analysera statistiken närmare för att kunna förstå orsakerna 

bakom dessa siffror. I nästa steg kommer en handlingsplan att tas fram med syfte att vända den 

negativa trenden.   

Mål 2e mäter hur våra medarbetare uppskattar sin egen hälsa. Målet mäts genom att våra medarbetare 

fyller i en enkät där man skattar sin hälsa utifrån 8 olika delområden  (bl.a. sömn, smärta och värk, 

stress, fysisk aktivitet, kost). Målet var satt till 70 procent men glädjande nog kan vi konstatera att våra 

medarbetare har fått en bättre hälsa än vid tidigare mätningar varpå 79 procent av våra medarbetare nu 

uppskattar sin hälsa som god.  

När det gäller de övriga delmålen i medarbetarperspektivet finns inga värden att redovisa just nu då de 

kommer att följas upp i samband med höstens medarbetarenkät som genomförs under tertial tre (mål 

2b och 2c). 

Samhälle och miljö  

Målen under perspektivet Samhälle och miljö är nya för i år. Dessa mål har koppling både till 

avfallsplanen och till de betydande miljöaspekter som Vafabmiljö identifierat för verksamheten. 

Under 2022 har vi producerat tre pressmeddelanden och har därmed en bit kvar till målet om 12 

pressmeddelanden för 2022. Andelen positiva artiklar (dvs där Vafabmiljö omnämns i positiva 

ordalag, neutrala artiklar inkluderas inte) uppgår till 6 procent vilket är något över målninivån som 

ligger på 5 procent för hela året.  
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Målen om vatten uppnås för perioden. Flödet genom SBR-anläggningen har varit högre än 

dimensionerat men troligen har en förändrad optimering av dosering av fosforsyra lett till att vi klarat 

av att rena allt lakvatten som uppstår på deponin. Ultrafilter-containern har belastats med tillräckligt 

jämna vattenmängder under perioden vilket lett till att 85 procent (målnivå minst 80 procent) av allt 

vatten har kunnat behandlas direkt. Fortsatt utredning pågår för att kunna behandla allt vatten 

framöver.  

Mängden gas som producerats uppgår till 1,4 miljoner Nm³ vilket är en ökning jämfört med samma 

period förra året. Det är dock en bit kvar innan målet för året nås.  

Målet om återkommande reklamationer från kunder uppnås med råge för perioden. Förändringen beror 

dels på att frågan om reklamationer aktualieras genom daglig styrning av verksamheten där varje 

avvikelse tas upp och belyses. Men även genom att tekniska system och hjälpmedel har uppgraderats. 

Ekonomi  

Det övergripande målet är att Vafabmiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd till målet 

finns fyra delmål. 

Delmål 1 är att ekonomin i förbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i balans. Det 

kommunala avfallsuppdraget inrymmer det uppdrag som kommunalförbundet har enligt 15 kapitlet 

miljöbalken, dvs insamling av mat- och restavfall hos våra abonnenter. Med ekonomisk balans menas 

att Vafabmiljö tar ut en taxa som motsvararar de kostnader kommunalförbundet har för den 

kommunala avfallshanteringen.  

Delmål 2 är att resultatnivån i förbundets övriga avfallsverksamhet ska vara minst 5 procent. Med 

övrig avfallsverksamhet menas all verksamhet som bedrivs utanför det kommunala avfallsuppdraget. 

Genom överskott i den övriga avfallsverksamheten ges förutsättningar för ett långsiktigt 

handlingsutrymme samt ett minskat lånebehov vid investeringar.  

Delmål 3 är att soliditeten årligen ska öka till dess att ett värde över 15 procent uppnås. Soliditeten 

visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och anger förbundets 

ekonomiska stabilitet. Soliditeten anges som eget kapital i procent av balansomslutningen, dvs 

summan av kommunalförbundets tillgångar.  

Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande till 

tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet vara 

acceptabel. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal.  

Delmål 4 är att skuldsättningsgraden årligen ska minska till dess att kvoten är under 10. 

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten 

mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det att soliditeten är 

hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men då skuldsättningsgraden ställer det mot skulderna 

ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna.  
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Sammanfattningsvis: under perioden januari till augusti ökar soliditeten medan skuldsättningsgraden 

minskar, vilket är i önskvärda riktningar.  

Den kommunala avfallsverksamheten är i ekonomisk balans såväl för utfallet för perioden samt i 

prognosen för helåret.  

Den övriga avfallsverksamheten har ett negativt utfall på -5,3 mnkr vilket främst är en konsekvens av 

höga priser på inköpt biogas. Från juni kompenseras Vafabmiljö för den situationen genom ett 

omförhandlat pris med Svealandstrafiken. Prognosen på helåret är beräknat till 4,8 mnkr. 

1.5 Balanskravsresultat  

Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är legalt. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna 

kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Prognosen visar att förbundet uppfyller 

balanskravet och har en ekonomi i balans för helåret.  

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond. För att kunna återställa överskottet har 

abonnenterna i de medlemskommunerna erhållit en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Under 

perioden har 8,6 mnkr använts för att rabattera taxan. Behållningen i resultatutjämningsfonden vid 

årets slut beräknas till 4,4 mnkr. I not 12 redovisas förändringen fördelat per kommun under perioden. 

I prognosen för helåret beräknas den kommunala verksamheten generera ett överskott på 14 mnkr som 

därför har avsatts i en resultatutjämningsfond. 

Tabell 4: Balanskravsutredning (tkr)  

 

  

2019 2020* 2021
Prognos 

2022

Årets resultat 11 497 -1 038 8 653 17 902

       - varav medel från äldre RUF 2 721 8 122 8 880 7 634

Avgår samtliga realisationsvinster -2 648 -1 574 -4 387 -277

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 849 -2 612 4 266 17 624

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 -14 324

Balanskravsresultat 8 849 -2 612 4 266 3 301

Infrias balanskravet Ja Nej Ja Ja

*Årets balanskrav för 2020 är omräknat jämfört med årsredovisningen för 2020. Detta beror på att uppställningen för balanskravsutredning i RKR R15 

misstolkats. Det uppstår då ett negativt balanskravsresultat för 2020. Tidigare års resultat och årets resultat väger väl upp detta, varpå det inte har 

någon negativ inverkan på förbundet. 
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1.6 Drift- och investeringsredovisning 

1.6.1 Driftredovisning kommunalförbundet  

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall och avvikelse för tertial 2 samt budget, prognos och 

avvikelse för helåret.  

Tabell 5: Driftredovisning kommunalförbundet (tkr) 

 

Större budgetavvikelser under perioden januari–augusti 

Intäkterna är 38 mnkr högre än budget. Det beror huvudsakligen på att försäljningsintäkterna för 

återvinningsmaterial är 20 mnkr högre än budget.  

Utfallet för verksamhetskostnader är 40 mnkr högre än budget, vilket till största delen beror på ökade 

kostnader för inköp av biogas, drivmedel och el.   

Personalkostnader är 7 mnkr lägre än budget vilket delvis beror på en lägre kostnad för pensions-

avsättningar under perioden. 

Utfall för övriga externa kostnader är 2 mnkr lägre än budget.  

Avskrivningskostnaderna under perioden har en negativ avvikelse med 2 mnkr. Det beror på att 

avskrivningstiden för aktiva deponier har kortats ned. Avskrivningskostnader för sluttäckning av 

inaktiva deponier är 9 mnkr lägre än budget, men denna kostnad möts av motsvarande 

intäktsminskning.  

Taxor och avgifter 259 371 260 819 1 448 388 677 388 222 -455

Behandlingsintäkter 95 546 100 180 4 634 143 382 154 479 11 097

Försäljningsintäkter 101 117 135 081 33 964 156 116 211 340 55 224

Transportintäkter 21 581 21 822 241 32 371 31 635 -736

Övriga intäkter 14 115 11 481 -2 634 21 698 20 447 -1 251

Intäkter 491 730 529 383 37 653 742 244 806 123 63 879

Verksamhetskostnader -246 839 -287 061 -40 222 -376 811 -430 630 -53 819

Personalkostnader -122 454 -115 246 7 208 -183 128 -175 281 7 847

Övriga externa kostnader -55 173 -53 301 1 872 -82 581 -82 071 510

Avskrivningar -55 406 -57 645 -2 239 -84 286 -87 276 -2 990

Kostnader -479 872 -513 253 -33 381 -726 806 -775 258 -48 452

Intäktsjustering inaktiva deponier 13 082 4 700 -8 382 19 623 30 379 10 756

Avskrivning inaktiva deponier -17 019 -8 637 8 382 -25 528 -36 284 -10 756

Rörelseresultat inkl sluttäckning 7 921 12 193 4 272 9 533 24 960 15 427

Finansiella intäkter 160 349 189 240 443 203

Finansiella kostnader -4 053 -4 136 -83 -6 128 -6 279 -151

Resultat före justering RUF 4 028 8 406 4 378 3 645 19 124 15 479

Avsättning resultatutjämningsfond (RUF) 0 -13 670 -13 670 0 -14 324 -14 324

Resultat 4 028 -5 264 -9 292 3 645 4 800 1 155
Varav kommunal avfallsverksamhet -6 439 0 6 439 -9 838 0 9 838

Varav övrig avfallsverksamhet 10 467 -5 264 -15 731 13 483 4 800 -8 683

Budget 

2022

Avvikelse 

Helår
Kommunalförbundet

Budget 

T2 2022

Prognos 

2022

Utfall

T2 2022

Avvikelse 

T2
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Den gemensamma resultatutjämningsfonden byggs på med medel eftersom den kommunala 

avfallsverksamheten redovisar ett överskott. 

Större budgetavvikelser för helåret 

Intäkterna beräknas bli 75 mnkr högre än budget. Intäkter för försäljning av biogas beräknas bli 29 

mnkr högre beroende på prisjusteringar mot Svealandstrafiken som kompensation för högre kostnader 

för inköp av flytande biogas. Intäkter för försäljning av återvinningsmaterial förväntas bli 27 mnkr 

högre. I prognosen beräknas världsmarknadspriset på metaller och wellpapp sjunka något jämfört med 

det extremt höga priset under våren. 

Prognosen för verksamhetskostnader är 54 mnkr högre än budget, vilket till största delen beror på 

högre kostnader för inköp av biogas (37 mnkr), el (6 mnkr) och drivmedel (7 mnkr).  

Personalkostnader beräknas bli 8 mnkr lägre än budget vilket till största delen (6 mnkr) beror på lägre 

pensionsavsättningar.  

Kostnaderna för avskrivningar beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat. Det beror på att 

avskrivningstiden för aktiva deponier har kortats ned.   

Avskrivningskostnaden för sluttäckning av inaktiva deponier är 11 mnkr högre vilket beror på att årets 

planerade sluttäckningar beräknas bli dyrare. Den ökade kostnaden möts av ökad intäktsjustering.  
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1.6.2 Särredovisning kommunal avfallsverksamhet  
 

Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet, KAV) särredovisas från övrig avfallsverksamhet.  

Tabell 6: Särredovisning för kommunal avfallsverksamhet (tkr) 

  
*Inklusive interna poster 

Den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 14 mnkr för perioden januari–augusti, 

före avsättning av periodens överskott till resultatutjämningsfond. Efter justeringen hamnar resultatet 

för den kommunala avfallsverksamheten i balans. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är 

högre intäkter för försäljning av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av 

returpapper. 

Prognosen för helåret beräknas ge ett överskott på 14 mnkr, vilket avsätts till resultatutjämningsfond 

så att resultatet balanseras. Den främsta orsaken till detta är de kraftigt höjda ersättningarna för 

försäljning av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av returpapper. 

  

Kommunal avfallsverksamhet*
Budget T2 

2022

Utfall T2 

2022

Avvikelse 

T2

Budget

 2022

Prognos 

2022

Avvikelse

 Helår

Taxor och avgifter 259 491 260 887 1 396 388 857 388 349 -508

Avsättning resultatutjämningsfond -13 670 -13 670 0 -14 324 -14 324

Försäljning biogas 13 713 16 447 2 734 20 504 21 744 1 240

Försäljning fjärrvärme Norsa 5 848 3 961 -1 887 9 941 7 822 -2 119

Försäljning återvinningsmaterial 15 228 26 146 10 918 22 828 38 943 16 115

Försäljning bränslen 6 155 8 293 2 138 10 718 10 644 -74

Övriga intäkter 6 486 3 178 -3 308 9 680 7 633 -2 047

Summa intäkter 306 921 305 242 -1 679 462 528 460 811 -1 717

Gemensamma kostnader -45 276 -38 837 6 439 -68 179 -59 908 8 271

Miljöåtgärder -21 097 -19 471 1 626 -32 039 -30 365 1 674

Insamling mat-, restavfall och returpapper -84 762 -74 584 10 178 -126 830 -117 249 9 581

Insamling grovavfall och farligt avfall återbruken -36 481 -36 005 476 -54 430 -54 265 165

Omlastning och sortering vid avfallsanläggningar -25 159 -30 077 -4 918 -38 874 -45 248 -6 374

Produktion och distribution av biogas -26 327 -28 079 -1 752 -39 368 -41 218 -1 850

Avsättning grov- restavfall och farligt avfall -58 577 -60 510 -1 933 -88 285 -86 232 2 053

Insamling och avsättning slam -15 781 -17 679 -1 898 -24 361 -26 326 -1 965

Summa kostnader -313 460 -305 242 8 218 -472 366 -460 811 11 555

Resultat -6 539 0 6 539 -9 838 0 9 838
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1.6.3 Driftredovisning VafabMiljö AB  

Bolagets verksamhet utgörs i huvudsak av utvecklingsprojekt, just nu ligger fokus på projekten BAIT 

– Bättre Avfallshantering med Internet of Things och Återbruk 2.0. 

Tabell 7: Driftredovisning VafabMiljö AB (tkr) 

 

Bolaget redovisar ett resultat efter tertial 2 på 3,2 mnkr.  

Det goda resultatet beror på återförande av periodiseringsfond om 2,8 mnkr. I samband med 

årsbokslutet kommer ytterligare avsättningar till periodiseringsfond att lyftas tillbaka till resultat-

räkningen vilket gör att prognosen för 2022 är 3,4 mnkr. Bolaget erhåller en ränteintäkt på 0,5 mnkr 

från Vafabmiljö kommunalförbund avseende en fordran för överlåtelseskillingen från 2016-01-01. 

Under 2022 har en person anställts i bolaget för att driva utvecklingsprojekt och medel finns för 

utökning. Genom att nyttja de finansiella resurser som finns i bolaget verkställs syftet med att använda 

dessa medel till utvecklingsarbete som förbundet har behov av för att klara sitt uppdrag.  

  

Försäljning till VKF 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 1 868 135 1 733 2 802 270 -2 532

Intäkter 1 868 135 1 733 2 802 270 -2 532

Personalkostnader -1 900 -181 -1 719 -2 850 -500 2 350

Övriga externa kostnader -1 633 -55 -1 579 -2 450 -1 950 500

Kostnader -3 533 -235 -3 298 -5 300 -2 450 2 850

Rörelseresultat -1 665 -100 -1 565 -2 498 -2 180 318

Finansiella poster 640 469 171 960 958 -2

Bokslutsdispositioner 2 815 2 785 30 4 222 4 840 618

Skatt -369 0 -369 -553 -171 382

Resultat 1 421 3 154 -1 733 2 131 3 447 1 316

Avvikelse 

Helår
VafabMiljö AB

Utfall

T2 2022

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

T2 2022

Avvikelse 

T2
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1.6.4 Redovisning av investeringar  

Investeringsbudgeten för 2022 är 113 mnkr och utfallet för perioden januari till augusti är 37 mnkr. 

Prognosen för 2022 har beräknats till 86 mnkr.  

De investeringar som slutförts hittills under året är bland annat anläggning för flytande biogas, 

renhållningsfordon av olika typer, kärl, containers, maskinutrustning samt åtgärder inom miljö och 

teknik. 

Tabell 8: Investeringsredovisning (tkr) 

 

  

Typ av investering
Utfall 

2021

Budget 

2022

Utfall T2 

2022

Prognos 

2022

Avvikelse 

Helår

Biogasutbyggnad 34 517

Byggnader 3 870 5 300 1 732 3 241 2 059

IT 4 130 6 000 1 949 4 307 1 693

Kärl, containers och gasflak 4 006 17 520 4 155 15 193 2 327

Markanläggningar 1 036 10 450 2 569 5 319 5 131

Maskiner vid avfallsanläggningar 17 287 6 485 451 6 136 349

Nya kontor 6 583

Processanläggningar 10 413 31 995 10 755 26 461 5 534

Renhållningsfordon 4 594 14 450 12 116 15 016 -566

Återbruk 6 046 13 750 1 280 4 480 9 270

Övrigt 4 022 7 050 2 059 5 693 1 357

Summa nettoinvesteringar 96 504 113 000 37 066 85 846 27 154
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3 Koncernens 

Resultaträkning 

Not 
2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr   
 

   
 

 
   

Verksamhetens intäkter 2 520 549 739 161 

Verksamhetens kostnader 3 -455 843 -631 192 

Avskrivningar 4 -66 282 -87 309 

        

Verksamhetens nettokostnader   -1 577 20 661 

        

Finansiella intäkter   349 572 

Finansiella kostnader 5 -3 666 -5 150 

Resultat efter finansiella poster   -4 894 16 083 

    

Uppskjuten skatt  574 0 

Årets resultat   -4 320 16 083 
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4 Koncernens 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr    

       

TILLGÅNGAR    

        

Anläggningstillgångar 6     

        

Immateriella anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar   0 392 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   256 949 272 512 

Maskiner och inventarier   340 935 357 419 

Övriga materiella anläggningstillgångar   32 908 29 834 

    630 792 659 765 

        

Finansiella anläggningstillgångar 7     

Övriga finansiella anläggningstillgångar   3 860 8 291 

Summa anläggningstillgångar   634 652 668 448 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd och lager   10 518 13 093 

Fordringar 8 112 263 149 783 

Kassa och bank   101 042 97 800 

        

Summa omsättningstillgångar   223 823 260 676 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   858 475 929 124 
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Koncernens 

Balansräkning 
Not 2022-08-31 2021-12-31 

    

Tkr    

        

Eget kapital 9     

Övrigt eget kapital   66 479 50 396 

Årets vinst   -4 320 16 083 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   62 159 66 479 

        

Summa eget kapital   62 159 66 479 

        

Avsättningar 10     

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   40 327 39 460 

Avsättningar för uppskjuten skatt    553 1 126 

Andra avsättningar   176 816 192 969 

    217 696 233 556 

        

Långfristiga skulder 11     

Långfristiga skulder   382 854 402 252 

        

Kortfristiga skulder      

Kortfristiga skulder 12 195 766 226 776 

Aktuella skatteskulder   0 47 

Övriga skulder   0 15 

    195 766 226 839 

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  858 475 929 126 
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5 Koncernens 

Kassaflödesanalys 

2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr  
 

   

   
Den löpande verksamheten     

Resultat före finansiella poster -1 577 20 661 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 47 680 79 296 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
46 103 99 958 

      

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

Förändring av varulager 2 575 1 683 

Förändring av kundfordringar 37 520 42 880 

Förändring av kortfristiga skulder -31 072 -53 508 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 126 91 013 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 066 -96 504 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 149 1 773 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -4 575 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 430 1 377 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 487 -97 929 

      

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån 

Amortering av lån 

0 

-19 398 

8 137 

0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -19 398 8 137 

      

Årets kassaflöde 3 242 1 220 

      

Likvida medel vid årets början 97 800 96 581 

Likvida medel vid årets slut 101 042 97 801 
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6 Kommunalförbundets 

Resultaträkning 

Not 
2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr    

    

Verksamhetens intäkter 2 520 414 728 692 

Verksamhetens kostnader 3 -455 608 -627 430 

Avskrivningar 4 -66 282 -87 309 

        

Verksamhetens nettokostnader   -1 476 13 953 

        

Finansiella intäkter   349 572 

Finansiella kostnader 5 -4 135 -5 872 

    -3 787 -5 300 

        

Årets resultat   -5 263 8 653 
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7 Kommunalförbundets 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr   
 

    

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar 6     

        

Immateriella anläggningstillgångar   0 392 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   256 949 272 512 

Maskiner och inventarier   340 935 357 419 

Övriga materiella anläggningstillgångar   32 908 29 834 

        

Finansiella anläggningstillgångar 7     

Övriga finansiella anläggningstillgångar   3 860 8 291 

Andelar i koncernföretag   57 358 57 358 

Summa finansiella anläggningstillgångar   61 219 65 649 

        

Summa anläggningstillgångar   692 011 725 806 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd och lager   10 518 13 093 

Fordringar 8 112 071 149 706 

Fordringar hos VafabMiljö AB   9 829 9 829 

Kassa och bank   99 825 97 550 

        

Summa omsättningstillgångar   232 244 270 179 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   924 255 995 986 
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Kommunalförbundets 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr   
 

   
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

        

Eget kapital 9     

Övrigt eget kapital   60 125 51 472 

Årets resultat   -5 263 8 653 

Summa eget kapital   54 862 60 125 

        

Avsättningar 10     

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   40 327 39 460 

Andra avsättningar   176 816 192 969 

Summa avsättningar   217 143 232 429 

        

Långfristiga skulder 11     

Övriga långfristiga skulder   382 854 402 252 

Skulder till VafabMiljö AB   69 523 74 523 

Summa långfristiga skulder   452 376 476 775 

        

Kortfristiga skulder 12     

Övriga kortfristiga skulder   195 767 223 020 

Skulder till VafabMiljö AB   4 109 3 637 

Summa kortfristiga skulder   199 876 226 657 

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  924 255 995 986 
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8 Kommunalförbundets 

Kassaflödesanalys 

2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr  
 

   

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster -1 476 13 270 

Justeringar som inte ingår i kassaflödet 47 209 88 982 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
45 733 102 252 

      

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager 2 575 1 683 

Förändring av kortfristiga fordringar 37 635 42 955 

Förändring av kortfristiga skulder -26 782 -55 769 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 160 91 120 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 006 -96 504 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 149 1 773 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -4 575 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 430 1 377 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 487 -97 929 

      

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån/amorteringar -24 398 8 138 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 398 8 138 

      

Årets kassaflöde 2 275 1 329 

      

Likvida medel vid årets början 97 550 96 221 

Likvida medel vid årets slut 99 825 97 550 
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9 Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl a innebär att: 

 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta 

av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas efter 

avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR 18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna 

princip innebär att bidraget bokförs som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan 

intäktsföras i samma takt som avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster 

och utgifter hänförliga till perioden har gjorts enligt god redovisningssed. 

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter 

driftstart eller efter slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för 

tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan 

avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För deponierna används en 

produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin tas i anspråk. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 

eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 500 tkr. Följande avskrivningstider tillämpas:   

 

Immateriella tillgångar     3 år 

Mark     -  

Byggnader     15–30 år 

Tekniska anläggningar    7–15 år  

Maskiner, fordon och inventarier 5–15 år  

  

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 

20 år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från 

förbundets normala avskrivningstider. 

 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, som innebär att 

tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas inflyta.  

 

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och 

användbara funktionen enligt RKR R3. Materiella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffnings-

värdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad nyttjandeperiod. 
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Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och 

immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Inga räntor aktiveras.  

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Fordringar har 

efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas inflyta. 

  

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen att inga avtal i 

dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal enligt RKR R5.  

  

Under 2017 gjorde förbundet en tilläggsavsättning med 110 mnkr för de inaktiva deponierna för att i 

enlighet med RKR R9 trygga säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel till 

och med år 2057. Återställningsplanen för de aktiva deponierna är nuvärdesberäknad och uppdateras 

årligen, då uppskattas hur många år som återstår till respektive deponi är praktiskt full. Avsättningen 

kommer att reduceras i takt med att återställande och efterbehandling utförs.  

 

Skatt för avfall som deponeras deklareras till Skatteverket kvartalsvis enligt beräkning utifrån mängder 

som kommer in på Gryta avfallsanläggning med avdrag för mängder som går ut. Skatt för de mängder 

som läggs på den aktiva deponin belastar resultatet övrigt redovisas på balanskonto. 

   

Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och avviker från 

RKR R10 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de 

förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid och har därmed inte rätt till pension 

enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”. Förbundet har valt i 

likhet med tidigare år att redovisa samtliga pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen 

och inte under ansvarsförbindelser. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad 

medlemskommunerna borgar för.  

 

I VafabMiljö kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191–4200) som sedan 

2015-06-19 ägs till 100 procent. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den 

sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen 

ingående bolagen respektive förbundet har i allt väsentligt eliminerats. Det kommunala bolagets 

redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen samt bokförings-

nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet och det 

kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda 

redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

 

Det uppdrag att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster 

som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs på 

den konkurrensutsatta marknaden. Intäkter och kostnader som direkt kan härledas till det kommunala 

avfallsuppdraget respektive övrig avfallsverksamhet tilldelas direkt till respektive uppdrag. Intäkter 

och kostnader som inte direkt kan härledas till respektive uppdrag fördelas med hjälp av 

fördelningsnycklar baserade på i första hand andel mängd hushållsavfall/verksamhetsavfall eller 

uppskattad tidsåtgång för respektive uppdrag. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
   

Taxor och avgifter 260 819 366 368 

Upplösning av ackumulerat överuttag 4 700 -9 356 

Försäljningsintäkter:   

- fordonsgas 63 425 73 002 

- fjärrvärme 9 051 15 056 

- återvinningsmaterial och bränslen 62 259 76 228 

Behandlingsintäkter:   

- schakt- och deponimassor 40 506 44 938 

- bränsle 26 301 43 222 

- övriga behandlingsintäkter 33 727 54 470 

Transportintäkter 21 822 36 474 

Hyror och arrenden 3 928 5 640 

Försäljning av tjänster 4 212 5 384 

Realisationsvinst 289 4 464 

Övriga intäkter 2 709 18 210 

Bidrag från staten 471 5 061 

Justering gemensam resultatutjämningsfond -13 670 0 

  520 549 739 161 
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Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31   

   

Taxor och avgifter 260 819 366 368 

Upplösning av ackumulerat överuttag 4 700 -9 356 

Försäljningsintäkter:   

- fordonsgas 63 425 73 002 

- fjärrvärme 9 051 15 056 

- återvinningsmaterial och bränslen 62 259 76 228 

Behandlingsintäkter:   

- schakt- och deponimassor 40 506 44 938 

- bränsle 26 301 43 222 

- övriga behandlingsintäkter 33 727 54 470 

Transportintäkter 21 822 36 474 

Hyror och arrenden 3 928 5 640 

Försäljning av tjänster 4 212 5 385 

Realisationsvinst 289 4 464 

Övriga intäkter 2 574 7 741 

Bidrag från staten 471 5 061 

Justering gemensam resultatutjämningsfond -13 670 0 

  520 414 728 693 
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Not 3 Verksamhetens kostnader   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Löner och sociala avgifter -109 346 -165 615 

Pensionskostnader -6 081 -12 977 

Inköp av återvinningsmaterial -4 460 -5 879 

Bränsle, energi och vatten -13 737 -16 312 

Inköp till driftverksamhet -147 172 -204 606 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -49 497 -47 707 

Köp av transporttjänster -78 103 -108 757 

Avfalls-, energi- och förbränningsskatt -7 995 -8 220 

Avsättning till nya deponier -2 207 -1 736 

Övriga tjänster -20 605 -33 119 

Lokal och markhyror -4 255 -6 540 

Övriga kostnader -12 287 -19 723 

  -455 844 -631 192 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Löner och sociala avgifter -109 165 -165 615 

Pensionskostnader -6 081 -12 977 

Inköp av återvinningsmaterial -4 560 -5 879 

Bränsle, energi och vatten -13 737 -16 312 

Inköp till driftverksamhet -147 172 -204 606 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -49 497 -47 707 

Köp av transporttjänster -78 103 -108 757 

Avfalls-, energi- och förbränningsskatt -7 995 -8 220 

Avsättning till nya deponier -2 207 -1 736 

Övriga tjänster -20 605 -33 119 

Lokal och markhyror -4 255 -6 540 

Övriga kostnader -12 232 -15 961 

  -455 609 -627 429 
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Not 4 Avskrivningar   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Avskrivning byggnader och anläggningar -21 841 -26 358 

Avskrivning maskiner och inventarier -44 048 -60 362 

Avskrivning på immateriella anläggningar -392 -589 

  -66 282 -87 309 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Avskrivning byggnader och anläggningar -66 841 -26 358 

Avskrivning maskiner och inventarier -44 048 -60 362 

Avskrivning på immateriella anläggningar -392 -589 

  -66 282 -87 309 

 

 

 

 

 

    

Not 5 Finansiella kostnader   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Räntekostnader -1 655 -2 819 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -1 953 -2 111 

Övriga finansiella kostnader -58 -220 

  -3 666 -5 150 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Räntekostnader -2 124 -3 541 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -1 953 -2 111 

Övriga finansiella kostnader -58 -220 

  -4 135 -5 872 
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Not 6 Anläggningstillgångar 

 

 

 

   

Immateriella 

anläggningar

Mark, 

byggnader och 

tekniska 

anläggningar

Maskiner och 

inventarier

Övriga 

materiella 

anläggningar

Finansiella 

anläggningar Totalt

Ingående anskaffningsvärden 3 952 402 607 627 705 29 834 65 649 1 129 747

Årets förändring

- Årets aktiveringar 0 6 278 24 775 6 012 0 37 065

- Försäljningar och utrangeringar 0 0 -820 0 -4 430 -5 250

- Omklassificeringar 0 0 2 939 -2 939 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 952 408 885 654 599 32 908 61 219 1 161 563

Ingående avskrivningar -3 560 -130 095 -270 286 0 0 -403 941

- Försäljningar och utrangeringar 0 0 670 0 0 670

- Årets avskrivningar -392 -21 841 -44 048 0 0 -66 281

Utgående ack. avskrivningar -3 952 -151 936 -313 664 0 0 -469 552

Utgående restvärde Förbundet 0 256 949 340 935 32 908 61 219 692 011

Koncerneliminering, aktier dotterbolag -57 358 -57 358

Utgående restvärde Koncern 0 256 949 340 935 32 908 3 861 634 653

Årets invester ingsutgif ter Budget Utfa ll Avvikelse

Färdigställda under året 14 944 12 171 2 773

Pågår 98 056 24 895 24 381

Summa 113 000 37 066 27 154
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar   

Koncernen 2022-08-31 2021 

    

Utsläppsrätter Norsa Energiåtervinning 3 860 8 291 
 3 860 8 291 
   

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på VafabMiljö AB:s 

justerade egna kapital uppgår till 64 655 tkr (63 713 tkr). Värdet bedöms öka under närmaste 4 åren, då 

bolaget årligen erhåller ränteintäkter för ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö kommunalförbund. 

 
  

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Värde på aktier i dotterbolag 57 358 57 358 

Utsläppsrätter Norsa Energiåtervinning 3 860 8 291 

  61 218 65 649 

  

 

 

 

 

  

    

Not 8 Fordringar   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Kundfordringar 30 757 96 288 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 797 41 769 

Övriga kortfristiga fordringar 6 710 11 725 

  112 263 149 782 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Kundfordringar 30 757 96 288 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 797 41 769 

Övriga kortfristiga fordringar 6 518 11 649 

  112 072 149 706 
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Not 9 Eget kapital   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Övrigt eget kapital 66 479 50 397 

Årets resultat -4 320 16 083 

  62 159 66 479 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Övrigt eget kapital 60 125 51 472 

Årets resultat -5 263 8 653 

  54 862 60 125 

 

 

 

 

  

Koncernens eget kapital

Övr. eget 

kapital

Årets 

resultat

Eget 

kapital

Eget kapital 2022-01-01 50 396 16 083 66 479

Omföring fg års resultat 16 083 -16 083 0

Årets resultat -4 320 -4 320

Summa 66 479 -4 321 62 159
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Pensionsförpliktelser före 1988, KPA 6 900 7 268 

Pensionsförpliktelser efter 1988, KPA 33 427 32 192 

Summa avsatt till pensioner 40 327 39 460 
   

Ingående avsättning 39 460 34 233 

Årets förändring 867 5 227 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 126 597 140 256 

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 21 772 19 565 

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 28 447 33 148 

Avsättningar för uppskjuten skatt 553 1 126 

  217 696 233 555 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Pensionsförpliktelser före 1988, KPA 6 900 7 268 

Pensionsförpliktelser efter 1988, KPA 33 427 32 192 

Summa avsatt till pensioner 40 327 39 460 
   

Ingående avsättning pensioner 39 460 34 233 

Årets förändring pensioner 867 5 227 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 126 597 140 256 

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 21 772 19 565 

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 28 447 33 148 

  217 143 232 429 
   

*Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet 

påbörjades 2009 och beräknas pågå tom 2027. En utökning av den totala avsättningen har gjorts 2017 

med 110 mnkr, som skall räcka till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört år 2057 

   

** Avsättningen för återställande av den aktiva deponin ianspråktagen år 2009 görs med 42kr/ton för 

icke-farligt avfall och 98kr/ton för farligt avfall som läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade 

2021 och baserar sig på den tidigare utredningen som gjordes avseende metod för att återställa 

deponierna. 
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Not 11 Långfristiga skulder   

Koncernen 2022-08-31 2021 

Räntebärande skulder:     

Koncernkonto Swedbank 286 033 303 844 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 
   

Icke räntebärande skulder:   

Förskott investeringsbidrag* 3 300 3 058 

Övriga långfristiga skulder* 29 320 31 150 

  382 853 402 252 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

Räntebärande skulder:     

Koncernkonto Swedbank 286 033 303 844 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 
   

Icke räntebärande skulder:   

Skuld till dotterbolag 69 523 74 523 

Förskott investeringsbidrag* 3 300 3 058 

Övriga långfristiga skulder* 29 320 31 150 

  452 376 476 775 
   

   

Inget lån förfaller inom fem år. Koncernkontot i Swedbank avser checkräkningskredit med Västerås 

stad som motpart och kreditgivare. Skuld till medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. 

Skulden till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med 

överlåtelseavtalet.  

   

2022-08-31 2021

Skuld Naturvårdsverket 3 300 3 058

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde* 33 904 1 861

Nya investeringsbidrag under året 0 32 043

Resultatförda investeringsbidrag 0 0

Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -4 583 -2 754

Summa förutbetalda investeringsbidrag 32 621 34 208

*saldot är en del av Övriga långfristiga skulder
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Not 12 Kortfristiga skulder   

Koncernen 2022-08-31 2021 

   

Leverantörsskulder 58 347 141 901 

Moms och punktskatter 5 962 -2 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 573 6 666 

Pensionskostnader och löneskatt 9 471 12 967 

Semesterlöneskuld 12 764 12 764 

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 20 589 12 007 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 060 43 442 

  195 766 226 777 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

   

Leverantörsskulder 58 347 141 901 

Moms och punktskatter 5 962 -2 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 573 6 666 

Pensionskostnader och löneskatt 9 471 12 967 

Semesterlöneskuld 12 764 12 764 

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 20 589 12 007 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 061 39 684 

Skuld till VafabMiljö AB 4 109 3 637 

  199 876 226 655 

  

 

 

  

    

     

   

Medlemskommun Heby Fagersta Norberg
Skinn-

skatteberg
Enköping

Hallsta-

hammar

Sura-    

hammar

Övriga 

kommuner*

Totalt 

gammal 

RUF

Unison Totalt

Ingående behållning (tkr) 2 281 1 195 1 218 1 277 1 695 859 3 483 0 12 007 0 12 007

Förändring T2 (tkr) -956 -488 -499 -608 -630 -375 -1 533 0 -5 089 13 670 8 581

Utgående behållning T2 (tkr) 1 325 707 719 669 1 065 484 1 950 0 6 919 13 670 20 589

Prognos förändring 2022 (tkr) -1 434 -732 -749 -912 -945 -562 -2 300 0 -7 634 14 324 6 689

Prognos utgående behållning 

2022
847 463 469 365 750 297 1 183 0 4 373 14 324 18 696

* Västerås, Sala, Köping, Arboga & Kungsör

*Upplupen abonnentskuld (RUF) 
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Ställda säkerheter 12 550 12 550 

  12 550 12 550 

Inga eventualförpliktelser   
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budgeterade resultatet för år 2022 uppgår till 2 872 tkr. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till 
granskningsrapporten av kommunens delårsrapport för perioden januari-
augusti 2022, fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade resultatet. 
Enligt det gällande beslutet ska resultatet vara 3 128 tkr, men detta är en 
felskrivning. I själva verket innebär de beslutade justeringarna i 
fullmäktiges beslut 2021-11-29 § 204 att det tidigare budgeterade resultatet 
på 6 000 tkr ska minska med -3 128 tkr. Revisorerna vill att fullmäktige tar 
ett nytt beslut så att det protokollförda beslutet överensstämmer med 
fullmäktiges avsikt. 
Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 
det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 
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KF 2021-11-29 § 203 Skattesats 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/133 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 101 (547)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-11 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
KS 2021/133 
Er beteckning 
 

 

kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Skattesats 2022 - Kungsörs kommun ID:21MBSKV746972 
KF 2022-04-11 § 62 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 - utökning av 
investeringsbudget 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg 
KU Ekonomi 
Revisorer 
  

Sida 102 (547)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-11 
Ert datum 
 

Sida 
3 (3) 

Diarienummer 
KS 2021/133 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
I samband med uppföljningen av budget 2022 i delårsrapporten per den 31 
augusti, uppdagas att det inte finns något officiellt budgetdokument som 
stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut. Ursprungligen beslutade 
fullmäktige om 2022 års budget i juni 2021. I november 2021 togs beslutet 
om en justerad budget. 
 
Revisorerna påpekar i sin granskning av delårsrapporten (ärende KS 
2022/49) att fullmäktige 2021-11-29 § 204 har beslutat att det budgeterade 
resultatet ska vara 3 128 tkr.  
 
Undertecknade har förklarat för de förtroendevalda revisorerna att det enligt 
samma protokoll framgår att fullmäktige beslutar att ramarna ska justeras 
med  
 

• -1 Mnkr som läggs till Barn- och utbildning (BUN) för att finansiera 
en kvalitetsutvecklare, 

• -0,5 Mnkr som en tillfällig ramförstärkning åt BUN 2022, och 
• -1,628 Mnkr för kommunstyrelsen till förfogande. 

 
Dessa punkter ovan summerar till -3 128 tkr. Det budgeterade resultatet i 
ursprungsbeslutet från juni 2021 uppgår till 6 000 tkr. Alltså blir det 
budgeterade resultatet 6 000 – 3 128 = 2 872 tkr.   
 
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till 
granskningsrapporten, fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade 
resultatet så att det protokollförda beslutet överensstämmer med 
fullmäktiges avsikt.  
Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 
det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 
 
Tabeller och texter är uppdaterade i det budgetdokument som nu går upp för 
beslut. Att ha ett uppdaterat budgetdokument som läggs ut på hemsidan är 
väsentligt för transparensen gentemot allmänheten. 
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Inledning 
Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, 
bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som 
kommunfullmäktige fastställer.  
 
Syftet med resultatstyrning är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja verksamheterna att 
förbättra tjänsterna till medborgare och brukare. Målen tar avstamp i de globala målen för 
hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och 
beskriver Kungörs viljeriktning på en lokal nivå.  
 
För att kunna bedöma om utvecklingen går i avsedd riktning använder Kungsör nyckeltal 
kopplade till målen. Resultatet följs upp tre gånger per år med hjälp av nyckeltalen och en 
sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.   
 
Mål och budget dokumentet 
Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för verksamheterna 
och finansiella mål på både kort och lång sikt, som leder till hållbar utveckling och en riktning 
för vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De 
förtroendevalda prioriterar resurser till verksamheterna, som ska se till att målen uppnås.  
 
Mål och budget 2022 antas i juni året innan och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 
och de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och de 
kommunägda bolagen. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser för sina mål och budget 
som anger mål kopplade till kommunfullmäktiges mål men även egna mål för verksamheten. I 
november kan kommunfullmäktige besluta om reviderade mål och budget. 
 
2021 var ett år präglat av covid-19 och trots lättnader av restriktionerna från den 29 september 
finns pandemin kvar och påverkar Kungsörs kommuns verksamheter och bolag på olika sätt. 
 
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för kommunens 
helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de 
kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen 
styrs genom ägardirektiven. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Föregående år skrev jag att 2020 stod vi för stora utmaningar. När detta skrivs 2021 är vi mitt 
inne i en pandemi som ingen kunde förutse. Denna pandemi, covid-19, kommer överskugga 
mycket inom de närmaste åren.  
 
Vi har under året som vi levt mitt i denna pandemi sett hur företag och organisationer ställt 
om sin verksamhet inklusive vår egen verksamhet inom Kungsörs kommun. Vi ser nu en 
ljusning gällande ekonomin på sikt och kommer se resultat av det arbete som utförts av våra 
medarbetare. 
 
Vi jobbar vidare med de planer för bostäder och industrimark och jag ser med tillförsikt vad 
som kommer att utmynna i flera attraktiva bostäder. Vi har jobbat vidare med framtidsdagar 
för att kunna bygga en attraktiv kommun på kort och på lång sikt. 
 
Jag är övertygad om att i våra planer inför framtiden kommer göra att Kungsör kommer vara 
en livskraftig kommun där vi kan bo eller verka i med god livskvalité. 
 
Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla som jobbar eller är berörda av covid-19 
att tillsammans skall vi gå igenom detta med stöd av varandra. 
 
 
Mikael Peterson 
/Kommunstyrelsens ordförande  
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Kungörs framtid och utveckling 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler väljer att flytta till 
kommunen som vill fortsätta sätta Kungsör på kartan och göra det till en attraktiv plats att bo, 
verka och vistas i.  
 
Ekonomi och kvalitet 
Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att leverera tjänster som 
skapar nytta för medborgaren. Kungsör ska fortsätta erbjuda tjänster av god kvalitet och ska 
möjliggöra för att våra medarbetare att arbeta smartare genom effektiva och tydliga processer. 
Kommunen ska också planera för och kontinuerligt implementera digitala lösningar vilka 
möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetssätt som gynnar våra medborgare och brukare. 
 
Förutom att invånarna ställer högre krav på kvaliteten, blir antalet barn och äldre fler, vilket 
innebär volymökningar i kommunala verksamheter och behov av investeringar. Den 
ålderskategori som ökar procentuellt mest är andelen 85 år och äldre. Investeringsprocessen är 
under utveckling för att skapa bättre planeringsförutsättningar på sikt, där hänsyn både tas till 
likviditetspåverkan och ökade kostnader för verksamheterna. Det blir allt mer angeläget att 
integrera förväntade kostnadsökningar i budgetprocessen och vara beredd på att omdisponera 
medel mellan nämnderna.  
 
Medarbetare är den viktigaste resursen 
Att det finns rätt kompetens inom kommunens och bolagens verksamheter samt medarbetare 
som stannar är viktigt för att hålla god kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. 
För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Kommunen behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare 
genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med 
anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra 
processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med 
medarbetarskap ska utvecklas och stärkas. 
 
Bygga, bo och pendla 
Befolkningsökningen i Kungsör ställer krav och därför ska orten utvecklas för att det ska 
finnas varierade, trygga bostäder och trivsam miljö. Fortsatt utveckling av infrastruktur som 
gör det lättare för de som arbetspendlar både in till och ut från Kungsör behövs. 
 
Alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra resor genom att gå, cykla 
och/eller använda kollektiva transportmedel. Därför ska Kungsörs kommun tillsammans med 
bolagen möjliggöra det hållbara resandet för dagens invånare och besökare och för kommande 
generationer. Att planera för ett långsiktigt trafiksystem ger förutsättningar att bidra till ett 
ökat hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och 
förbättrad folkhälsa. 
 
Trafiksäkerheten ska öka och underlätta för kommunens invånare att gå eller cykla till viktiga 
målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. Genom 
byggnation av nya gång- och cykelbanor skapas bättre förutsättningar för att flytta över 
biltrafik inom tätorten till gång- och cykeltrafik vilket bidrar till förbättrad miljö och 
folkhälsa.  
 
Socialförvaltningen 
Förändrad demografi och krav från omvärlden bidrar till ett behov av att fortsätta utveckla 
verksamheterna inom förvaltningen. För att möta framtida behov och säkerställa att brukarna 
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ska få god kvalitet behövs effektiviseringar med ökad/bibehållen kvalitet och ställa om till 
digitala lösningar. Arbetet fokuseras från insatser till förändringsarbete och rättssäkra 
processer.  
 
En stor och viktig omställning är utvecklingen av Nära Vård som kommer att ske tillsammans 
med Regionen. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det 
gemensamma uppdraget att utveckla tidiga och samordnande insatser för barn och unga. 
Öppenvårdsenheten ställer också om arbetet för att kunna möta ännu fler behov på 
hemmaplan och i öppna former. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förskola, grund- och gymnasieskola lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att 
alla barn och elever trivs och upplever en trygg skolmiljö och detta arbete fortsätter under 
året. Kunskapsresultaten behöver öka och för att främja en stabil och rolig skolgång för barn 
och unga behöver relationsskapandet med elever och vårdnadshavare fortsätta. 
 
Grundskolan har en hög andel behöriga lärare men det finns behov att stärka upp i vissa 
specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att stärka personalen i sitt yrke och 
för att möta upp de behov som finns i klassrummen behövs kompetensutveckling. Det är 
viktigt att se till att undervisningen är på rätt nivå för eleverna och att eleverna känner att 
deras lärare bemöter dem där de befinner sig.  
 
Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta under 
perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta företagens 
kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter arbetet med ”spår som leder 
till jobb”.  
 
Jämställdhet och barns rättigheter 
Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv oavsett kön. Genom 
aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan vi förebygga mycket 
av det som inte fungerar i dagens samhälle. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela 
kommunen och bolagens arbete och fortsätter att arbeta främjande och förebyggande för att 
motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.  
 
Arbetet med barns rättigheter ska fortgå. Förvaltningar och de som tar beslut som påverkar 
barn och unga ska alltid sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.  
 
Miljö 
Kungsörs kommun och bolag tar ansvar för framtiden och är delaktiga och engagerade i flera 
samverkansuppdrag inom miljöområdet. Utveckling i arbetet med bland annat avfallsplan och 
livsmedelsplan både på kommunal och regional nivå är viktigt för Kungsörs kommun och 
bolag. Inträdet i arbetet Glokala Sverige som drivs av svenska FN-förbundet är en del i att öka 
kunskaperna inom organisationen och stärka samverkan för en hållbar utveckling och arbetet 
med att nå de globala målen för Agenda 2030. 
 
Näringsliv 
Kungsör arbetar för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv. Med väl utvecklad dialog 
mellan näringslivet och kommunen finns tillgång till relevant kompetens, lokaler och byggbar 
mark. I Kungsör ska företagen uppleva en smidig myndighetsutövning.  
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Kommunfullmäktiges mål 2022 
 
Hållbara städer och samhällen  
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv 
utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv 
plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att 
stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av 
hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, 
verka och vistas i.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.  
När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att 
Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt 
kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter. 
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. 
Näringslivet och Arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.  
 
Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver 
stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och 
utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Invånare totalt, antal.  Öka med 70 st 9 000 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)  77.4 % 80 % 

Ny industrimark (planlagd mark), kvm  30 000 kvm 
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
 
Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång 
och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers 
skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska 
kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där 
även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  
 
Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. 
För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta i utbildning för vuxna som 
gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.  
 
Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka 
tryggheten och trivseln i skolan.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Åk 5, Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer, andel 
(%) 

 65% 74% 

Åk 9, Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  Öka Öka 

Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  80 % 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, 
andel (%) 

 55% 65% 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt 
(17 ämnen). 

 200 210 
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God hälsa och välbefinnande  
Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och 
Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda 
förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas 
hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Kungsörs kommun 
behöver aktivt arbeta för att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska 
och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas.  
 
Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt 
för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att 
idrott, rörelse och engagemang är viktigt för att öka välmående.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att våld 
aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 
 
Fokus för 2022: Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta 
sätt att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa engagemang 
hos ungdomar. 
 
Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta  
fram en plan mot våld i nära relation.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%)   86% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%)  94% 

Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, 
medelbetyg (skala 0-10) 

 7.4 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-25 år  Öka Öka 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv.  
Utgångsläge 23.  
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa 
värde för invånare, brukare och kunder.  
 
Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens. 
Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande 
behöver utvecklingen för sjukfrånvaro fortsättningsvis följas. Medarbetarenkäten som 
genomförs återkommande ger en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns 
meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och 
organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen behöver använda digital teknik som 
frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering 
av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat 
digitalt arbetssätt som gynnar samverkan över förvaltningsgränserna.  
 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen enligt lag ska hushålla med resurser. För 
att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsörs kommun ett finansiellt mål för 
resultatnivån. 
 
Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas 
in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta på hur våra 
medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla 
investeringsprocessen är också prioriterat. 
 

Nyckeltal  2022 2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag  0,5% 2% 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex  82 84 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%)   Öka Öka 
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Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. 
Kommunen är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges 
miljöbästa kommun.  Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna 
mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska 
Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.  
 
Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras 
ska fortsätta att arbetas med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt används 
material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt 
värdefulla byggda miljöer behöver kommunen inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att 
ställa miljökrav.  
 
Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit 
ner dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot 
förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats. 
 
Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  
 

Nyckeltal 2022 2025 

Andel upphandlingar där miljökrav ställts på leverantör Öka Öka 

Kommunalt verksamhetsavfall 
Utvecklingsnyckeltal  

  

Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad 69 % 66 % 

Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen Minska minska 
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Ekonomiska förutsättningar 
Coronapandemin fortsätter att dominera de ekonomiska förutsättningarna 2021 efter närmare 
ett decennium av svensk tillväxt. Vittomfattande restriktioner påverkar distributionskedjor av 
varor och efterfrågan på tjänster. Lågkonjunkturen hade kunnat bli mycket djup 2020, men 
bromsades av de enorma stödpaket som centralbanker och regeringar världen över delade ut 
för att mildra de ekonomiska effekterna. Den största delen av det svenska regeringspaketet var 
ersättning för permitteringslöner till företagen, vilka har upprätthållit kommunsektorns 
skatteunderlag betydligt. När stödpaketen beslutades våren 2020 var det dock svårt, för att 
inte säga omöjligt, att prognostisera vilka effekter de skulle få och hur långvariga de skulle 
bli.  
 
Åren 2020–2021 har präglats av ovanliga svårigheter att prognostisera ekonomin och 
antagandena har baserats på smittspridningens framfart och vaccinationsprogrammens 
framgångar. Prognososäkerheten är stor även för året 2022 och den skatteunderlagsprognos 
som är inlagd i kommunens budgetunderlag är avhängig att tillräckligt många har blivit 
vaccinerade mot sjukdomen innan halvårsskiftet 2021 och att vaccinationsprogrammen fått 
avsedd effekt. I så fall kommer svensk tillväxt att ta fart under hösten 2021 och ökningstakten 
fortsätta under hela 2022. 
 
Det visade sig att staten överkompenserade kommunerna för skatteintäktsbortfallet 2020, som 
inte blev så stort som befarat. Kungsörs kommun fick ca 16 miljoner kronor i extra generella 
statsbidrag men förlorade bara ca 6 miljoner kronor i skatteintäkter. I takt med ekonomins 
återhämtning kommer de extra statsbidragen att avvecklas. Till detta kommer det minskade 
flyktingmottagandet och därtill minskade statliga ersättningar. Kommunen har en hög 
nettokostnadsutveckling och de minskade bidragen kommer att sätta ytterligare press på 
kommunen att finansiera de ökade verksamhetsvolymerna till följd av de demografiska 
förändringarna.  
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Budget 2022 och plan för 2023–2024 
 
Resultatbudget 
 

 (tkr) 
Total 

budget 
2021 

Budget 
2022 beslut 
KF 2021-

06-14 §110 

Rev budget 
2022 KF 

2021-11-29 
§ 204 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

 
            

Verksamhetens nettokostnader -595 980 -610 799 -613 927 -629 412 -641 757  

Avskrivningar -7 196 -7 897 -7 897 -9 123 -10 135  

Verksamhetens nettokostnader -603 176 -618 696 -621 824 -638 535 -651 892  

            

Skatteintäkter 390 677 404 492 404 492 417 699 431 531  

Kommunalekonomisk utjämning 212 289 217 155 217 155 227 544 230 857  

Summa skatteintäkter o utj 602 966 621 647 621 647 645 243 662 388  

            

Finansiella intäkter 4 215 4 215 4 215 4 195 4 195  

Finansiella kostnader -1 005 -1 166 -1 166 -1 602 -1 620  

Finansnetto 3 210 3 049 3 049 2 593 2 575  

Resultat före extraordinära poster 3 000 6 000 2 872 9 301 13 071  

            

Extraordinära poster 0  0 0 0  

            

ÅRETS RESULTAT 3 000 6 000 2 872 9 301 13 071  

 
 
Nämndernas ramar 
 

Nämnd (tkr) 

Budget 
2022 KF 

2021-06-14 
§ 110 

Budget 2022 
KF 2021-11-

29 § 204 
Övriga 

justeringar1 
Utfall 

lönerevision 

Aktivering 
investeringar 

(kapital-
kostnader) 

Barn- och utbildningsnämnden -230 768 -232 268 -232 811 -235 504 -235 697 

Socialnämnden -260 917 -260 917 -260 129 -263 010 -263 161 

Kommunstyrelseförvaltningen -98 939 -98 939 -100 418 -101 038 -101 278 

Summa nämnder -590 624 -592 124 -593 358 -599 552 -600 137 

Summa intern finans -20 175 -21 803 -20 569 -14 375 -13 790 

Driftsbudget totalt -610 799 -613 927 -613 927 -613 927 -613 927 
 
  

 
1 Övriga justeringar avser i huvudsak borttag av engångsbelopp från budget 2021 och politiska beslut under året. 
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Balansbudget 

 (tkr) Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 
 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 131 729 150 000 154 658  

Maskiner och inventarier 20 501 27 000 30 000   

Finansiella anläggningstillgångar 109 473 111 000 111 000  

Summa anläggningstillgångar 261 703 288 000 295 658  

         

Omsättningstillgångar        

Förråd 0 0 0  

Exploateringsfastigheter 679 700 700  

Kortfristiga fordringar 46 465 48 000 48 000  

Kortfristiga placeringar 92 000 92 000 92 000  

Kassa och bank 196 890 190 000 192 864  

Summa omsättningstillgångar 336 034 330 700 333 564  

         

SUMMA TILLGÅNGAR 597 737 618 700 629 222  

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER        

Eget kapital        

Eget kapital 318 761 329 388 327 000  

därav årets resultat 7 627 3 000 2 872  

Summa eget kapital 326 389 329 388 329 872  

         

Avsättningar         

Avsättningar till pensioner 68 083 70 000 73 780  

Andra avsättningar 0 0 0  

Summa avsättningar 68 083 70 000 73 780  

         

Skulder        

Långfristiga skulder 0 0 0  

Kortfristiga skulder 203 265 219 312 225 570  

Summa skulder 203 265 219 312 225 570  

         

SUMMA EGET KAPITAL,        

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 597 737 618 700 629 222  

         

STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSÅTAGANDEN        

Borgensåtaganden 694 345 694 345 710 830  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulder eller avsättningar 161 423 161 423 170 673  

         

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH        

ANSVARSÅTAGANDEN 855 768 855 768 881 503  
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Investeringsbudget 

 

  (tkr) Budget 
2022 

Jus. budget 
KF 2022-04-

11 § 62 

Jus. budget 
KF 2022-06-

13 § 114  

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt KSF 0 0 0 0 0 0 
Belysning Kungsör 400   400 400 400 
Gc-väg Kungsringen 1 500         
Gc-väg Frejgatan Kung Karl 350         
Gc-väg Centralvallen 250         
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800   800 800 800 
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481         
Reinvestering asfalt 2 000   2 000 2 000 2 000 
Trafikåtgärder tätort     250 250   
Grönytestruktur/träd 200   400 400 400 
Nya lekplatser     800 800   
Vägrenovering i samb med VA förnyelse     3 750 3 750   
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113   113 113   
Byggnation Granlidsvägen     2 000     
Ombyggnation Karlavägen     1 000     
Statlid medfin ej bestämnd åtgärder     2 500 2 500 2 500 
Upprustning staket Hagmarker 500         
Infrastruktur Runnabäcken 2       
Totalt KKTAB:s investeringar åt KS 6 594 6 594 23 324 14 013 11 013 6 100 
Inventarier förskolan 300   300 300 300 
Inventarier grundskolor 400   500 500 500 
IKT infrastruktur förskolor 100   100 100 100 
Skolgårdsutrustning förskolor 100   100 100 100 
IKT infrastruktur skolor 150   150 150 150 
Skolgårdsutrustning skolor 400   500 500 500 
Förråd skolgårdar 100   100     
Tak utesov 0   200 200   
Multiplaner     500 500   
Uteklassrum förskolor 200   200 200   
Ny förskola Kinnekulle inventarier 2 500   1 000     
Totalt BUN 4 250 4 250 4 250 3 650 2 550 1 650 
IT-infrastruktur  100   300 100   
Nytt verksamhetssystem vård o omsorg       
Digitala hjälpmedel för trygghet 120   240 240   
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 88   100 75   
Digitala hjälpmedel för delaktighet 50   150 150   
Digitala hjälpmedel självständighet 75   75 240   
Inventarier ny boendeenhet Södergården       
Arbetstekniska hjälpmedel 100   150 150   
Utbyte en bil per år 0   150 150 150 
Totalt SOC 533 2 333 2 333 1 165 1 105 150 
Total 11 377 13 177 29 907 18 828 14 668 7 900 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• anta budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt 
föreliggande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt 
för Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

• anta förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att 
nettoutgifterna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

• besluta att målen för verksamheterna för en god ekonomisk 
hushållning 2023 är följande: 
- Minst 78 procent av alla pojkar och flickor i årskurs 9 ska vara behöriga till 

yrkesprogram på gymnasiet vårterminen 2023. 
- Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 2023. 
- Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 

• besluta att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 
2023 är följande: 
- Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag vid årets slut. 
- Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till högst 781 

miljoner kronor vid årets slut. 
- Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska vara minst 100 

procent. 
- Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 procent. 

• fastställa internräntan till 1,25 procent, 
• fastställa borgensavgiften till 0,40 procent, 
• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 
  
 

Beslutsunderlag 
Budgetdokument med förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
KS BB 2022-03-14 § 3 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/11 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
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Mål och budget 2023  

med ekonomisk plan för 2024 - 2025  
För Kungörs kommun och kommunägda bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av kommunfullmäktige 19 12 22 
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Inledning  
 

Kungsör är en lugn och trygg kommun med strax under 8 800 invånare. Kungsör präglas av 
en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. 
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping 
och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och 
Stockholm når du på en timme med snabbtåg. 

Så styrs Kungsör 
Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses 
i allmänna val, som sker vart fjärde år. Under denna mandatperiod är det Socialdemokraterna, 
Centern och Västerpartiet som är i majoritet.  

Dokumentet du läser nu, Mål och budget 2023, beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 
och de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och 
kommunägda bolag.  
 
Normalt beslutas Mål och budget i juni för att sedan kompletteras och beslutas på nytt i 
november föregående år. År 2022 var ett valår som påverkat arbetet och gjort att Mål och 
budget för 2023 antogs först i december 2022. 
 
Kungsörs kommun arbetar med resultatstyrning, vilken syftar till att, utifrån ett 
helhetsperspektiv, stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna till medborgare, brukare och 
kunder 
 

Mandatfördelning i Kungsörs Kommunfullmäktige 2023-2026 
   

Parti Mandat, st 

Socialdemokraterna 11 st 

Sverigedemokraterna 7 st 

Moderaterna 5 st 

Centerpartiet 3 st 

Liberalerna 1 st 

Vänsterpartiet 2 st 

Kristdemokraterna 2 st 

Totalt 31 st 
 
Kungsörs styrmodell 
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Styrningen består av tre delar: 

1. Planering 
2. Uppföljning och analys 
3. Åtgärder 

 

 
VAD som ska uppnås på lång sikt beskrivs i Kungsörs kommuns vision och i fem långsiktiga 
kommunfullmäktigemål, vilka tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 
2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi. För att veta att utvecklingen går i 
avsedd riktning har varje kommunfullmäktigemål ett eller flera nyckeltal kopplade till sig.    
 
Vid behov kan även fullmäktige besluta om riktade mål till nämnder och styrelser.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges mål arbetar sedan nämnder och bolagsstyrelser fram sina 
verksamhetsplaner och därefter beskriver verksamheterna HUR de, via sina 
verksamhetsplaner, ska arbeta för att nå målen.  
 
Utvecklingen och resultaten följs upp två gånger per år. 
 
Kommunens vision och ledord 
Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa.   
 
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 
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Kreativitet 
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett 
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer 
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller 
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i 
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers 
kvaliteter. 

  
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för kommunens 
helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de 
kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen 
styrs genom ägardirektiven. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Under året som varit har flera stora händelser inträffat. Vi har ett krig i närområdet som har 
påverkat oss mycket i olika former. I och med detta har så har kostnadsläget för många 
tjänster skenat iväg men även kostnaderna för el och drivmedel. 
 
Inflationen har även den skjutit i höjden så våra medborgare får mindre för sina pengar och 
framför allt påverkar de ökande matvarupriserna våra medborgare. 
 
I och med detta så har vi haft ett tufft jobb med att få ihop en budget som skall räcka till för 
vår välfärd. Vi vet att det finns stora behov både inom skolan och omsorgen. 
Vi har jobbat intensivt med att vara en attraktiv kommun och målet är att detta arbete skall 
fortsätta. Vi vet att det kommer bli utmanande år 2023 och 2024 och vi ska göra allt vi kan för 
att Kungsör skall vara i framkant i olika verksamheter men i framtiden kommer prioriterar 
behöva göras. 
 
Avslutningsvis vill jag skicka en hälsning till all vår personal inför 2023 och tacka för det 
goda arbete som utförs. 
 
 
Mikael Peterson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nuläge och framtida utmaningar 
 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Arbetet med att ta fram 
nya detaljplaner för ett varierat bostadsutbud fortsätter och Kungsör ska vara en attraktiv plats 
att bo, verka och vistas i. Samtidigt står även Kungsör inför utmaningen att allt färre ska 
försörja allt fler, detta i kombination med ökade krav och förväntningar på våra verksamheter. 
Politiker ska styra och prioritera och förvaltningarna ska verkställa beslut och bedriva 
verksamhet så effektivt som möjligt. Det jobb som behöver göras nu och framöver behöver 
ske med befintliga resurser där medborgarnas och brukarnas perspektiv är i fokus.   
 
Det innebär att Kommunen därför också ska planera för och kontinuerligt implementera 
digitala lösningar som möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetssätt som gynnar våra 
medborgare och brukare. 
 
 
Ekonomi och kvalitet 
 
De tjänster som kommunen levererar ska hålla god kvalitet och skapa nytta för medborgaren. 
Kommunens ledning och medarbetare planerar, följer upp och analyserar och vidtar åtgärder 
för att förbättra verksamheterna. En förutsättning för att kunna göra detta är att det finns 
tydliga processer och stöd att tillgå. En annan förutsättning är att kommunen har ordning och 
reda i ekonomin.  
 
Positiva ekonomiska resultat behövs för att ge en långsiktig stabilitet i finansieringen av 
kommunens verksamheter och för att möjliggöra särskilda satsningar eller klara av 
oförutsägbara händelser. Budgeten är en ram för de ekonomiska resurser som finns att tillgå 
för att skapa bästa möjliga verksamhet, där det blir mer angeläget att integrera förväntade 
kostnadsökningar och vara beredd på att omdisponera medel mellan nämnderna. För att uppnå 
en god ekonomistyrning krävs en ekonomi som är väl integrerad med styrningen av 
verksamheten och att det sker en systematisk uppföljning av kostnaderna.   
 
 
Medarbetare är den viktigaste resursen 
Att det finns rätt kompetens inom kommunens och bolagens verksamheter samt medarbetare 
som stannar är viktigt för att hålla god kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. 
För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Kommunen behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare 
genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med 
anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra 
processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med 
medarbetarskap ska utvecklas och stärkas. 
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Bygga, bo och pendla 
Kungsörs äldre befolkning ökar vilket ställer krav på ökat byggande av varierande 
bostadsformer i en trivsam och trygg miljö. Det innebär ett fortsatt arbete med att ta fram 
detaljplaner, utveckling av infrastruktur och goda kommunikationer. 
 
För att underlätta arbets- och studiependling på ett enkelt och tryggt sätt ska kommunen 
tillsammans med andra aktörer planera för ett långsiktigt trafiksystem som bidrar till ett ökat 
hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, och förbättrad folkhälsa. 
 
Kommunen ska fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter och möjliggöra för kommunens invånare att gå eller cykla till viktiga 
målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. 
 
 
Perspektiven som genomsyrar hela kommunkoncernens 
arbete 
 
Jämställdhet  
Förvaltningarna fortsätter utveckla metoder för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet är 
med tidigt i planeringen, samt i uppföljningen av verksamheter. Kungsörs kommun som 
arbetsgivare arbetar aktivt med att främja kvinnors och mäns lika rätt om arbete, anställnings- 
och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
 
Barns rättigheter 
Förvaltningarna fortsätter utveckla metoder för att säkerställa att barnperspektivet är med 
tidigt i planeringen, samt i uppföljningen av verksamheter.  
 
Miljö 
Miljöperspektivet ska genomsyra hela kommunkoncernen som har ett ansvar för hållbar 
utveckling och att uppnå de nationella miljömålen samt de globala målen i Agenda 2030. 
Fortsatt utvecklingsarbete med befintliga planer, som livsmedels- och avfallsplan, samt 
framtagande av nya relevanta planer inom miljöområdet behövs.  
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Kommunfullmäktiges mål 2023 
 
Hållbara städer och samhällen  
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som 
fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga 
invånare och potentiella inflyttare ska platsvarumärket stärkas i syfte att utveckla och stärka 
Kungsör.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro. När kommunen växer 
ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur.  
 
För att Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna 
rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter.  
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och ska fortsatt arbeta aktivt med att öka sysselsättningen för 
att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. 
Näringslivet och Arbetsförmedlingen ska fortsatt samverka för att minska arbetslösheten.   
 
Målet har koppling till målområdet Ett välmående Västmanland och Ett nyskapande 
Västmanland genom hållbar tillväxt samt delmålen om ökad trygghet, balans på 
bostadsmarknaden och öka andelen sysselsatta, i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål inom hållbara städer och samhällen 
 
➢ Minska kommunens miljöpåverkan (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Att minska kommunens miljöpåverkan och utsläpp kan göras på en mängd 
olika sätt i olika delar av våra verksamheter och det är när vi jobbar mot samma mål från 
olika håll som vi får effekt av vårt arbete. Det kan exempelvis handla om val av 
transportmedel, matsvinn, återbruk, avfall, energiförbrukning, våra inköp, materialval och 
arbetssätt. Det kan även handla om att Kungsörs kommun skapar förutsättningar för 
medborgarna och näringslivet att minska sin miljöpåverkan. 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Invånare totalt, antal.  8 758 
(2022-06) 

 8 805  8 860 9 000 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 77,3 (2020) 
 

78% 79% 80% 

Utsläpp av kvävekoxider (Nox), totalt, kg/inv 15,6 (2020) 15,3 14,8 14,3 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 2023 

Körda mil på bensin eller diesel, andel (%) Okänt Minska utifrån utgångsvärdet 
Verksamheter med möjlighet till källsortering, andel Okänt Öka utifrån utgångsvärdet 
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
 
Beskrivning av mål: Barns utbildning är central för att vårt samhälle ska 
kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet. Alla elever 
ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan.  
 
Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka 
kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande 
insatser för eleverna där även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  
 
Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. 
För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta i utbildning för vuxna som 
gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.  
 
Målet har koppling till målområdena Ett välmående Västmanland och Ett nyskapande 
Västmanland genom hållbar tillväxt samt delmålen om ökad trygghet och öka andelen elever 
som fullföljer sina studier med godkända resultat, i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål inom  
 
➢ Vårterminen 2023 ska minst 78% av alla pojkar och flickor i åk 9 vara behöriga till 

yrkesprogram på gymnasiet (BUN). 
 

Beskrivning: För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha fått lägst betyget E i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt fem andra ämnen. Målet följs 
upp via nyckeltalet ovan: Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, 
andel (%) 

 
 
 
  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Åk 5, Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ” helt 
och hållet” eller ”till stor del”, (%) 

70% 
(2022) 
 

72% 80% 84% 

Åk 8, Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ” helt 
och hållet” eller ”till stor del”, (%) 

71% 
(2022) 
 

73% 75% 79% 

Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
lägeskommun, andel (%) 

71,8 % 
(2022) 
 

78% 79% 80% 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1-9, andel (%) 

79,9% 
(2021) 
 

82% 83% 84,4% 
 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 30,2% 
(2021) 
 

31,4% 32,2% 33% 
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God hälsa och välbefinnande  
Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs 
fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj 
med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu 
men även senare i livet. Kungsörs kommun ska aktivt arbeta för att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska 
och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas. Arbetet med civilsamhället och 
kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet 
med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att idrott, rörelse och engagemang är 
viktigt för att öka välmående.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun ska fortsatt arbeta aktivt 
med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska 
stärkas. 
 
Målet har koppling till målområdet Ett välmående Västmanland och delmålen om att öka 
tryggheten, minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll samt öka andelen barn och 
vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra, i Västmanlands Regionala 
Utvecklings Strategi (RUS). 
 
 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%) 43% 
(2022) 
 

84% 85% 86% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%) 85% 
(2022) 
 

92% 93% 94% 

Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 16,7 
(2020) 
 

17.2 17.7 18.2 

Andel nämnder och bolag som har en implementerade 
rutiner för att hantera misstanke om våld i nära relation 

0% 
(2021) 
 

50% 75% 100% 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%) 13,3% 
(2020) 
 

11,2% 10,5% 9,8% 
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som 
är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och 
kunder.  Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens.  
Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande ska 
utvecklingen för sjukfrånvaro följas upp. Medarbetarenkäten ska genomföras återkommande 
för att ge en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och 
organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen ska använda digital teknik som frigör 
resurser för att höja kvalitet inom andra områden.  
 
Ekonomiskt tillväxt är ett produktions-mått, t.ex ett lands bruttonationalprodukt (BNP). 
Kommunen ska bidra till den ekonomiska tillväxten genom att iordningsställa industrimark så 
att fler företag kan etablera sig i kommunen och skapa arbetstillfällen. Men det är också 
viktigt att tillväxten sker på ett hållbart sätt utifrån miljömässiga och sociala faktorer. 
 
Målet har koppling till målområdet Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och 
delmålen om att öka sysselsättningen samt god ekonomisk utveckling, i Västmanlands 
Regionala Utvecklings Strategi (RUS). 
 

 
  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex 78 
(2021) 
 

82 83 84 
 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%) 
 

 73,7% 
(2022-08) 
 

Öka 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2022 

Öka 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2023 

Öka 
utifrån 
utfallet 31/12 
2024 

Ny industrimark (planlagd mark), kvm 0 kvm 
(2022) 

0 kvm 0 kvm 30 000 kvm 
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Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor 
och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt 
människors hälsa. Det är en tvärgående fråga och olika verktyg och åtgärder, på olika nivåer 
och av olika aktörer behövs där utbildning och information är två hörnstenar. Kungsör har och 
ska fortsatt ha ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis 
matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska 
Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.  
 
Kungsör ska fortsätta arbeta och utveckla hållbara byggnader som främjar medvetna val av 
byggnadsmaterial och hur de ska hanteras. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt ska 
kommunen säkerställa att de material som används har mindre klimatpåverkan och håller 
länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer ska kommunen inom 
ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.  
 
Målet har koppling till perspektivet hållbar utveckling i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 
 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål 
 
➢ Minska energiförbrukningen (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som 
ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle. Vi behöver minska 
energiförbrukningen för att på sikt bidra till att utsläpp av bland annat koldioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid och partiklar minskar. Vi behöver även minska 
energiförbrukningen för att minska kommunkoncernens kostnader. Målet följs upp via 
nyckeltalet ovan: Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad. 

  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 562 kg 
(2020) 
 

540 kg 530 kg 520 kg 
 

Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad -8,4% 
(2022-08) 
 

Minska 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2022 

Minska 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2023 

Minska 
utifrån 
utfallet 31/12 
2024 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 
(%) 
 

27% 
(2021) 

30% 33% 35% 
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➢ Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar (alla nämnder och bolag).  
 
Beskrivning: Hur vi lever våra liv och vilken livsstil vi har påverkar både vårt eget 
välbefinnande och hälsa men det får även effekter på världens klimat. Vad vi väljer att äta, 
vilka saker vi köper, hur vi bor, var vi jobbar och hur vi spenderar vår fritid lämnar 
ekologiska avtryck i miljön. För att bidra till en hållbar livsstil behöver vi säkerställa att 
Kungsörs invånare har den information och medvetenhet som behövs för att göra hållbara 
livsstilsval. 
 

 
 
 
  

Följs upp via nyckeltalet: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Antal genomförda insatser, riktade till allmänheten, i syfte 
att öka deras kunskap om hållbara livsstilar 

0 st 8 st 
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Finansiella mål 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär 
att varje generation själv ska bära kostnaderna för det den konsumerar.  
 
De finansiella målen är: 
➢ Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag vid årets slut 2023. 
 
Beskrivning: Resultatnivån hålls nere 2023 för att minimera inflationens effekter på 
de kommunala verksamheternas budgetramar. För att inte urholka förmögenheten 
behöver kommunen höja resultatnivån till 3,0% på sikt för att möjliggöra nödvändiga 
investeringar, vilka bör finansieras med egna medel. 
 

➢ Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka år 2023 och därför uppgå till högst 
781 miljoner kronor. 
 
Beskrivning: Låneskulden förväntas öka i och med byggnationen av ett nytt 
trygghetsboende 2024–2025. För att dämpa effekterna av kostnadsökningarna 
kommande år bör låneskulden inte öka 2023. 

 
➢ Kommunens självfinansieringsgrad av årets inventeringar ska vara minst 100%. 

 
Beskrivning: Med självfinansieringsgrad avses förmågan att betala investeringar med 
egna medel. Om självfinansieringsgraden är mer än 100% har kommunen finansierat 
investeringarna utan att ianspråkta sparade eller lånade medel. 
 

➢ Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100%. 
 
Beskrivning: Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Den 
beräknas som omsättningstillgångar exkl. lager och pågående arbeten i procent av 
kortfristiga skulder. I och med att kostnaderna förväntas öka mer än intäkterna nästa år 
är det viktigt att följa kommunens och bolagens kassaflöden.   

 
Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 

2023 
Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, (%) 
 
 

3,8% 
(2022, 
prognos) 
 
2,5%  
(2021) 

1,0% 2,0% 3,0% 
 

Kommunkoncernens låneskuld  
 

781 
miljoner 
(2022) 

781 
miljoner 

831 
miljoner 

881 
miljoner 

Kommunens självfinansieringsgrad av 
investeringar  
 

120% 
(2021) 

100% 100% 100% 

Kommunkoncernens kassalikviditet 
 

107% 
(2021) 

>100% >100% >100% 
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Ekonomiska förutsättningar 
 
Ekonomisk utblick 
Prognososäkerheten är stor på grund av överraskande inflationsökningar och brant stigande 
marknadsräntor. Det går inte att förutse när och på vilken nivå utvecklingen avstannar, men 
flertalet prognosmakare är överens om att tiden med extremt låg inflation och låga räntor är 
förbi.  
 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och nedstängningen av stora delar av Kina för att minska 
smittspridningen av Covid-19, bidrar starkt till de sämre marknadsutsikterna. Sveriges 
ekonomiska tillväxttakt var mycket hög 2021, vilket bidrar till en betydande uppräkning av 
skatteunderlaget 2022, men från och med 2022 är tillväxttalen synligt dämpade och utrymmet 
för en fortsatt expansion av sysselsättningen ser ut att krympa. Det som bidrar till 
skatteunderlagsutvecklingen framöver är lön- och pensionsökningar, som kommunerna även 
belastas med på kostnadssidan. Det nya pensionsavtalet tillsammans med 
inflationsuppräkningar ger kommunen 18 miljoner i ökade kostnader år 2023. 
 
Det nya kostnadsläget genererar högre personalkostnader och alla avtal som index-uppräknas 
förväntas fördyras eftersom inflationen biter sig fast på höga nivåer. Det kommer även bli 
betydligt dyrare att investera, vilket får effekter på prognoser för nybyggnationer och 
befolkningsframskrivningar i enskilda kommuner. Precis som SKR skriver i sitt cirkulär 
22:15 från den 28 april 2022 är den reala skatteunderlagsutvecklingen negativ. Det innebär att 
de högre skatteintäkterna inte innebär någon reell resursförstärkning eftersom kostnaderna 
ökar mer. 
 
Regeringen meddelade den 8 november att kommunsektorn tillförsäkras 6 miljarder kronor 
extra genom en utökning av de generella statsbidragen. Det innebär dessvärre endast att den 
nominella nivån på de generella statsbidragen 2022 bibehålls även 2023. Det fanns flera 
bidragsposter som förra regeringen planerade avveckla under 2023, men dessa får stå kvar ett 
år till. Det gör att även de riktade statsbidragen nästa år är nominellt sett 6 miljarder högre än 
vad sektorn tidigare kunde ha räknat med. Eftersom inflationen är så hög så innebär det ändå 
en kraftig urholkning av köpkraften. 
 
Den kraftiga urholkningen av skatteunderlaget tvingar kommunen att minska sina kostnader 
med 3,5 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inkludera 
resultaten efter försäljningen av tomterna på Runnabäcken i budgeten åren 2023-2024, skapas 
en krockkudde för den kommunala verksamheten att anpassa sig till det nya kostnadsläget 
successivt. I och med detta halveras behovet av kostnadsminskningar 2023 till ca. 12 miljoner 
kronor i stället för 24 miljoner kronor.  
 
Resursförstärkningar i budgeten 
Att inflationen sköt i höjden var det inte många som förutsåg och Riksbanken skrev i sin 
penningpolitiska rapport, så sent som i februari 2022, att reporäntan troligen skulle höjas först 
andra halvåret 2024. I april 2022 höjde banken räntan till 0,25 procent och i november 2022 
har den hunnit bli 2,50 procent. Det har gått väldigt snabbt och marknaden börjar så sakteliga 
prisa in rätt nivåer, vilket de har haft mycket svårt med under 2022. Det medför att 
kommunkoncernens räntekostnader kommer att öka väsentligt, eftersom hela den samlade 
skuldportföljen på närmare 800 miljoner kronor har kortare räntebindning än 6 månader.  
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Med anledning av ränteutvecklingen tillskjuter kommunen en extra hyreskompensation till 
Kungsörs KommunTeknik AB genom att de tillåts höja hyrorna med 22 procent. För att 
hantera likviditetsbelastningen till följd av den negativa reala skatteunderlagsutvecklingen och 
samtidigt begränsa nyupplåningen, behöver den långsiktiga planen för investeringar justeras 
ner.  
 
I budget 2023 sker uppräkning av priser och löner med de procentsatser som SKR 
rekommenderar, dvs. 4,5 procent för priser och 3,1 procent för löner. Dessutom ges 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg från 39,25 procent 2022 till 44,53 procent 
år 2023. Ytterligare volymförstärkningar tilldelas Socialnämnden med 6,2 miljoner och Barn- 
och utbildningsnämnden med 1,4 miljoner. 
 
Det finns många osäkerhetsfaktorer än så länge – inflationen, utfallet av lönerörelsen, 
styrräntan och befolkningsutvecklingen är några av de tyngsta. Men i och med att kommunen 
har omfattande försäljningar av exploateringstomter på gång 2023–2024 dämpas behovet av 
besparingar avsevärt i Kungsörs kommun dessa år.  
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Budget 2023 och plan för 2024–2025 
 
Resultatbudget 
 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 613 927 647 373 676 382 707 834
Avskrivningar 7 897 8 591 9 346 10 167
Verksamhetens nettokostnader 621 824 655 964 685 728 718 002

Skatteintäkter -404 492 -431 207 -450 781 -469 394
Kommunalekonomisk utjämning -217 155 -233 193 -245 573 -256 099
Summa skatteintäkter o utj -621 647 -664 399 -696 354 -725 493

Finansiella intäkter -4 215 -4 615 -4 615 -4 615
Finansiella kostnader 1 166 6 626 4 859 5 207
Finansnetto -3 049 2 011 244 592
Resultat före extraordinära poster -2 872 -6 425 -10 382 -6 900

Extraordinära poster 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -2 872 -6 425 -10 382 -6 900
Resultat 1 % av skatter o bidrag -6 644 -6 964 -7 255
Utrymme till 1 %-resultat -219 3 419 -355
Investeringsutrymme kommunen 100 % självfinansieringsgrad15 016 19 728 17 067

Budget 2024 Budget 2025Budget 2023(tusen kronor) Budget 2022
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Nämndernas ramar 

 
 
  

Nämnd (tusen kronor) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Barn- och utbildningsnämnden 235 697 236 188 241 039 240 840

Socialförvaltningen 263 161 269 623 274 387 273 160

Kommunstyrelseförvaltningen 69 233 91 111 96 095 99 843

VMKF 3 140 3 740 3 740 3 740

VMMF 3 777 4 229 4 229 4 229

Räddningstjänsten 6 858 7 635 7 635 7 635

Överförmyndarnämnden 1 268 1 268 1 268 1 268

KKTAB beställning 17 002 19 609 19 609 19 609

Exploatering Runnabäcken2 -12 086 -15 418 270

Summa nämnder 600 137 621 317 632 585 650 594

Intern finans 13 790 26 056 43 797 57 241

Driftsbudget totalt 613 927 647 373 676 382 707 834
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Balansbudget 

  

(Tusen kronor) Utfall Budget Budget
2021 2022 2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn. 150 217 154 658 148 117
Maskiner och inventarier 19 501 30 000 32 095
Finansiella anläggningstillgångar exkl. 
infrastruktur

125 929 104 748 126 382

Summa anläggningstillgångar 295 647 289 406 306 594
Bidrag statlig infrastruktur 6 577 6 252 5 897
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering 1 078 700 7 078
Kortfristiga  fordringar 62 115 48 000 50 000
Kortfristiga placeringar 112 912 92 000 112 912
Kassa och bank 215 756 187 120 176 486
Summa omsättningstillgångar 391 861 327 820 346 476

SUMMA TILLGÅNGAR 694 085 623 478 658 967

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital 341 583 324 128 351 463
därav årets resultat 15 195 3 128 6 425
Summa Eget Kapital 341 583 324 128 351 463

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 75 614 73 780 77 861
Andra avsättningar 0 0 6 962
Summa avsättningar 75 614 73 780 84 823

Skulder
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 276 888 225 570 222 681
Summa skulder 276 888 225 570 222 681

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 694 085 623 478 658 967
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Investeringsbudget 

 
  

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Maskiner kost och städ 70 70 70
Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 0 70 70 70
Belysning Kungsör 400 400 400
Gc-väg Kungsringen 1 500
Gc-väg Frejgatan Kung Karl 350
Gc-väg Centralvallen 250
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800 2 407
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481
Reinvestering asfalt 2 000 2 000 2 000 2 000
Trafikåtgärder tätort 0 250 250
Grönytestruktur/träd 200 200 200
Nya lekplatser (bl.a. KS2020/352 Agnet) 0 400 800
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 0 2 000 2 000
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113 113
Byggnation Granlidsvägen 0 2 000
Ombyggnation Karlavägen 0 1000
Statlid medfin ej bestämnd åtgärder 0 1 000 1 000
Upprustning staket Hagmarker 500
Infrastruktur Runnabäcken 2 16 730 6 022 330 832
Nybyggnation Skillingeudds T-brygga 1 500
Folkets park KS 2021-08-30 § 160 2 100
Farthinder Fredsgatan KF2022-02-14 §16 50
Cykelväg Torpa Kungsör (KS2016/331) 654 1 890
Totalt beställning av KKTAB 23 324 12 696 13 733 7 482
Inventarier förskolan 300
Inventarier grundskolor 400
IKT infrastruktur förskolor 100
Skolgårdsutrustning förskolor 100
IKT infrastruktur skolor 150
Skolgårdsutrustning skolor 400
Förråd skolgårdar 100
Uteklassrum förskolor 200
Ny förskola Kinnekulle inventarier 2 000
Pott för inventarier 1 200 1 800 1 800
Totalt Barn- och utbildningsnämnden 3 750 1 200 1 800 1 800
IT-infrastruktur 100
Digitala hjälpmedel för trygghet 120
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 88
Digitala hjälpmedel för delaktighet 50
Digitala hjälpmedel självständighet 75
Arbetstekniska hjälpmedel 100
Pott för inventarier 1 050 1 050 1 050
Totalt Socialnämnden 533 1 050 1 050 1 050
Total kommunen 27 607 15 016 16 653 10 402
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Kungsörs organisation 

 
 
Uppdrag och ansvarsområden 
 
Kommunstyrelsen 
Har en förvaltning med underliggande enheter, vilka har ett brett och omfattande uppdrag 
inom olika verksamhetsområden. Kommunstyrelseförvaltningen svarar bland annat för det 
interna administrativa stödet i organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-enheten samt 
kommunikations- och utvecklingsenheten, där även näringslivsenheten ingår. I förvaltningen 
organiseras dessutom fysisk planering, kultur- och fritidsverksamheten samt kost och 
lokalvård. Kommunstyrelsen bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med 
andra kommuner om exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT 
och telefoni, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Har en förvaltning som ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola och 
vuxenutbildning. Men även verksamhetsområden inom SFI, vägledning, integration, 
gymnasiefrågor, musikskola, skolhälsovård samt fritidsgårdar och förebyggande 
ungdomsarbete. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ingår i ett målstyrt system med 
ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. 
Kommunen är den så kallade huvudmannen och har tillsammans med rektor huvudansvar för 
verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten 
styrs. 
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Förskola 
Bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt 
lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att 
utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans 
med vuxna. 
 
Grundskola 
Är obligatorisk och skolplikt gäller från förskoleklass - årskurs 9. Verksamheten pågår under 
skolans läsår som delas upp i höst- och vårtermin. Förskoleklasserna har samma läsårstider 
som skolan och följer också skolans läroplan. Grundskolan syftar till att elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 
 
VIVA 
VIVA är verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, studie- och 
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret. VIVA erbjuder kurser på 
grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare samt yrkesvuxenutbildningar 
inom bland annat vård och omsorg (VOC) samt lager och industri. Här finns också 
integrationsenhetens handläggare, dit den som är nyanländ vända sig för att få information för 
etablering i samhället. 
 
Musikskola 
Är en avgiftsbelagd verksamhet riktad till elever i åk 4 upp till gymnasiet för elever 
folkbokförda i Kungsörs kommun. För att gå i musikskolan behöver man ansöka om en plats. 
Musikskolan tar emot cirka 100 elever och erbjuder instrumentundervisning inom piano, 
gitarr, elgitarr, elbas, cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik. 
Musikskolan är ingen, fysisk, egen skola utan undervisningen bedrivs i befintliga skolors 
lokaler. 
 
Socialnämnden 
Har en förvaltning som arbetar utifrån reglemente och verkställer arbete utifrån 
socialnämndens mål och övriga uppdrag. Förvaltningen ansvarar för äldreomsorg, individ- 
och familjeomsorg samt funktionsstöd. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Är en del av kommunens socialtjänst och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta 
livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten ska individ och 
familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
➢ Stöd och rådgivning 
➢ Myndighetsutövning till barn, unga och familjer samt personer med missbruksproblem 

samt deras anhöriga 
➢ Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer 
➢ Handläggning av familjehem 
➢ Dödsbohandläggning 
➢ Verkställighet av öppenvårdsinsatser samt insatser till arbetssökande 
➢ Familjerätt 
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Äldreomsorg 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
➢ Hemtjänst 
➢ Boende för äldre 
➢ Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 
 
Hemtjänst 
Hjälp i hemmet eller hemtjänst tillhandahåller hjälp med praktiska saker som till exempel 
mathållning, städning, handling eller personlig omvårdnad. Hjälpen syftar till för att personer 
ska kunna bo kvar i sitt hem trots sjukdom, åldersförändringar eller funktionshinder. Inom 
hemtjänsten erbjuds också förebyggande och rehabiliterande insatser så som öppna 
mötesplatser som erbjuder aktiviteter och social samvaro. 
Boende för äldre 
Kommunen erbjuder trygghetsboende för personer som är 75 år eller äldre utan biståndsbeslut 
samt särskilda boendeplatser på Södergården till personer som har ett stort omvårdnadsbehov 
p.g.a. demenssjukdom eller fysiska sjukdomar. Det finns även platser för kortare vistelse t.ex. 
växelvårdsplatser för att möjliggöra för personen att bo kvar hemma eller som ett mellanled 
efter en sjukhusvistelse innan personen är redo att flytta hem. 
 
Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 
När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, erbjuds hjälp i hemmet 
efter kontakt med vårdcentral som fattar detta beslut om hemsjukvård. Vårdcentralen 
förmedlar vid behov kontakt med hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar 
legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. 
 
Funktionsstöd 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
➢ Bistånd 
➢ Bostad med särskild service 
➢ daglig verksamhet 
➢ Boendestöd 
➢ Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
 
Biståndsenheten 
Handläggarna utreder och fattar beslut om insatser för äldre och funktionsnedsatta personer. 
Samt utreder och fattar beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Bostad med särskild service 
Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och 
ett serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt. 
 
Daglig verksamhet 
Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden samt även insatser för 
sinnesstimulering. Insatsen är till för personer som till följd av funktionsnedsättning inte kan 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Boendestöd 
Boendestöd riktas till personer med socialpsykiatriska diagnoser eller som tillhör LSS 
personkrets som kan bo i egen lägenhet med visst stöd. 
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Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och 
stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning. 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn och unga tillfälligt, under kortare 
eller längre tid, vistas i ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också 
vara att delta i en lägerverksamhet. 
Korttidstillsyn är en form av förlängt fritids för barn och unga med funktionsnedsättning. 

 
Kungsörs kommunföretag AB 
Kungsörs kommunföretag AB ägs till 100% av Kungsörs kommun och utgör moderbolaget 
inom bolagskoncernen som består av: 
➢ Kungsörs fastighets AB 
➢ Kungsörs Kommunteknik AB 
➢ Kungsörs vatten AB 
Kungsörs Kommunföretag AB har i uppdrag att inom sin verksamhet äga och förvalta aktier 
och andelar utifrån, av kommunfullmäktige, givna instruktioner samt att samordna och 
utveckla verksamheten för företagens och Kungsörs kommuns räkning. Verksamheten bedrivs 
i Kungsör. 

 
Kungsörs fastighets AB 
Bolaget har i uppdrag att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och 
utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun. 

 
Kungsörs kommunteknik AB 
Bolagets verksamhet omfattar drift, planering- och akut underhåll samt byggnationer i 
följande verksamhetsgrenar: 
➢ Gatuverksamhet 
➢ Parkverksamhet 
➢ Fastighetsverksamhet 
➢ Verksamhet för naturvård och ekologi 
➢ Driftavdelning 
➢ Mät, kart och GIS verksamhet 
Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av 
tekniskverksamhet, service och underhåll samt enskilt avropade beställningar. Verksamheten 
har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak 
finansierade av Kungsörs kommun och Kungsörs Vatten AB. 

 
Kungsörs vatten AB 
Bolaget bildades 2016-01-26 för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten 
från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i Kungsörs 
KommunTeknik AB med särredovisning och verksamheten i bolaget startade 1 maj 2016. 
Bolaget verksamhet omfattar drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i VA-
anläggningar. 
VA-anläggningen består av: 
➢ Vattenverk 
➢ Högreservoar 
➢ Tryckstegringsstationer 
➢ Avloppsreningsverk 
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➢ Pumpstationer 
➢ Ledningsnät V, S, D 
 
VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vilket innebär att 
konsumenterna, på ett enkelt och tydligt sätt, ska kunna följa verksamhetens kostnader och 
intäkter, så att ingen korssubventionering sker. Underlag finns där verksamhetens flöden 
redovisas och hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av 
Kungsörs kommun. Beställningen omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, 
omvandlingsområden samt utvecklingsområden. Verksamheten har även omfattat större 
byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade med 
anläggningsavgifter och brukningstaxor. 
 
Kungsörs grus AB 
Ägs till 25% av Kungsörs kommun. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utvinna ballast samt att bedriva därmed 
jämförlig verksamhet. Ändamålet med bolaget är att hålla sådant grussortiment och ha sådan 
omfattning på verksamheten att ägarnas speciella behov på området tillgodoses och deras mer 
långsiktiga behov tillförsäkras. 

 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en 
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades 
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och 
upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med 
januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten 
Mälardalen, men en gammal pensionsskuld ligger kvar i VMKF. 
 
Verksamheten i VMKF har utökats under de senaste åren med bland annat 
säkerhetssamordnare och förvaltningen av ett antal kommungemensamma system. 
Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Att fortsätta att växa 
som förbund är viktigt för att kunna erbjuda medlemskommunerna kostnadseffektiva 
lösningar. Surahammars kommunfullmäktige fattade nyligen ett inriktningsbeslut om att bli 
fullvärdiga medlemmar i VMKF, vilket i praktiken bl.a. innebär att Surahammar kommer att 
lämna över sin löneadministration med tillhörande systemförvaltning till VMKF. 

 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) bildades 2011 och är ett kommunalförbund 
för Arboga och Kungsör, som fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds-, byggnads- och 
energiområdet och tillämpar de lagar som reglerar områdena - t.ex. livsmedelslagen, 
alkohollagen och plan- och bygglagen. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med -800 
tkr. Underskottet beror på ett intäktstapp, bl.a. till följd av att det allmänna konjunkturläget 
har bromsat byggplaner och antalet bygglovsärenden. Förbundet spår att byggandet kommer 
att dämpas och återgå till nivån före pandemin. Arbetet med tillsyn enligt plan- och bygglagen 
har varit nedprioriterat under några års i och med trycket på bygglovshandläggningen, men nu 
behöver en tillsynsplan tas fram som fastställer behoven framöver. 

 
Kommunalförbundet VafabMiljö 
Är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och 
Enköpings kommun. På uppdrag av medlemskommunerna tillhandahåller och utvecklar 
VafabMiljö avfallstjänster för alla 330 000 människor som bor och ca 16 000 företag som 
genererar avfall inom VafabMiljö-regionen. VafabMiljö arbetar bland annat med: 
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➢ Avfallsrådgivning 
➢ Hämtning av hushållsavfall 
➢ Slam och latrin 
➢ Sortering 
➢ Återvinning 
➢ Energiutvinning 
➢ Biologisk behandling 
➢ Kompostering 
➢ Deponering 
 
VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Är ett kommunalförbund som sedan bildningen 2001 har kommit att utökats med fler 
medlemskommuner. Ingående medlemskommuner är idag Västerås, Hallstahammar, 
Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping. 
Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam 
organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar 
som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första 
stycket, 8 kap 2 §. Undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem 
fortsatt ska ha ansvar för: 
➢ Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 
➢ Genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området 
brand enligt 3 kap 2 § 

➢ Framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
3 kap 3 § 

RTMD ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över 
RTMD:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare. 
 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Är en fristående organisation som bildades i maj 2010 av medlemmarna; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland, Arboga, Köping och Kungsörs kommun. 
Samordningsförbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16–64 år. Förbundet ska: 
➢ Jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en 

egen försörjning 
➢ Bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan 
➢ Stödja insatser kopplat till metodutveckling, kompetensutveckling, 

kartläggningar/förstudier och forskning 
Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att personer med behov av samordnade 
insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxa 2023 - Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att, enligt 
förslaget 

• höja avgifterna relaterade arbetstiden för avskrift av allmän 
handling, 

• höja taxorna till Naturvårdslaget, 
• höja taxorna till Stadsvårdslaget, 
• höja avgifterna till musikskolan, 
• höja bastaxan för tomter och mark, 
• höja arrendeavgifterna, 
• justera samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet, 

inklusive bibliotek samt kultur- och fritidsanläggningar, 
• höja hyrorna avseende gymnastik- och matsalar, 
• införa en avgift för att hyra Kung Karls skolas hemkunskapssal, och 
• fastställa måltidstaxan för lunch till personer äldre än 65 år på 

Björskogsskolan. 

Sammanfattning 
De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun år 2023 återfinns 
i ett samlat dokument.  
För avgifterna inom Socialnämndens ansvarsområde sker årliga 
uppräkningar med konsumentprisindex (KPI).  
Kommunen indexerar avgifterna till förskola och fritidshem enligt 
Skolverkets maxtaxereform.  
Den 13 juni 2022 § 111 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande 
avgifter för Socialförvaltningen samt höjda taxor för husbils-och 
gästhamnsplatser, vilka återfinns i det samlade dokumentet. 
I övrigt föreslås bland annat höjda avgifter för musikskolan, kopior av 
allmänna handlingar, mark, tomter och arrenden. Genomgripande 
förändringar av avgifterna inom kultur- och fritidsområdet föreslås och 
höjda hyror för gymnastiksalar samt matsalar. Höjda taxor för service från 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
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Naturvårdslaget och Stadsvårdslaget är andra exempel på förändrade taxor. 
Förändringarna redovisas i stora drag med belopp i denna skrivelse. För 
Kultur- och fritidsområdet är förändringarna dock mycket omfattande och 
återfinns i stället i sin helhet i det samlade dokumentet. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-05-30 § 111 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - 
justering av taxor för ställplatser och gästhamn 
KS 2022-05-30 § 112 Taxor och avgifter 2022 � Kungsör kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Skolchef 
Socialchef 
Kultur- och fritidschef 
Kostchef 
VD för KKTAB 
Kanslichef 
KU Ekonomi 
Avgiftshandläggare 
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Ärendebeskrivning 

Socialnämndens område 
De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun återfinns i ett 
enda dokument. När årlig uppräkning ska ske används faktorn 
konsumentprisindex (KPI) för september månad, enligt beslut i 
Kommunfullmäktige den 29 november 2021. Samtliga Socialförvaltningens 
taxor och avgifter räknas upp med KPI. 
Inom Socialförvaltningens ansvarsområde återfinns Stadsvårdslaget. 
Taxorna för Stadsvårdlaget föreslås höjas enligt följande: 

(kr/h) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Flyttkostnad av minst 
två personer 

560 510 50 

Övriga tjänster 120 110 10 

 
Taxan för lunch till äldre som vill äta på Björskogsskolan justeras till den 
samma som på Misteln, vilken är 73 kr per portion (77 kr per portion enligt 
taxe- och avgiftsdokumentet 2022). Endast personer äldre än 65 år får äta 
lunch där. 

Barn- och utbildningsnämndens område 
Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad. Den 
indexerade avgiftsnivån för 2023 framgår av det samlade dokumentet.  
Inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde återfinns musikskolan. 
Avgifterna till musikskolan föreslås räknas upp enligt följande: 

(kr) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Avgift per barn och 
termin 

815 770 45 

Hyra instrument 320 305 15 

 

Kommunstyrelseförvaltningens område 
I kommunstyrelsens egna verksamheter återfinns ett antal tjänster som 
beläggs med avgifter och som föreslås förändras enligt förslag som framgår 
av det samlade dokumentet. I det följande görs en redogörelse för vilka 
avgifter som föreslås justeras. 
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Bastaxan för tomter och mark i Kungsörs kommun höjs enligt följande: 

(kr/m2) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Tomtmark 130 120 10 

Industrimark 85 80 5 

 
Arrendeavgifterna föreslås höjas enligt följande: 

 Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Jordbruksarrende (kr/ha 
och år) 

1 125 1 025 100 

Anläggningsarrende 
(kr/anläggning och år) 

2 250 2 050 200 

Jaktarrende (kr/ha och 
år) 

84 77 7 

 
I stort sett samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
föreslås ändras. Genomgripande förändringar görs exempelvis inom ramen 
för Kungsörs bibliotek där nya avgifter läggs till för pocketböcker, 
tidskrifter/häften, ljudböcker, LP-skivor samt dator- och Tv-spel.  
Nya avgifter föreslås för uthyrning av Stenladan, Skillingepaviljongen och 
Ulvesundsaulan. (Avgifterna för husbils-och gästhamnsplatser beslutades 
2022-06-13 § 111.) 
Genomgripande förändringar föreslås även avseende uthyrning och tillsyn 
av gymnastik- och matsalar, där möjligheten att hyra kök och porslin/servis 
tas bort.  
Taxan för hyra av gymnastiksal för föreningsaktiviteter föreslås vara samma 
som föregående år, dvs. 15 kr/h för barngrupper och 30 kr/h för 
vuxengrupper samt 30 kr/h för kommunala förvaltningar. Hyra av 
gymnastiksal för disco, som anordnas för Kungsörs kommuns egna elever, 
föreslås oförändrat vara gratis. Likaledes föreslås hyran för politiska partier, 
fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden måndag-torsdag 
förbli gratis. 
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(kr) Nytt beslut Tidigare 
beslut 

Höjning 

Björskogs skola / Hagaskolan 
matsal och gymnastiksal 

   

Grundhyra allmänheten 600 305 295 

Grundhyra kommersiell vht 1 200 615 585 

Grundhyra interna 
sammankomster för kommunens 
verksamma föreningar 

300 150 150 

(kr/h)    

Privatperson för idrottsaktivitet 
eller barnkalas 

85 80 5 

Kung Karls skolas matsal    

Grundhyra allmänheten vid hyra 
minst en gång per vecka under 
en termin 

560 510 50 

Grundhyra allmänheten enstaka 
gång 

675 615 60 

Grundhyra kommersiell vht 1 350 1 230 120 

Grundhyra interna 
sammankomster för kommunens 
verksamma föreningar 

335 305 30 

Hyra av cafeteriadelen 
tillkommer 

220 200 20 

Hyra av Kung Karls skolas 
hemkunskapssal 

300 Ny  

 
Till kommunen inkommer inte sällan begäran från allmänheten om 
allmänna handlingar. Avgifter för avskrift av allmän handling föreslås höjas, 
inklusive bestyrkta avskrifter, från 90 kr till 125 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. Nya avgifter för avskrift av allmän handling som ljudband 
läggs till och motsvarar 120 kr per påbörjad arbetstimme. 
Förslaget innebär vidare att avgifterna för kopiering och skanning kvarstår, 
men att den särskilda avgiften för färgkopior tas bort. Detta gäller även 
föreningar. Erbjudandet om tilläggstjänsten fax per sida tas bort.  
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Taxan för Naturvårdslaget (KKTAB) föreslås höjas enligt följande: 

(kr/ha) Nytt beslut Tidigare 
beslut 

Höjning 

Röjning och hopplockning av 
grov sly i kraftigt igenväxt mark 

5 500 5 188 312 

Tyngre gräsröjning med rikligt 
inslag av sly 

580 545 35 

Lättare gräsröjning 440 415 25 

Kr/m3    

Huggning och hopsamling av ris 
till högar 

130 125 5 

Kr/m    

Uppsättning av rovdjursstängsel 
med fårnät 

60 14 46 

Uppsättning av rovdjursstängsel 
med endast el 

50 11 39 

Kr/tim    

Timtaxa för ett lag bestående av 
fyra personer 

250 75 175 

Timtaxa åt kommunens olika 
förvaltningar och bolag 

250 110 140 
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Avgifter inom socialtjänsten 
Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219 
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117 
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 194 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (taxebilaga för kommunen 

antagen) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13 § 111 (bla måltidsavgifter LSS och 

korttidsvistelse) 
 

Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet (52 500 kr). 
För 2023 är maxtaxan 2 359 kr i månaden. 
 

Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga mål-
tider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen. 
 
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck. 
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 73 kr/måltid 
Middag 56 kr/måltid 
Kaffe, kaka, smörgås, glass 11 kr/styck 

 
 
Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda 
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.  
 

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive 
utkörning) 

68 kr/måltid 
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Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.  
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 95 kr/måltid 
Varm lunchlåda, inklusive råkost 85 kr/måltid 
Kaffe, kaka smörgås, glass 11 kr/styck 

 

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad 
med särskild service 

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck 68 kr/måltid 
Middag, exklusive smör, bröd och dryck 56 kr/måltid 

Måltidsavgifter LSS – Korttidstillsyn 
Vid korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år samt under lov, 
enligt 9 § 7 p LSS, tas en avgift ut för mat. Resor från korttidstillsyn betalas av om-
sorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps av en annan kommun/vårdgivare ska 
måltidsavgiften motsvara dennes gällande måltidstaxa, dock aldrig högre än vid kort-
tidstillsyn inom kommunens egen regi.  
 

Kostnad måltider 12–15 år 16 och äldre 
Frukost 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Mellanmål 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Heldag vid lov 82 kr/måltid 93 kr/måltid 

 Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse i korttidshem, stödfamilj eller på läger. Vid insats i form av 
korttidshem, stödfamilj eller läger enligt 9 § 6 p LSS. Resor till och från 
korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps 
av en annan kommun/ vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes gällande 
måltidstaxa, dock aldrig högre än vid korttidsvistelse inom kommunens egen regi. 
 

Åldersgrupp Heldag Reducerad dag 
0-6 70 kr 36 kr 
7-12 90 kr 45 kr 
13-15 107,50 kr 54 kr 
16 och uppåt 118,50 kr 59 kr 

 
Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. 
Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang. 
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Måltidsavgifter Juvelen 
Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar) 106 kr/dag 

 

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

Måltidskostnad korttidsboende 135 kr/dygn 
 

Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang) 
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut. 

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende 
(frukost, lunch, middag och mellanmål) 

 
3 883 kr/mån 

Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch 
eller middag)  

1 942 kr/mån 

Matabonnemang varm matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang kall matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, 
middag samt kaffe och kaka) 

3 883 kr/mån 

 
 
Omvårdnadsavgifter 

Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
 

Korttidsvistelse och växelvård  79 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 359 kr/mån 

 
 

Förbrukningsvaror, särskilt boende 
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst an-
vänds för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, 
toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets 
referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften. 
 

Förbrukningsvaror på särskilt boende  135 kr/mån 
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Hemtjänstavgift 

Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 422 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 
timmar/månad 

422 kr/timme 

Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 359 kr/mån 
Installation av trygghetslarm 225 kr 
Trygghetslarm 281 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 422 kr/timma 
Borttappad larmknapp 1 068 kr 

 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett 
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas 
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.  

 
 
Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 494 kr/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 494 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  124 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  203 kr/besök 
Högst vid enstaka hembesök 494 kr/besök 

 
 
Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten 
 

För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

Drogkontroll  394 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 622 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 747 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 125 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 125 kr 
ADDIS 6 747 kr 
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För klienter inom Kungsör  

Drogkontroll till klienter utan remiss 281 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
 

Placeringar  
 

Skyddat boende, vuxen  90 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 44 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 64 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 75 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  90 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 90 kr/dygn 

 
 
Dödsboförvaltning  
 

Dödsboförvaltning   523 kr/timme 
 

 
Färdtjänst 

 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 55 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar 
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och 
person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 55 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 22 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 45 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 45 kronor per 
enkelresa. 

Resa i annan kommun 
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3,50 kronor/kilometer dock lägst 55 kronor per enkelresa och person. 
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Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst 
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kom-
mun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad till samma 
taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under 
förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej 
kan användas. 
 
1. Tillämpningsföreskrifter 
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter. 
 

--------------------------  
 

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2023. 
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Bastaxa för tomter och mark i Kungsörs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-08, § 85 
 
 
Bastaxa  

Tomtmark 130 kr/m2 
Industrimark 85 kr/m2 
 
Till detta kommer kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
 
Övrigt  
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar 
det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad 
prisbild för just det området. 

 
---------- 

 
Taxan gäller från den 1 januari 2023. 

  

Sida 162 (547)



 

10 

Taxa för kopiering m.m. 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, § 30 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 82 (kopiering till enskild) 
 
 
Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering från egna 
original (föreningar och kommunägda bolag samt privatpersoner) och kopiering 
internt inom kommunen.  
 
Taxan gäller i hela kommunförvaltningen om inget särskilt undantag görs. 
 
A. Allmänna handlingar  

1. Kopiering av allmän handling 
Allmänheten har rätt att, utan avgift, ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun. I första hand lämnas handlingar ut elektroniskt. 
 
Om han eller hon önskar en kopia av allmän handling tas en avgift ut för 
kopieringen. Avgiften är densamma för  
- kopia av handling 
- utskrift av information lagrad på datamedium 
 
 Svartvit/Färg 
Kopior A4  
- beställning under 10 sidor Gratis 
- beställning av 10 sidor 50:00 kr 
- kopior därutöver per sida 2:00 kr 
  
  
Kopior A3 Svartvit/Färg 
Per sida 5:00 kr 

 
Finns det särskilda skäl, som t.ex. att en beställning av en större mängd önskade 
A4-handlingar delas upp i flera mindre beställningar får avgift tas ut med 50 
kronor för första sidan och 2 kronor för varje sida därutöver. 
 
Kopior i A0-, A1- och A2-format kan inte göras i kommunens egna maskiner.  
 
Kopior från mikrofilm eller mikrofiche kan inte tas i kommunen.  
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion görs vid dubbelsidig 
kopiering.  
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2. Avskrift av allmän handling och bestyrkt kopia 
Om någon önskar att kommunen ska skriva av allmän handling eller bestyrka 
kopia av allmän handling gäller följande: 
 

Avskrift av allmän handling  125:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Avskrift av allmän handling 
(ljudband) 

120:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt avskrift av handling 125:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt kopia av handling 2:00 kr per handling dock lägst 
50:00 kr 

 
3. Beställning som sänds via e-postmeddelande 
Avgifterna för kopiering och avskrift av allmän handling gäller även när 
handlingen sänds till beställaren via bifogad fil till e-postmeddelande. Kostnaden 
för själva e-postmeddelandet tillkommer med 2:00 kr/sändning. 
 
Bestyrkt avskrift/kopia av handling skickas inte via e-post. 
 
4. Portokostnad 
För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för portokostnad tas ut samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande 
förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.  
 
5. Betalning  
Avgiften tas ut och tillfaller den enhet/myndighet som utför beställningen. Betal-
ningsätt (Swish eller fakturering) bestäms av samma myndighet. 
 
Avgifterna är momsbefriade. 
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B. Kopiering och skanning från egna original  
Till föreningar 
Vaktmästeriet vid kommunstyrelsens förvaltning kan, i begränsad omfattning, 
hjälpa föreningar som är berättigad till kommunalt bidrag med kopieringstjänster. 
 

A4 A3 Kopia 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

kopia kr/styck 3:00 kr 6:00 kr 6:00 kr 12:00 kr 
 
Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 

Tilläggstjänst Avgift 

Vikning/styck 0:05 kr 

Vikning + häftning/styck (A4 till A5) 0:50 kr 

Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong) 5:00 kr 

Häftning/styck 0:50 kr 

Inplastning/styck A4 5:00 kr 

Inplastning/styck A3 8:00 kr 

Skanning/sida 5:00 kr 
 

Till ovanstående kommer moms med 25 procent. 
 
Kopiering m.m. till föreningar faktureras. Vid mindre mängd samlas kostnaderna 
upp och faktureras någon eller några gånger per år.  
 
Beställda jobb hämtas på plats i kommunhuset. 
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Till enskild person 
Om allmänheten efterfrågar kopieringstjänster ska hänvisning ske till privata 
aktörer på marknaden och till biblioteket. Kopiering till enskild person från eget 
original kan utföras i begränsad omfattning.  
 
Vid önskemål om kopior ur skrifter, böcker och dylikt måste upphovsrätten 
beaktas. Det är inte längre tillåtet att kopiera hela eller större delar av böcker, men 
man får fortfarande lov att kopiera mindre delar av en bok för privat bruk, eller en 
bok av begränsat omfång. Detta gäller även för studentlitteratur. Det innebär att 
exempelvis professionella kopieringsaffärer och kommuner inte får medverka till 
kopiering av hela böcker utan att författaren får någon betalning för det. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 
Betalning för dessa tjänster görs via Swish. 
 
För avgifternas storlek – se Avgifter för Kungsörs bibliotek. 
 

 
__________ 

Taxan ersätter tidigare taxa för kopiering av allmänna handlingar. 
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Taxa för naturvårdslagets arbete  
Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 218 
Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 131 
 
 
 
Naturvårdslaget, som är en arbetsmarknadsinsats, arbetar bl.a. med röjning 
av sly och gräs, huggning, stängsling, underhåll av stängsel samt hopdragning 
och eldning av avröjt sly. 
 
Denna taxa ska i så stor del som möjligt täcka kommunens driftkostnader, 
d.v.s. kostnad för uppvärmningen av koja, reparationer och bränsle till sågar, 
bilkostnader m.m. Kostnader för arbetsledning ingår inte i taxan, utan 
bekostas av kommunen. 
 

Naturvårdstjänster hos privata markägare 
 

Röjning och hopplockning av grov sly i kraftigt igenväxt mark 5 500 kr/ha 
Tyngre gräsröjning med rikligt inslag av sly   580 kr/ha 
Lättare gräsröjning   440 kr/ha 
Huggning och hopsamling av ris till högar   130 kr/m3 
Uppsättning av rovdjursstängsel med fårnät     60 kr/m 
Uppsättning av rovdjursstängsel med endast el     50 kr/m 
Timtaxa för ett lag bestående av fyra personer     250 kr/tim 
 
 
Moms tillkommer på ovan angivna priser. 
 
Nyttjaren får välja på timtaxa eller fastpris för olika arbetsinsatser. 
 
 

Naturvårdsuppdrag åt kommunens olika förvaltningar och bolag 
 
Timtaxa 250 kr/tim 
 
Dessa tjänster utförs i mån av tid och utanför ordinarie naturvårdsuppdrag. 
 

_______________ 
 

Den reviderade taxan gäller från den 1 januari 2023. 
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Taxa för ställplats för husbil  
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 54 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13, § 111 
 
 
 
Ställplatser för husbil finns vid gästhamnen, i priset ingår tillgång till 
servicehuset Kajutan med dusch och toalett. Dessa kan inte förbokas. 
 
Taxa för ställplats är 200 kronor per natt. Önskas el tillkommer 50 kronor per 
natt. 
 
Betalning sker med kort vid kortautomat i anslutning till Kajutan. 
 
Vid behov av fullskalig ställplats hänvisas till campingen. 
 
 
Taxan gäller from den 1 juli 2022. 
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Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oxgatan  
Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 41 
 
Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4. 
 
 
1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar, husbilar och 

därmed jämförbara fordon som har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 
8 meter. 

 
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand 

för boende inom KAK och Kungsörs närområde. 
 
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista 

april.  
 
4. Kostnaden för helår är 1 125 kronor. 
 
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 55 kronor/månad fram till och med 

den 30 april.  
 
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade. 
 
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen. 
 
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon. 
 
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen. 

Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga 
underhållsarbeten. 

 
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon. 

 
________ 

 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
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Taxa för gästhamnen för båtar  
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 62 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13, § 111  
 
 
 
Gästhamnen 
Gästhamnsavgift 150 kr/dygn 
El 50 kr/dygn 
 
Avgift för gästhamnen betalas vid kortautomat i anslutning till Kajutan. 
 
 
Taxan gäller from den 1 juli 2022 
 

______________ 
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Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar  
Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 69 
 
 
Matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i 
Hagaskolan och Björskogsskolan kan hyras av allmänheten, föreningar m.fl. 
Bokning sköts av fritidskontoret som också tar emot betalning av 
depositionsavgift.  
 
Den som hyr gymnastik- eller matsal ansvarar för att lokalen städas och återställs 
till ursprunglig möblering. 
 
Hyra av Björskogs gymnastiksal, Hagaskolans gymnastiksal och Björskogs matsal  
Grundhyra för  
- allmänheten 600 kr 
- kommersiell verksamhet 1 200 kr 
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar 300 kr 
 
För följande bokningar av gymnastiksalarna utgår ingen grundhyra utan  
timkostnad enligt följande: 
- Privatperson som hyr för idrottsaktivitet eller barnkalas 85 kr/tim 
- Föreningsaktivitet: 

- för barngrupper 15 kr/tim 
- för vuxengrupper 30 kr/tim 

- Kommunala förvaltningar 30 kr/tim 
 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/tim 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/tim 
 
Hagaskolans gymnastiksal hyrs inte ut till privata fester. 
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Hyra av Kung Karls skolas matsal och hemkunskapssal  
 
Grundhyra för  
- Allmänheten vid hyra minst en gång/vecka under en termin 560 kr 
- Allmänheten hyra enstaka gång 675 kr 
- kommersiell verksamhet 1 350 kr 
- interna sammankomster/möten för inom kommunen  

verksamma föreningar 335 kr 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/tim 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/tim 
Vid hyra av cafeteriadelen tillkommer i samtliga fall 220 kr 
 

 
 

Depositionsavgift 
Depositionsavgiften är 1 600 kronor och gäller vid uthyrning till privatpersoner (ej 
barnkalas) och kommersiell verksamhet. Den ska betalas in innan man får hämta 
ut nycklar.  
Depositionsavgiften betalas inte tillbaka om städningen inte skötts på ett tillfreds-
ställande sätt. Tidpunkt för avsyning efter uthyrning sker enligt överenskommelse. 
 

Hyra av Kung Karls skolas hemkunskapssal 
Hyra av salen per tillfälle med egen städ   300 kr 

 

____________ 

 

Denna taxa ersätter tidigare taxa för uthyrning av samlingslokaler till allmänheten. 
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Taxor för Miljö och Service utförda arbeten  
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 132 
 
 
 
Miljö och Service är en arbetsmarknadsinsats. Arbetsgruppen bistår 
förvaltningar och kommunala bolag med enklare underhåll och flytt.  
 
Denna taxa ska i främst täcka transportkostnader. 
 
 
Flyttkostnad (inkl. minst två personer) 560 kr/tim 
 
Övriga tjänster 120 kr/tim 
 
 
Taxan är uppräknad med september månads KPI (9,7%). 
 
 

_______________ 
 

Taxan gäller från den 1 januari 2023. 
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Avgiftstaxa förskola och skolbarnomsorg  
Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, § 59 

 
  

Månadsavgiften för kommunal förskola och skolbarnomsorg debiteras som en procentuell 
andel av vårdnadshavarnas gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad en-
ligt nedanstående. 
 
Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 340 kronor. 
Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad. 
 
Avgift för förskolebarn ska vara: 

• Barn 1  3 % av inkomsten - dock högst 1 645 kronor per månad 
• Barn 2 2 % av inkomsten - dock högst 1 097 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst    548 kronor per månad 
• Barn 4 ingen avgift 

 
 

Avgift för skolbarn ska vara: 
• Barn 1  2 % av inkomsten - dock högst 1 097 kronor per månad 
• Barn 2  1 % av inkomsten - dock högst     548 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst    548 kronor per månad 
• Barn 4  ingen avgift 

 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. Det innebär att den högsta avgiften betalas för 
det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och 
med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 
Avgiftsgrundande inkomst 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
- Bruttoinkomst inkl jour och beredskapsersättning (=lön före skatt). 

För egna företagare anges den inkomst som angivits som sammanräknad inkomst på 
senast inlämnad självdeklaration. 

- aktivitetsstöd 
- arbetslöshetsersättning 
- arbetsskadeersättning 
- statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel) 
- familjebidrag (familjepenning) 
- familjehemsersättning (arvodesdel) 
- livränta 
- pension (ej barnpension) 
- sjuk- och föräldrapenning (brutto) 
- sjukbidrag 
- vårdbidrag (skattepliktig del) 
- skattepliktiga naturaförmåner 
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Avgiftstaxa öppna fritidsverksamheten  
 
Avgiften för öppen fritidsverksamhet är 320 kronor per månad. 
 
Detta inkluderar ett enkelt mellanmål. I denna avgift ingår också lovomsorg. Under 
loven serveras lunch, som också ingår i avgiften. Avgift uttas för 12 månader per år. 
Avgift uttages från och med startdagen med hel månadsavgift. Hel avgift uttas också 
under uppsägningstiden.  
 
Om endast lovomsorg önskas är avgiften 85 kronor per dag, avgiften per kalendermånad 
kan dock inte överskrida avgiften för ordinarie fritidshem. 
 
Både avgiften för öppen fritidshemsverksamhet och lovomsorg ska efter 2023 räknas 
upp enligt Skolverkets maxtaxereform som är indexreglerad. 
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Avgifter i musikskolan  
 
Om tre barn från samma familj går i musikskolan går barn tre gratis. 
 
Avgift per barn och termin  815 kr 
Hyra instrument  320 kr  
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Taxa för mat till äldre som vill äta på Björskogsskolan i Valskog  
Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-10, § 33 
 
 
 
Taxa 

Lunch 73 kronor/portion (samma som på Misteln) 
 
I lunchen ingår smör, bröd, dryck, sallad och kaffe. 
 
 
Begränsningar 
Möjligheten gäller personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog och 
endast under terminstid då köket är igång. 
 
Om endast några få personer är intresserade av att äta lunch i Björskogsskolan är 
det möjligt att äta med eleverna. Om intresset för detta är stort (mer än ca 5 
personer) hänvisas de äldre, av utrymmesskäl, att äta när de flesta elever ätit klart, 
cirka kl. 12.15.  
 
Denna lunch är inte särskilt näringsberäknad eller anpassad för äldre utan följer 
skolmatens rekommendationer och krav.  
 

_________________ 
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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet  
Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 189 
 
 

Kungsörs bibliotek  
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle) 

- Böcker/CD vuxen 3 kr/bok och dag 
- Böcker/CD barn under 18 år  Ingen avgift 
- DVD 10 kr/DVD och dag 
- Fjärrlån 10 kr/bok och dag 
- Tidskrifter 3 kr/tidskrift och dag 

b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media 
Vuxen skön- och facklitteratur:   250 kronor 
Pocket:   100 kronor 
Barnlitteratur:   150 kronor 
Tidskrifter, häften:   50 kronor 
Ljudböcker:   200 kronor 
Språkkurser:   500 kronor 
Cd-skivor:   150 kronor 
LP-skivor:   500 kronor 
Data och tv-spel:   500 kronor 
Dvd:   500 kronor 
Fjärrlån:   500 kronor 

c) Kopior och utskrifter från dator 
- A4 svartvitt 3 kr/sida 
- A4 färg 6 kr/sida 
- A3 svartvitt 6 kr/sida 
- A3 färg 12 kr/sida 

d) Övrigt  
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida 
- Plastkasse 5 kr/styck 

 
Badhuset  

a) Badavgifter 
- Vuxna (18 år-) 40 kr/gång 
- Ungdomar t.o.m. 17 år 20 kr/gång 
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 70 kr/gång 
- Rabattkort vuxen 350 kr/10 gånger 
- Rabattkort ungdom 150 kr/10 gånger 
- Årskort 850 kr 
- Simskola 350 kr/3 veckor 

Sida 178 (547)



 

26 

b) Hyra badhuset 
- Grundavgift 650 kr/2 timmar 
- Därefter påbörjad timma 325 kr/per timme 

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset 
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/per timme 
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/per timme 
- vattengympa  150 kr/per timme 

d) Övrigt 
- Hyra badlakan 20 kr/styck 
- Schampo 20 kr/förpackning 

  
Ishallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 320 kr/match 3 250 kr/match 
- ungdom 50 kr/match 1 630 kr/match 
- turnering/cup 1 100 kr/gång 2 200 kr/gång 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 1 100 kr/h 
- ungdom 20 kr/h 550 kr/h 

c) Övrigt  
- Uthyrning, privatperson 1 100 kr/h 

 
Sporthallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- match seniorer 320 kr/match 650 kr/match 
- match ungdom -25 år 50 kr/match 100 kr/match 
- cup/turnering, heldag 1 100 kr/hall 2 200 kr/hall 
- cup/turnering, halvdag 550 kr/hall 1 100 kr/hall 

b) Träning Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h och hall 220 kr/h och hall 
- ungdom -25 år 20 kr/h och hall 220 kr/h och hall 

c) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) 
 Kungsörsförening Annan kommun, 
  företag 
- med entré 2 720 kr/dag 3 260 kr/dag 
- utan entré 1 630 kr/dag 3 260 kr/dag 

d) Hyra av sporthall för motionsverksamhet  
 Kungsör Annan kommun 

- allmänhet, företag 160 kr/h och hall 320 kr/h och hall 
 

Fotbollsplan, ej konstgräs  
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 320 kr/match 650 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 50 kr/match 100 kr/match 
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b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/tim 200 kr/tim 
- ungdom/juniorer 20 kr/tim 200 kr/tim 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 100 kr - 
- halvdag 550 kr - 

 
Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) 

a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 
- Seniorer, herr/dam 650 kr/match 1 300 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 320 kr/match 1 300 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 200 kr/h/hel plan 650 kr/h/hel plan 
- seniorer (Köping, Arboga)  540 kr/h/hel plan 
- ungdom/juniorer 100 kr/h 540 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 300 kr - 
 

Lockmora gård  
a) Uthyrning 

- Uthyrning Lockmora gård, egen städning 430 kr/gång 
- Städ 300 kr/tim 

b) Nyckelbricka dusch/bastu 
- depositionsavgift 100 kr 
- årsavgift 400 kr/år 

 
Stenladan 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Stenladan, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 

 
Skillingepaviljongen 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Skillingepaviljongen, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 

 
Ulvesundsaulan 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Ulvesundsaulan, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 
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Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2023 och ersätter tidigare 
motsvarande taxor och avgifter. 

 
Avgifter arrenden  

Antagna av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 42 
 

Jordbruksarrende  
Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark är exempel på 
upplåtelser som kan vara jordbruksarrende. 
 
Pris 
1 125 kr/hektar och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 

 
Bostadsarrende  

Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är en upplåtelse av mark för fritidshus. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
Avgiften sätts till andel av fastighetens taxeringsvärde.  
Reporänta +3,5 % per år x taxeringsvärde. 

 
 

Anläggningsarrende 
En upplåtelse av mark för byggnad eller byggnader som inte är endast av ringa 
betydelse för en verksamhet, t.ex. bensinstation, fabrik, lagerhus, vindkraftpark. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
2 250 kr/anläggning och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 
 

Jaktarrende 
Jaktarrende är upplåtelse av jakträtt till annan person än markägare, detta regleras 
som upplåtelse i jordabalken 7 kap och i Jaktlagen (1987:259) 14-16§§. 

 
Pris 
84 kr/hektar och år. 
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Avgift för borgerlig begravningsförrättare  
Antagna av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 9 
 
 

Begravningsförrättare  
Två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – utses 
för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter nominering av 
partierna.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som 
mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att 
allmänna val hållits. 
 

Arvode 
Borgerlig kommunal begravningsförrättare erbjuds ett dagsarvode enligt 
kommunens arvodesreglemente för varje begravningsuppdrag. Ersättning 
inkluderar semestersättning. 
 

Avgift för borgerlig kommunal begravning 
Kommunens avgift för att tillhandahålla borgerlig begravningsförrättare är 
densamma som dagsarvodet till förtroendevald enligt kommunens 
arvodesreglemente. 
Avgiften betalas av den som beställer tjänsten, vanligen dödsboet. 
Begravningsbyrå har rätt att ta ut ersättning för andra kostnader i samband med 
borgerlig begravning med kommunal begravningsförrättare, t.ex. lokal och musik.  

___________ 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Sotningstaxa och brandskyddskontroll 2023 för 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 
taxa och att den ska indexregleras med sotningsindex som tas fram av SKR 
varje år. 

Sammanfattning 
Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarig för rengöring 
och brandskyddskontroll av eldstäder inom det geografiska ansvarsområdet. 
Genom förbundsordningen har Kungsörs kommun överlåtit till RTMD att 
ansvara för denna myndighetsutövning.  
2022-12-31 så går avtalet med nuvarande sotningsentreprenör ut och en 
upphandling av ny entreprenör pågår. I samband med detta föreslår RTMD 
att en ny taxa antas i Kungsörs kommun, för att underlätta för den enskilde 
att förutspå vilken kostnad som sotning och/eller brandskyddskontroll 
kommer innebära.  
Föreslagen taxa innebär en fast taxa för sotning och/eller 
brandskyddskontroll per objekt i stället för en minutbaserad taxa. Taxan 
uppräknas årligen med sotningsindex som antas av SKR i april varje år.  
Denna modell för taxa används i sotningsdistrikten i Hallstahammar och 
Surahammar samt Västerås. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förslag till ny sotningstaxa Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
RTMD 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/536 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Räddningstjänsten Mälardalen 

POSTADRESS 721 87 Västerås    BESÖKSADRESS Vallbyleden 9    TELEFON VXL 010-179 82 00    E-POST info@rtmd.se    www.rtmd.se 

Datum: 2022-11-30 

Diarienummer:2022/983-RTMD-132 

 Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll  
Kungsör   

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 § 

Enfamiljshus (småhus) 
 

1 Rengöring per objekt 389 kr 

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 130 kr 

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 173 kr 

4 Brandskyddskontroll per objekt 799 kr 

5 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 266 kr 

6 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 333 kr 

7 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 041 kr 

8 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 405 kr 

9 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 521 kr 

10 Efterkontroll av föreläggande efter genomförd brandskyddskontroll 599 kr 

11 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 220 kr 

12 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 220 kr 

13 Tilläggsavgift för extra framkörning 220 kr 

14 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 132 kr 

I taxorna ingår framkörning och erforderligt administrativt arbete kopplat till förrättningen. 

För extraarbete, exempelvis borttagning av blanksot, temperaturmätning, tryckmätning, läckage- eller röktrycksprovning 

uttas ersättning för mertiden med timpris som anges i 2:1-3. 

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Taxan utanför ordinarie arbetstid är två gånger ordinarie taxan. 

Alla avgifter är exklusive moms. 

2 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 § 

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljshus) Avgift 

1 Rengöring per persontimme 518 kr 

2 Brandskyddskontroll, efterkontroll per persontimme 799 kr 

3 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per persontimme 694 kr 

4 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 220 kr 

5 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 220 kr 

6 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 132 kr 

I taxorna ingår framkörning och erforderligt administrativt arbete kopplat till förrättningen. 

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).  

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Taxan utanför ordinarie arbetstid är två gånger ordinarie taxan. 

Alla avgifter är exklusive moms. 
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Övrigt 

Taxorna gäller från och med 2023-01-01 och justeras årligen from 2023 års sotningsindex. 

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.   

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från 

förfallodagen tills betalning sker.  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinje för samspel mellan förtroendevalda 
och tjänstemän i Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje 
för samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i Kungsörs 
kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 haft i uppdrag att ta fram ett 
förslag till samspel mellan den förtroendevalda organisationen och 
kommunens tjänstepersoner. Representanter från partierna och 
tjänstepersoner var involverade i ett utvecklingsarbete gällande att ta fram 
detta dokument i månadsskiftet mars/april 2022. Förslaget har sedan varit på 
remiss hos förtroendevalda via deras gruppledare och deltagare på 
workshopen, samt hos deltagande tjänstepersoner. Utkastet är därefter 
justerat enligt kommunstyrelsepresidiums önskemål och läggs nu upp för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Riktlinje för samspel mellan 
förtroendevalda och tjänstemän i Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Gruppledarna, CLG, KLG 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/508 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Riktlinje för samspel mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner i Kungsörs kommun 
 

Innehåll 
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2. Fördelning av ansvar och roller ...........................................................................................2 
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4. Samspel - och den viktiga knutpunkten Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och 
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5. Uppföljning .........................................................................................................................9 
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1. Hur vi ska styra och leda tillsammans  
För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera krävs ett gott samspel mellan 
de förtroendevalda och tjänstepersoner. Fördelning av ansvar och roller mellan dessa två skikt 
behöver vara tydligt. Rollerna behöver förstås av båda parter. Detta åstadkommer vi genom 
att  

✓ Ha skriftliga tydliga fördelning av ansvar och roller 
✓ Skapa förståelse för varandras ansvar och roller 

Denna riktlinje är resultatet av ett arbete med ambitionen att skapa denna förståelse genom att 
ha arbetat tillsammans mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Målet är att skapa ett gemensamt driv för att föra utvecklingen i Kungsör framåt. Riktlinjen 
och framför allt dess ambition, ska därför stämmas av årligen. Det kan förslagsvis ske under 
ett gemensamt dygn där överenskommelsen utvärderas och utvecklas. Stödfrågor för detta 
finns sist i dokumentet. 

Riktlinjen ska ses som gemensamma spelregler för kommunkoncernens alla anställda och 
förtroendevalda. Den ger även en transparens för medborgarna hur kommunen arbetar och 
vem som ansvarar för vad. Utan allas engagemang och förståelse för att vi levererar 
kommunens tjänster tillsammans, kan vi inte driva och utveckla Kungsör som ort och 
organisation. Därför behöver vi alla medverka i att varje dag återskapa en kultur där vi vill 
göra varandra bra och lyfter varandra i de sammanhang det går. Tillsammans hanterar vi de 
svårigheter som uppstår och tillsammans firar vi de framgångar som uppnås. Ingen kan 
åstadkomma något på egen hand. 

Dokumentet är uppbyggt utifrån tre parametrar: fördelning av ansvar och roller, 
kommunikationsvägar samt samspel.  

Underlag till överenskommelsen arbetades fram 2022 under en workshop som inkluderade 
kommunens alla presidier och centrala ledningsfunktioner, cirka 25 personer. Material har 
också hämtats från tidigare överenskommelser i form av reglementen och gällande 
rollbeskrivning för kommundirektör samt stödmaterial från SKR och inspiration från andra 
kommuner.  

 
2. Fördelning av ansvar och roller  
De förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser, nämnder och 
beredningar (KL 4kap1§). Uppdragen för dessa organ finns beskrivna i reglementen antagna i 
fullmäktige. Hur de förtroendevalda har möjlighet att väcka frågor och hur mötena ska gå till 
regleras i respektive arbetsordning.  

Kommunens högsta tjänsteperson är kommundirektören, som även är förvaltningschef över 
kommunstyrelsens förvaltning (KL 7kap§1). Hur kommundirektören ska leda förvaltningen 
finns beskrivet i en instruktion beslutad i kommunfullmäktige. Där beskrivs bland annat att 
kommundirektören anställer, förutom direkt underställda vid kommunstyrelsens förvaltning, 
även förvaltningschefer. Förvaltningschefer rekryteras dock alltid i samråd med de 
förtroendevalda. Kommundirektören är också koncernens verkställande direktör (VD) och 
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bereder respektive styrelses rekrytering av VD. De förtroendevalda är dock arbetsgivare och 
har alltid det yttersta arbetsgivaransvaret. 

Principiella frågor som exempelvis kommunens övergripande mål och riktlinjer, budget, skatt, 
nämndsorganisation och årsredovisning beslutas i fullmäktige (KL 5 kap1§). Detta ansvar får 
inte delegeras. Tillsammans med en vision som berättar var kommunen förväntas vara på 
längre sikt, och en uttryckt värdegrund som bas för sitt handlande, ger de förtroendevalda en 
riktning och möjlighet för sin organisation att agera på önskvärt sätt för att driva kommunen 
enligt den politiska viljan. 

Kommunstyrelsen är i praktiken det organ som enligt kommunallagen leder och samordnar 
(bereder) ärenden till kommunfullmäktige. Därför har kommunstyrelsen uppdraget att ha 
uppsikt över hela koncernens arbete, och även den verksamhet som kommunen driver i andra 
organisatoriska former. Samarbetet mellan kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande är därför helt avgörande för att organisationen ska kunna fungera effektivt. På 
motsvarande sätt behöver samarbetet mellan övriga nämnders och styrelsers högsta 
tjänstemän och respektive ordföranden fungera för att verksamheterna ska ges optimala 
förutsättningar att leverera utifrån lagkrav och politiska ambitioner. Kommundirektören ska 
också ha en överenskommelse med oppositionens ledare, då dialogen mellan dessa funktioner 
också behöver vara strukturerad. I alla nyckelfunktioner där bryggan mellan politik och 
profession ständigt återskapas, är det viktigt att ha förståelse för att relationen och rutinen 
mellan dessa behöver förnyas varje gång någon av dessa parter byts ut. 

Genom att presentera beslutsunderlag för de förtroendevalda som är genomarbetade och 
tydliga, förslag som är förankrade med de förtroendevalda men opartiskt professionella, och 
där vi tar hänsyn till övriga intressenter och anställda, skapar vi en effektiv beredningsprocess. 
På så sätt lägger vi också grunden för den tillit som är nödvändig för att fungera som 
organisation. Ju tidigare i en beredningsprocess vi reder ut missförstånd, desto effektivare blir 
vi. Förståelsen för varandras roller ligger till grund för en respektfull dialog. 

För alla anställda i koncernen är det viktigt att veta vem som förväntas göra vad i alla led för 
att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det är varje chefs och medarbetares ansvar att 
tillsammans tydliggöra sina egna uppdrag i förhållande till den politiskt uttryckta 
viljeinriktningen för sin verksamhet, och kommunicera detta med varandra för att undvika 
missförstånd.  

Vi vill ha en gyllene zon för överlappande kommunikation mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Syftet är att förverkliga det demokratiska uppdraget gentemot medborgarna. 
Utan zonen kan inte uppdrag ges, och inte heller förstås. Den behöver dock förvaltas av oss 
alla med respekt för varandras roller.   

Förtroendevaldas roll är:  

✓ Att företräda och tjäna medborgarna 
✓ Att lyssna in invånarna, ha hög närvaro och vara tillgänglig  
✓ Att se alla ärenden som lika viktiga, inte enbart företräda personliga intressen  
✓ Se till att delegationen följs  
✓ Ansvara för ”vad och när-frågorna”, dvs vad som ska göras och när det ska vara klart.  
✓ Vara visionära och ta det strategiska ansvaret att tänka långsiktigt 
✓ Förstå och tänka på helheten, inte styra detaljer eller verka utifrån personlig vinning 
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✓ Stödja förvaltningen i att prioritera när resurserna inte räcker till alla önskemål och stå 
upp för detta i dialog med medborgare och andra intressenter. 

✓ Ange riktning för arbetet genom att formulera vision, mål, policies, ge uppdrag, följa 
upp, begära förbättringar och fördela resurser  

✓ Ansvara för kommunens Årsplan (som innehåller ovanstående planering på 
övergripande nivå)  

✓ Hålla sina partikollegor informerade om väsentliga frågor - företrädesvis genom att 
gruppledarna hålls ajour 

✓ Respektera beslutade arbetsordningar och lyfta ärenden korrekt väg 
✓ Stötta organisationen i sitt utförandeuppdrag  

Tjänsteorganisationen ska:  

✓ Ansvara för ”hur och vem-frågorna”, dvs hur något ska göras och vem som ska 
genomföra det.  

✓ Verkställa politiskt fattade beslut. Det innebär att respektera den demokratiska 
processen och inte försöka förändra det som beslutats politiskt (såvida inte ny 
information uppkommit som förändrar utgångspunkten för beslutet. I detta fall ska 
ärendet lyftas på nytt till förtroendevalda för nytt ställningstagande).  

✓ Ge opartiska fakta som underlag till förtroendevalda. Med fakta menas information 
baserad på vetenskap eller evidens, alternativt kvalitetssäkrad statistik och siffror. 
Underlagen ska vara pedagogiska och innehålla information som behövs för att ta 
välinformerade beslut. Till exempel är det välkommet att motivera förslag till beslut 
med koppling till redan beslutade politiska mål. Tolkningsutrymmet ska minimeras. 

✓ Driva och utveckla kommunen utifrån ett helhetsperspektiv  
✓ Leverera uppföljningar, utföra uppdrag och uppnå de politiskt satta kommunmålen  
✓ Förbättra verksamheten  
✓ Stötta förtroendevalda i deras uppdrag  
✓ Skapa en struktur för och kultur i organisationen där idéer kan komma fram, lyftas och 

utvecklas med hänsyn till beslutsordningen i hierarkin 
✓ Planera för att den gyllene zonen av dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

återskapas i vardagen i strukturerad form med syfte att tydliggöra den långsiktiga 
ambitionen och undvika ad hoc – beslutsfattande baserat på obefintliga eller dåligt 
beredda underlag.  

✓ Våga ifrågasätta förslag som kan få konsekvenser som inte belysts utan att lägga in 
personliga värderingar  

Allas ansvar tillsammans är att: 

✓ Respektera fattade beslut  
✓ Respektera beslutsordningen  
✓ Se sin roll i helheten och hjälpa till att kommunicera beslut till kollegor så att vi 

inkluderar varandra och äger utvecklingen tillsammans. 
✓ Vara inlästa på de styrande dokument som berör sin egen verksamhet och sprida 

kunskap om dessa, och alltid stå upp för de kommungemensamma som finns 
beslutade. 
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✓ Kunna organisationen och se till att beslut fattas i rätt forum så att inte högre eller fel 
instanser belastas med ärenden som hör hemma någon annanstans, vilket leder till 
ineffektivitet. 

✓ Lyfta behov av kunskapshöjande åtgärder i syfte att kunna arbeta effektivare. 
✓ Respektera våra olika uppdrag och hierarkin men ha förståelse för att det kan 

uppkomma akuta situationer som kräver snabba beslut. Då ska berörd ansvarig 
informeras utan dröjsmål. 

✓ Dämpa behovet av informellt ledarskap genom att axla våra individuella roller och 
uppdrag och våga ta beslut eller lägga beslutsfattande där mandat finns. 

✓ Fokusera på att göra varandra bra och förstå att resultatet blir mer kvalitativt när vi 
lyckas tillsammans och tänker långsiktigt. Intresset att på kort sikt lyckas som individ 
är alltid underordnat detta. 

3. Kommunikationsvägar  
Det är viktigt att gränsen mellan förtroendevalda och förvaltning är tydlig och att alla aktörer 
håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att kontakter och 
uppdrag ska gå via rätt kanaler.  

Att få till en professionell dialog tillsammans är ett långsiktigt gemensamt arbete som lättast 
byggs utifrån att fokusera på uppdrag. Dialog handlar om att lyssna och tänka tillsammans för 
att fatta bättre beslut. Dialogen ger också en möjlighet att skapa förståelse och respekt för 
varandras uppdrag och en förståelse för demokratin. I Kungsör uppmanar vi varandra till att 
provtänka, det vill säga våga testa idéer och förslag på lösningar tillsammans, utan att något är 
beslutat eller färdigtänkt. På så sätt skapar vi en kultur där vi tillsammans i slutändan kan få 
fram bästa tänkbara effektiva lösning. Var alltid tydlig när du bjuder in till kommunikation, 
till vilken grad av delaktighet du avser att de du bjudit in får medverka. Med detta undviker 
du frustration, tappade sugar och uppmuntrar till att våga komma med förslag när det är detta 
du verkligen vill ha och har en ärlig avsikt att ta tillvara resultatet. Använd gärna 
kommunikationstrappan nedan som stöd när du planerar för din kommunikation. Se till att du 
förstår skillnaden mellan att informera och att ha en dialog. Glöm inte att återkoppla resultat, 
så bygger du ett ännu större engagemang när du ber om delaktighet nästa gång. 

 

Öppenhet är nyckelordet i ansvar och samspel. Öppenhet byggs genom ärliga dialoger och 
samarbete. Det skapar trygghet, som ytterligaste bygger förtroende och tillit. Det kan ta lång 
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tid att bygga upp ett skadat förtroende, och när förtroendet finns ska vi sträva efter att skapa 
en kultur som bevarar det och bygger på tillit. Tillit är än djupare än förtroende och tar också 
längre tid att uppnå.  
 

 

Bilden ovan visar de vägar kommunikationen ska ta inom Kungsör kommun.  

Förtroendevalda  

Den förtroendevalde har i sitt uppdrag ansvar att lyssna in medborgarna. Det är deras röster 
den förtroendevalde ska förvalta. Den förtroendevalde har också möjlighet att ha kontakt med 
förvaltningen. Regeln är att alltid först ha kontakt med förvaltningschefen på den aktuella 
förvaltningen om den förtroendevalda önskar en dialog med chefer, medarbetare eller brukare. 
Det är förvaltningschefen som sedan ordnar en dialog med ansvarig chef. Förvaltningschefen 
ska alltid vara ingången till förvaltningens chefer och medarbetare samt verksamhet.  

I det dagliga livet i en liten kommun kommer förtroendevalda möta medarbetare som arbetar i 
våra förvaltningar på stan och/eller i privata sammanhang. Ska då förtroendevalda bemöta 
dem som vanliga medborgare (kontakt utan förvaltningschef) eller som en medarbetare 
(föranleder kontakt med förvaltningschef)? Svaret är att kontakt utanför verksamheterna och 
utanför arbetstiden anses som möten mellan förtroendevalda och medborgare/invånare. 
Parterna är fria att utifrån detta ha en dialog med varandra, men komma ihåg sina roller och 
dra en gräns för samtalet utifrån denna riktlinje när det behövs. Om samtalet gäller 
kommunens verksamheter ska den förtroendevalde lyssna in, men inte agera, eller utlova en 
viss (inte formellt beslutad) hantering, utan föregående kontakt med förvaltningschef. Denna 
hantering skall gå den formella vägen genom förtroendevalda och/eller förvaltningschef. 
Förtroendevalda kan dock informera medborgaren/invånaren om sådana åtgärder som redan 
är beslutade och pågår.  

Förtroendevalda ska inte agera på detaljer i verksamheten (hur-frågor) efter dialog med 
brukare och medarbetare. All sådan kommunikation och förändring ska gå via 
förvaltningschef som annars tappar sitt mandat och påverkas i sin roll på ett negativt sätt.  

Förtroendevalda får heller inte påverka tjänstepersoner att handla på ett särskilt sätt i sin 
yrkesutövning, exempelvis detaljstyra/ställa krav på inriktning i ett enskilt 
ärende/handläggning.  

Medborgare/invånare/brukare  

Medborgare och invånare är helt fria att kontakta vem helst de önskar; förtroendevalda, chefer 
eller medarbetare. Från kommunens sida behöver vi därför ha formella kommunikationsvägar 
för att det ska bli en god hantering, minska arbetsbelastning samt hålla rätt person informerad. 
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Medborgarna/invånarnas/brukarnas kommunicering ska i första hand gå via den medarbetare 
som sköter utförandet. Exempelvis ska en boende på särskilt boende i första hand tala med sin 
kontaktperson eller annan personal. Är detta inte lämpligt, eller om ytterligare åtgärder krävs 
ska medborgaren/invånaren/brukaren kunna kontakta första linjens chef. Om detta inte är 
lämpligt kan medborgaren/invånaren/brukaren kontakta högre chef. Medarbetare i våra 
verksamheter (chefer och medarbetare) har ansvar att hänvisa till rätt kommunikationsväg. Ett 
exempel är om medborgaren/invånaren/brukaren ringt ”för högt upp” i organisationen – då 
ska den som tar emot samtalet hänvisa till korrekt nivå. Detta för att ärendet ska kunna 
hanteras så professionellt som möjligt. Endast i sällsynta fall, och med god anledning, kan 
detta frångås.  

Ledare  

Enligt kommunikationsvägen på bilden ska ledare i första hand ha kontakt med medarbetare 
och förtroendevalda. Rollen som ledare finns dock inom många olika skikt. Nedan beskrivs 
vad som gäller för olika professioner.  

Kommundirektör: KD:s kommunikationsvägar löper i första hand mellan KSO och KD samt 
mellan förvaltningschef och KD. KD har också kontakt med andra förtroendevalda.  

KD styr genom sina förvaltningschefer som i sin tur kommunicerar med sina egna 
medarbetare och första linjens chefer. Eftersom kommundirektören själv också är 
förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen gäller även det som gäller för 
förvaltningschefer.  

Förvaltningschef: Förvaltningschefers kommunikationsvägar går uppåt till kommundirektör 
och ut via denne till dennes chefer. Har förvaltningschefen inga chefer under sig går 
kommunikationen direkt till medarbetarna på förvaltningen. Förvaltningschefen styr oftast 
genom sina chefer som i sin tur kommunicerar och leder chefer under dem och /eller 
medarbetare beroende på hur organisationen ser ut.  

Frågor ska i högsta möjliga mån lösas så nära berörda medarbetare som möjligt.  

Strateger/utvecklare  

Strateger/utvecklare i kommunen är ledare men har i sin roll inget personalansvar. De leder 
därmed inte medarbetare. Deras roll är att stödja sina förvaltningschefer att leda sina chefer 
och utveckla sitt expertområde. Strateger/utvecklare på kommunledningsförvaltningen stödjer 
kommundirektören både som direktör och förvaltningschef. 

Utifrån ovanstående uppdrag är strategers/utvecklares kommunikationsvägar främst riktade 
till förvaltningschefer, i förekommande fall kommundirektör samt på sin chefs mandat även 
till andra och första linjens chefer. I sina uppdrag kan de, på sin chefs mandat, även verka i 
dialog med första linjens medarbetare samt medborgare/invånare/brukare. De verkar även i 
dialog med förtroendevalda och arbetar utifrån uppdrag och mandat från sin chef.  

 
Medarbetare  
 
Medarbetare har en direkt dialog med användare av kommunens tjänster 
(brukare/invånare/företag etcetera) samt med sin närmaste chef. Medarbetaren ska i första 
hand tala med närmaste chef vid eventuella problem. Kan frågan inte lösas på denna nivå är 
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det närmaste chefens ansvar att ta upp frågan med sin överordnade chef. Frågor som inte är 
lämpliga att ta upp med sin närmaste chef kan medarbetaren föra en dialog med den närmaste 
chefens chef om. Kommunen har också en visselblåsarfunktion som används för anmälan vid 
misstanke om brott mot lag. 

Kommunikation i akuta frågor  
 
Kommunikationen ska i akuta frågor i största möjliga mån följa den ordinarie vägen, det vill 
säga kontakt sker i en kedja till närmaste chef. Medarbetare kontaktar enhetschef som 
kontaktar förvaltningschef som kontaktar kommundirektör och tvärtom om detta är 
nödvändigt och man inte lyckas lösa frågor direkt. 

 
Kommunikation med media  
 
✓ Förtroendevalda ska ta konsekvenserna för sina fattade beslut inför media 

(tjänstepersoner ska inte behöva ta konsekvenserna av politiskt fattade beslut i media, 
det vill säga ”vad-frågor”).  

✓ Ansvarig chef hanterar media när det gäller frågor på den nivå som denne ansvarar för, 
dvs. rena ”hur”-frågor.  

Kommunikatörerna finns som expertstöd vid behov och vid känsliga beslut görs på ansvarig 
chefs initiativ en kommunikationsplan i god tid. 

 

4. Samspel - och den viktiga knutpunkten Kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) och kommundirektör (KD)  
 

Det finns en gråzon mellan vad- och hurfrågor, som karakteriseras av att alla frågor inte är 
möjliga att reglera med generella regler utan måste hanteras löpande. Det är frågor där det inte 
finns några givna svar eller frågor som är situationsberoende. De finns i gränslandet där det 
inte är kristallklart vem som ska göra vad eller hur. I denna gråzon behövs samspelet mellan 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören för att skapa en tydlighet.  

Det kan underlätta om man ser sig som ett team med ett gemensamt uppdrag, där man delar 
utmaningar och framgångar. I den gyllene zonen finns ett förtroende för varandra som bygger 
på öppenhet och respekt för varandra, en tät dialog och att man litar på varandra. Ett 
fungerande samspel ökar möjligheten att de politiska besluten får genomslag. Finns inte detta 
så påverkas hela organisationen negativt och ytterst blir det sämre service gentemot 
medborgarna. 

Verktygen är samarbete, att informera varandra, lyssna på varandra och bygga förståelse. 
Resultatet kan bli en gemensam uppfattning och en gemensam berättelse till medborgarna och 
medarbetarna. Samverkan påverkar resultatet till medborgarna genom bättre styrning, ledning 
och demokrati. Samverkan och tydlighet ger styrka.  

KSO och KD ansvarar båda för att öka förståelsen för vad de olika uppdragen innebär både 
för förtroendevalda och för chefer. I det ingår att stärka helhetssynen för kommunen och öka 
förståelsen för att de två styrskikten ska samverka, det politiska och det professionella. 
Kommunstyrelsens ordförande ska aktivt verka för att förtroendevalda ska få en ökad 
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förståelse för ledning och styrning. Kommundirektören ansvarar för att tjänstepersonerna får 
fördjupad förståelse av uppdraget och att de arbetar i en politiskt styrd organisation.  

Att ha ett förtroende för varandras kompetens och att känna varandra väl ökar möjligheterna 
att genomföra det gemensamma uppdraget.  

Dialogen är ett verktyg och en förutsättning för att tydliggöra ansvaret och bygga ett bra 
samspel. Det behövs kontinuerliga möten för att styra och leda tillsammans, både formella 
och informella. Det är en fördel om det finns en struktur för samarbetet.  

Majoritet/minoritetsstyre: Det är enklare för tjänsteledningen att arbeta tillsammans med den 
politiska ledningen om den representerar ett parti som har egen majoritet än att samarbeta 
med flera partier. Då krävs mer formalia, en tätare dialog med flera forum och detaljfrågorna 
måste tas upp tidigare. I sådana mandatperioder behöver detta finnas med i planeringen.  

 

5. Uppföljning 
Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande ansvarar tillsammans för att denna 
riktlinje aktualiseras minst en gång årligen och att intentionen med innehållet kommuniceras i 
hela den kommunala organisationen. 

Exempel på frågeställningar för att utvärdera ambitionen med detta dokument: 

✓ Är det något som är oklart i riktlinjen, där riks finns att tolka budskapet olika? Vad i så 
fall? Förslag på att förbättra?  

✓ Hur kan vi arbeta ytterligare i kommunen för att riktlinjen ska vara känd och förstås av 
alla anställda? 

✓ Vad kan du göra för att bli bättre utifrån beskrivning av ansvar av din egen roll i 
organisationen?  

✓ Har du förtroende för de med andra roller än du själv i organisationen. Om inte – vad 
är det som inte fungerar och som vi kan bli bättre på. Exempel? 
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1. Hur vi ska styra och leda tillsammans  
I Kungsörs kommun har politiken det yttersta ansvaret för kommunens verksamheter. 

Politiken är även arbetsgivare och uppdragsgivare för organisationens tjänstepersoner. 

Politiken har ansvaret för vad som ska åstadkommas på övergripande nivå i kommunen. 

För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera krävs ett gott samspel mellan 

de förtroendevalda politikerna och tjänstepersoner. Fördelning av ansvar och roller mellan 

dessa två skikt behöver vara tydligt. Rollerna behöver förstås av båda parter. Detta 

åstadkommer vi genom att  

✓ Ha skriftliga tydliga fördelningar av ansvar och roller 

✓ Förståelse för varandras ansvar och roller 

Denna riktlinje syftar till förståelse för samverkan mellan förtroendevalda politiker och 

tjänstepersoner.  

Målet är att förtydliga gränsdragningen mellan det politiska arbetet och verksamheternas 

arbete. Riktlinjen och framför allt dess ambition, ska därför stämmas av årligen. Förslag på 

stödfrågor för detta finns sist i dokumentet. 

Riktlinjen ska ses som gemensamma spelregler för kommunkoncernens alla anställda och 

förtroendevalda. Den ger även en transparens för medborgarna hur kommunen styrs och vem 

som ansvarar för vad.  

Dokumentet är uppbyggt utifrån tre parametrar: fördelning av ansvar och roller, 

kommunikationsvägar samt samspel.  

 

2. Fördelning av ansvar och roller  
De förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser, nämnder och 

beredningar (KL 4kap1§). Uppdragen för dessa organ finns beskrivna i reglementen antagna i 

fullmäktige. Hur de förtroendevalda har möjlighet att väcka frågor och hur mötena ska gå till 

regleras i respektive arbetsordning.  

Kommunens högsta tjänsteperson är kommundirektören, som även är förvaltningschef över 

kommunstyrelsens förvaltning (KL 7kap§1). Hur kommundirektören ska leda förvaltningen 

finns beskrivet i en instruktion beslutad i kommunfullmäktige. Där beskrivs bland annat att 

kommundirektören anställer förvaltningschefer och direkt underställda vid kommunstyrelsens 

förvaltning. Förvaltningschefer rekryteras dock alltid i samråd med de förtroendevalda. 

Kommundirektören är också koncernens verkställande direktör (VD) och bereder respektive 

bolags styrelses rekrytering av VD. De förtroendevalda är dock arbetsgivare och har alltid det 

yttersta arbetsgivaransvaret och därför också ansvar för rekrytering av bolagens VD. 

Principiella frågor som exempelvis kommunens övergripande mål och riktlinjer, budget, 

investeringar, skattesats, nämndsorganisation, tertialbokslut och årsredovisning beslutas i 

fullmäktige (KL 5 kap1§). Detta ansvar får inte delegeras.  

Kommunstyrelsen är i praktiken det organ som enligt kommunallagen leder och samordnar 

(bereder) ärenden till kommunfullmäktige. Därför har kommunstyrelsen uppdraget att ha 

uppsikt över hela koncernens arbete, även den verksamhet som kommunen driver i andra 

Sida 197 (547)



 

 

organisatoriska former. Samarbetet mellan kommundirektören och kommunstyrelsen är därför 

helt avgörande för att organisationen ska kunna fungera effektivt. På motsvarande sätt 

behöver samarbetet mellan övriga nämnders och styrelsers högsta tjänstemän och respektive 

ordföranden fungera för att verksamheterna ska ges optimala förutsättningar att leverera 

utifrån lagkrav och politiska ambitioner.  

Beslutsunderlag som presenteras för de förtroendevalda ska vara genomarbetade, tydliga, 

opartiska, professionella och bygga på fakta. På så sätt lägger vi grunden för den tillit som är 

nödvändig mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Förståelsen för varandras roller ligger 

till grund för en respektfull dialog. 

För alla anställda i koncernen är det viktigt att veta vem som förväntas göra vad i alla led för 

att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det är varje chefs och medarbetares ansvar att 

tillsammans tydliggöra sina egna uppdrag i förhållande till den politiskt uttryckta 

viljeinriktningen för sin verksamhet, och kommunicera detta med varandra för att undvika 

missförstånd.  

Förtroendevaldas roll är:  

✓ Att företräda medborgarna 

✓ Att representera sitt parti och inte enbart företräda personliga intressen 

✓ Att lyssna in invånarna, ha hög närvaro och vara tillgänglig  

✓ Att se alla ärenden som viktiga  

✓ Se till att delegationen följs  

✓ Ansvara för ”vad och när-frågorna”, dvs vad som ska göras och när det ska vara klart.  

✓ Vara visionära och ta det strategiska ansvaret att tänka långsiktigt 

✓ Förstå och tänka på helheten 

✓ Prioritera resurser och verksamhet  

✓ Ange riktning för arbetet genom att formulera vision, mål, policies, ge uppdrag, följa 

upp, begära förbättringar och fördela resurser  

✓ Ansvara för kommunens Årsplan (som innehåller ovanstående planering på 

övergripande nivå)  

✓ Hålla sina partikollegor informerade om väsentliga frågor  

✓ Respektera beslutade arbetsordningar och lyfta ärenden korrekt väg 

✓ Stötta organisationen i sitt utförandeuppdrag  

Tjänsteorganisationen ska:  

✓ Ansvara för ”hur och vem-frågorna”, dvs hur något ska göras och vem som ska 

genomföra det.  

✓ Verkställa politiskt fattade beslut.  

✓ Ge opartiska fakta som underlag till beslut  

✓ Driva och utveckla kommunen utifrån ett helhetsperspektiv  

✓ Leverera uppföljningar, utföra uppdrag och arbeta inriktat mot satta mål  

✓ Utveckla verksamheten  
✓ Stötta förtroendevalda i deras uppdrag  

✓ Skapa en struktur för och kultur i organisationen där idéer kan komma fram, lyftas och 

utvecklas med hänsyn till beslutsordningen i hierarkin 
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✓ Våga ifrågasätta förslag som kan få konsekvenser som inte belysts utan att lägga in 

personliga värderingar  

Allas ansvar tillsammans är att: 

✓ Respektera och verkställa fattade beslut  

✓ Respektera beslutsordningen  

✓ Se sin roll i helheten och hjälpa till att kommunicera beslut till kollegor så att vi 

inkluderar varandra och äger utvecklingen tillsammans. 

✓ Vara inlästa på de styrande dokument som berör sin egen verksamhet och sprida 

kunskap om dessa 

✓ Stå upp för kommungemensamma beslut 

✓ Följa rätt beslutsvägar 

✓ Lyfta behov av kunskapshöjande åtgärder i syfte att kunna arbeta effektivare. 

✓ Respektera våra olika uppdrag och hierarkin men ha förståelse för att det kan 

uppkomma akuta situationer som kräver snabba beslut. Då ska berörd ansvarig 

informeras utan dröjsmål. 

✓ Dämpa informellt ledarskap  

3. Kommunikationsvägar  
Det är viktigt att gränsen mellan förtroendevalda och förvaltning är tydlig och att alla aktörer 

håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att kontakter och 

uppdrag ska gå via rätt kanaler.  

Att få till en professionell dialog tillsammans byggs utifrån att fokusera på uppdrag. Dialog 

handlar om att lyssna och tänka tillsammans för att fatta bättre beslut. Dialogen ger också en 

möjlighet att skapa förståelse och respekt för varandras uppdrag och en förståelse för 

demokratin. I Kungsör uppmanar vi varandra till att provtänka, det vill säga våga testa idéer 

och förslag på lösningar tillsammans, utan att något är beslutat eller färdigtänkt. På så sätt 

skapar vi en kultur där vi tillsammans i slutändan kan få fram bästa tänkbara effektiva 

lösning.  

Öppenhet är nyckelordet i ansvar och samspel. Öppenhet byggs genom ärliga dialoger och 

samarbete. Det skapar trygghet, som ytterligaste bygger förtroende och tillit.  

 

 

Bilden ovan visar de vägar kommunikationen ska ta inom Kungsör kommun.  
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Förtroendevalda  

Den förtroendevalde har i sitt uppdrag ansvar att lyssna in medborgarna. Det är deras röster 

den förtroendevalde ska förvalta. Den förtroendevalde har också möjlighet att ha kontakt med 

förvaltningen. Regeln är att alltid först ha kontakt med förvaltningschefen på den aktuella 

förvaltningen om den förtroendevalda önskar en dialog med chefer, medarbetare eller brukare. 

Det är förvaltningschefen som sedan ordnar en dialog med ansvarig chef. Förvaltningschefen 

ska alltid vara ingången till förvaltningens chefer och medarbetare samt verksamhet.  

I det dagliga livet i en liten kommun kommer förtroendevalda möta medarbetare som arbetar i 

våra förvaltningar på stan och/eller i privata sammanhang. Kontakt utanför verksamheterna 

och utanför arbetstiden anses som möten mellan förtroendevalda och medborgare/invånare. 

Parterna är fria att utifrån detta ha en dialog med varandra, men komma ihåg sina roller och 

dra en gräns för samtalet utifrån denna riktlinje när det behövs. Om samtalet gäller 

kommunens verksamheter ska den förtroendevalde lyssna in, men inte agera eller utlova en 

viss hantering.  

Förtroendevalda ska inte agera på detaljer i verksamheten (hur-frågor) efter dialog med 

brukare och medarbetare. All sådan kommunikation och förändring ska gå via 

förvaltningschef. 

Förtroendevalda får heller inte påverka tjänstepersoner att handla på ett särskilt sätt i sin 

yrkesutövning, exempelvis detaljstyra / ställa krav på inriktning i ett enskilt ärende / 

handläggning.  

Medborgare/invånare/brukare  

Medborgare och invånare är helt fria att kontakta vem helst de önskar; förtroendevalda, chefer 

eller medarbetare. Den som blir kontaktad bör hänvisa till rätt nivå i organisationen.  

Ledare  

Enligt kommunikationsvägen på bilden ska ledare i första hand ha kontakt med medarbetare 

och förtroendevalda. Rollen som ledare finns dock inom många olika skikt. Nedan beskrivs 

vad som gäller för olika professioner.  

Kommundirektör: KD:s kommunikationsvägar löper i första hand mellan kommunstyrelsen 

och KD, mellan förvaltningschef och KD och mellan förvaltningens medarbetare och KD. KD 

har också kontakt med andra förtroendevalda.  

KD styr genom sina förvaltningschefer som i sin tur kommunicerar med sina egna 

medarbetare och första linjens chefer. Eftersom kommundirektören själv också är 

förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning gäller även det som gäller för 

förvaltningschefer.  

Förvaltningschef: Förvaltningschefers kommunikationsvägar går uppåt till kommundirektör 

och till respektive nämnd / styrelse. Förvaltningschefen styr oftast genom sina chefer som i 

sin tur kommunicerar och leder chefer under dem och /eller medarbetare beroende på hur 

organisationen ser ut.  

Frågor ska i högsta möjliga mån lösas så nära berörda medarbetare som möjligt.  
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Strateger/utvecklare  

Strateger/utvecklare i kommunen ska stödja de förtroendevalda och verksamhet med 

objektiva underlag för beslut.  

De arbetar utifrån uppdrag och mandat från sin chef.  

 

Medarbetare  

 

Medarbetare har en direkt dialog med användare av kommunens tjänster 

(brukare/invånare/företag etcetera) samt med sin närmaste chef. Medarbetaren ska i första 

hand tala med närmaste chef vid eventuella problem. Kan frågan inte lösas på denna nivå är 

det närmaste chefens ansvar att ta upp frågan med sin överordnade chef. Frågor som inte är 

lämpliga att ta upp med sin närmaste chef kan medarbetaren föra en dialog med den närmaste 

chefens chef om. Kommunen har också en visselblåsarfunktion som används för anmälan vid 

misstanke om brott mot lag. 

Kommunikation i akuta frågor  

 

Kommunikationen ska i akuta frågor i största möjliga mån följa den ordinarie vägen, det vill 

säga kontakt sker i en kedja till närmaste chef. Medarbetare kontaktar enhetschef som 

kontaktar förvaltningschef som kontaktar kommundirektör och tvärtom om detta är 

nödvändigt och man inte lyckas lösa frågor direkt. 

 
Kommunikation med media  

 

✓ Förtroendevalda ska ta konsekvenserna för sina fattade beslut inför media  

✓ Ansvarig chef hanterar media när det gäller frågor på den nivå som denne ansvarar för, 

dvs. rena ”hur”-frågor.  

Kommunikatörerna finns som expertstöd vid behov och vid känsliga beslut görs på ansvarig 

chefs initiativ en kommunikationsplan i god tid. 

 

4. Gränsdragningsfrågor  
 

Det finns en gråzon mellan vad- och hur-frågor, som karakteriseras av att alla frågor inte är 

möjliga att reglera med generella regler utan måste hanteras löpande. De finns i gränslandet 

där det inte är kristallklart vem som ska göra vad eller hur. I denna gråzon behövs samspel 

mellan kommunstyrelsen och kommundirektören för att skapa en tydlighet.  

Det är viktigt med ett förtroende för varandra som bygger på öppenhet och respekt för 

varandra, en tät dialog och att man litar på varandra.  

Verktygen är samarbete, att informera varandra, lyssna på varandra och bygga förståelse. 

Resultatet kan bli en gemensam uppfattning och en gemensam berättelse till medborgarna och 

medarbetarna. Samverkan påverkar resultatet till medborgarna genom bättre styrning, ledning 

och demokrati. Samverkan och tydlighet ger styrka.  

Sida 201 (547)



 

 

Kommunstyrelsen och KD ansvarar båda för att öka förståelsen för vad de olika uppdragen 

innebär både för förtroendevalda och för chefer. I det ingår att stärka helhetssynen för 

kommunen och öka förståelsen för att de två styrskikten ska samverka, det politiska och det 

professionella. Kommunstyrelsens ordförande ska aktivt verka för att förtroendevalda ska få 

en ökad förståelse för ledning och styrning. Kommundirektören ansvarar för att 

tjänstepersonerna får fördjupad förståelse av uppdraget och att de arbetar i en politiskt styrd 

organisation.  

Att ha ett förtroende för varandras kompetens och att känna varandra väl ökar möjligheterna 

att genomföra det gemensamma uppdraget.  

Dialogen är ett verktyg och en förutsättning för att tydliggöra ansvaret och bygga ett bra 

samspel. Det behövs kontinuerliga möten för att styra och leda tillsammans, både formella 

och informella. Det är en fördel om det finns en struktur för samarbetet.  

Vid tveksamheter så är det alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret i en politiskt 

styrd organisation och som därför har att avgöra hur eventuella tveksamheter ska hanteras. 

5. Uppföljning 
Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande ansvarar tillsammans för att denna 

riktlinje aktualiseras minst en gång årligen och att intentionen med innehållet kommuniceras i 

hela den kommunala organisationen. 

Exempel på frågeställningar för att utvärdera ambitionen med detta dokument: 

✓ Är det något som är oklart i riktlinjen, där risk finns att tolka budskapet olika? Vad i så 

fall? Förslag på att förbättra?  

✓ Hur kan vi arbeta ytterligare i kommunen för att riktlinjen ska vara känd och förstås av 

alla anställda? 

✓ Vad kan du göra för att bli bättre utifrån beskrivning av ansvar av din egen roll i 

organisationen?  

✓ Har du förtroende för de med andra roller än du själv i organisationen. Om inte – vad 

är det som inte fungerar och som vi kan bli bättre på. Exempel? 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av utfört uppdrag gällande Motion 
- Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet 
och nya förskolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen samt lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade 2022-02-14 § 20 en motion från Jenny 
Andersson (KD) med förslag på samarbete mellan nya förskolan Paletten 
och det särskilda boendet Södergården. 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens förvaltningar har 
samverkat kring frågan och nu lämnat svar till kommunstyrelsen. Bland 
annat berättas att Paletten invigdes i augusti 2022. Rektor för förskolan och 
enhetscheferna för Södergården kommer att träffas en till två gånger per år 
för att planera gemensamma aktiviteter. Södergårdens utemiljö kommer att 
förbättras med syfte att skapa en stimulerade miljö för de boende. Inne på 
Södergården kommer det att skapas en stor aktivitetsyta som skapar 
förutsättningar för gemensamma aktiviteter för barn och äldre.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Motion - Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan 
Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30 
KF 2021-05-10 § 69 Motion � Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet 
och nya förskolan 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 Svar på motion 
- Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan 
KS 2021-12-13 § 242 Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan 
KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion � Inför en gemensamhets-plan för 
äldreboendet och nya förskolan 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/252 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2021/252 
Er beteckning 
 

 

Motion - inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 
SN 2022-10-25 § 75 Gemensamhetsplan för äldreboendet och förskolan 
Paletten 
BUN 2022-10-26 § 88 Gemensamhetsplan för äldreboendet och förskolan 
Paletten 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Jenny Andersson 
SN 
BUN 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
Diarienummer SN 2022/191 

Beslut 
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att tacka för 
informationen samt lägga den till handlingarna. 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 
äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 
barn och äldre. 
Den nya förskolan ”Paletten” invigdes under augusti 2022.  
Södergårdens utemiljö kommer att förbättras med syfte att skapa en 
stimulerade miljö för de boende. Inne på Södergården kommer det att 
skapas en stor aktivitetsyta som skapar förutsättningar för gemensamma 
aktiviteter för barn och äldre. 
Höstens gemensamma planeringsarbete har skapat förutsättningar för ett 
fortsatt samarbete. 
  
Möjligt samarbete mellan Södergården och Paletten som kan 
genomföras inom den befintliga ekonomiska ramen. 
I samverkan mellan områdeschef äldreomsorgen, verksamhetschef förskola 
och rektor på Palettens förskola, så har det förts gemensamma diskussioner 
utifrån våra gemensamma förutsättningar (både personella och ekonomiska) 
och vi kom fram till att vi har möjlighet att ha gemensamma aktiviteter 
några gånger per år.  

· Under december 2022 kommer barn från förskolan att genomföra ett 
luciafirande på Södergården. Det blir starten för det gemensamma 
samarbetet. 

· Det kommer att vara möjligt för barngrupper att på ett säkert sätt 
besöka Södergårdens nya utemiljö. 

· Den nya aktivitetsytan inne på Södergården möjliggör 
förutsättningar för trevlig samvaro inomhus. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 
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Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

· Rektor för förskolan och enhetscheferna för Södergården kommer att 
träffas en till två gånger per år för att planera gemensamma 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
SN tjänsteskrivelse 2022-10-18 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion Inför en gemensamhetsplan 
för äldreboendet och nya förskolan 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Områdeschef Isabella Piva Hultström 
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§ 88 Gemensamhetsplan för förskolan Paletten 
och äldreomsorgen 
Diarienummer BUN 2022/28 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att tacka 
för informationen samt lägga den till handlingarna. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen samt 
lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 
äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 
barn och äldre. 
Den nya förskolan ”Paletten” invigdes under augusti 2022.  
Södergårdens utemiljö kommer att förbättras med syfte att skapa en 
stimulerade miljö för de boende. Inne på Södergården kommer det att 
skapas en stor aktivitetsyta som skapar förutsättningar för gemensamma 
aktiviteter för barn och äldre. 
Höstens gemensamma planeringsarbete har skapat förutsättningar för ett 
fortsatt samarbete. 
  
Möjligt samarbete mellan Södergården och Paletten som kan 
genomföras inom den befintliga ekonomiska ramen. 
I samverkan mellan områdeschef äldreomsorgen, verksamhetschef förskola 
och rektor på Palettens förskola, så har det förts gemensamma diskussioner 
utifrån våra gemensamma förutsättningar (både personella och ekonomiska) 
och vi kom fram till att vi har möjlighet att ha gemensamma aktiviteter 
några gånger per år.  

· Under december 2022 kommer barn från förskolan att genomföra ett 
luciafirande på Södergården. Det blir starten för det gemensamma 
samarbetet. 

· Det kommer att vara möjligt för barngrupper att på ett säkert sätt 
besöka Södergårdens nya utemiljö. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

· Den nya aktivitetsytan inne på Södergården möjliggör 
förutsättningar för trevlig samvaro inomhus. 

· Rektor för förskolan och enhetscheferna för Södergården kommer att 
träffas en till två gånger per år för att planera gemensamma 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-18 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion ? Inför en gemensamhetsplan 
för äldreboendet och nya förskolan (1) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fullmakt att föra kommunens talan 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga följande personer att för 
kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2023  
1. vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – 
kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, samt 
tekniska chefen Rune Larsen var för sig eller de som de genom 
delegationsbeslut förordnar i sitt ställe.  
2. beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden hos 
Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.  
Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i dessa 
frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i samband med 
sådana förrättningar. Företräds kommunen av utomstående är det den som 
delegerat rätten att föra talan som ska underteckna överenskommelser. Detta 
beslut ersätter tidigare fattat beslut fattat 2022-01-31 § 22 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt att föra 
kommunens talan. Det senaste beslutet togs i januari 2022 och detta beslut 
ersätter detta. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Fullmakt att föra kommunens talan 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
De bemyndigade 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/58 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i 
Kungsörs kommun 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 
ekonomiska handlingar under 2023: 
Bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost: Kommundirektör 
Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, controller 
Annika Nilsson, Margareta Larsson, Irene Berglund och ekonomiassistent 
Maria Jäderholm. Tecknandet görs alltid av två i förening. 
Uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Kommundirektör 
Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson, controller 
Annika Nilsson och Margareta Larsson samt ekonomiassistent 
Maria Jäderholm. Tecknandet görs av en person. 
Stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar, 
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör 
Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara Jonsson eller HR-chef 
Anne-Britt Hanson Åkerblom. Tecknandet görs av en person. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva 
under ekonomiska handlingar. Det kan röra sig om till exempel bank- och 
plusgiro, checkar och deklarationer. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/59 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
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212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/59 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
HR-chef 
Ekonomiassistent Maria Jäderholm som förmedlar till Västra Mälardalens 
Sparbank 
KU Ekonomi 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Claes-Urban Boström, 
ekonomichef Sara Jonsson och teknisk chef Rune Larsen, var för sig eller 
två i förening, är kommunens firmatecknare 2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna 
Kungsörs kommuns firma. Det kan handla om att skriva under 
köpekontrakt, köpebrev, skuldförbindelser eller affärsavtal för kommunens 
räkning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
KU Ekonomi 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/57 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens anser revisorernas synpunkter besvarade. 

Sammanfattning 
Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 
Kommunstyrelsen besvarar revisorernas rekommendationer enligt följande: 

• Kommunstyrelsen föreslår i ett annat ärende (2021/133) 
kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om budgeterat resultat som står 
i överensstämmelse med fullmäktiges avsikt. Till beslutet bifogas ett 
uppdaterat budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges 
beslut om budget för 2022 och plan för 2023–2024. 

• Övriga rekommendationer behandlas i samband med upprättandet av 
årsredovisningen nästa år. 

Beslutsunderlag 
Missiv - Granskning av delårsbokslut 
Översiktlig granskning- Kungsörs kommun 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
KS 2022-10-31 § 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 
Rapport på granskning av delårsrapport till kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/49 
Er beteckning 
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Diarienummer 
KS 2022/49 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
De förtroendevalda revisorerna 
Kommunfullmäktige för information 
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Diarienummer 
KS 2022/49 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 
Fullmäktiges utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som har betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, så väl finansiella som för verksamheten. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  
Fullmäktiges revisorer rekommenderar kommunstyrelsen att ta ett nytt 
beslut om budgeterat resultat så att det protokollförda beslutet stämmer 
överens med fullmäktiges avsikt. Vidare rekommenderar revisorerna att 
kommunstyrelsen säkerställer att budgetdokumentet avseende 2022 
innehåller de finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat.  
Ett sådant förslag är under beredning och på väg upp till fullmäktige, med 
tillhörande budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges beslut. 
Därmed anses revisorernas två ovanstående synpunkter besvarade. 
Revisorerna har även rekommendationer till årsredovisningen, vilka 
kommer att tas i beaktande vid upprättandet av densamma nästa år. I dialog 
med revisorerna, har kommunstyrelseförvaltningen informerat om 
målprocessen och att den har varit föremål för kompromisspolitik under 
tiden som kommunen styrts av en minoritet.   
Avslutningsvis kan noteras att revisorerna skriver att resultatet är 27,7 mnkr 
bättre än samma period förra året. I enlighet med vad Ekonomiavdelningen 
har påpekat för de sakkunniga revisorerna, är skillnaden 16,6 mnkr. 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Beslutsattestanter jämte ersättare för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 
2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse de av förvaltningen föreslagna personerna 
till beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige, revisionen, 
kommunstyrelsen, valnämnden respektive kommunstyrelsens förvaltning 
2023. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommundirektören under löpande 
verksamhetsår får ersätta attestanterna inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde med andra personer. 

Sammanfattning 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglemente ska 
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 
dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista 
för 2023. Listan bifogas som underlag till detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Attestlista 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Margareta Larsson  
Annika Nilsson 
Irene Berglund 
Maria Jäderholm 
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ATTESTANTER KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 2023

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
10001 Kommunfullmäktige Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10010 Revision Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10020 Kommunstyrelse Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10025 Fördjupad samverkan Ekonomichef Näringslivschef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10026 Parlamentarisk grupp Kultur o Fritid Kultur- o fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10051 Näringsliv Näringslivschef Ekonomichef Margareta Larsson Théres Andersson
10058 Miljöstrateg Ekonomichef Näringslivschef Théres Andersson Margareta Larsson
10059 Kommunledning Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10060 Allmänna val Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10062 Kansliet Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10063 Utveckling Ekonomichef Näringslivschef Théres Andersson Margareta Larsson
10064 Information och marknadsföring Kommunikatör Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10068 Inköpssamordning Ekonomichef Teknisk chef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10070 Cafeterian Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10077 Planverksamhet Ekonomichef Teknisk chef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10078 Säkerhet Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10081 Turistinformation Näringslivschef Ekonomichef Margareta Larsson Théres Andersson
10090 Överförmyndarverksamhet Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10091 Gemensamma kostnader Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10092 Tomhyror Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10094 Hundrastgård Ekonomichef Kultur- och fritidschef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10096 Sommarlovsaktivitet Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10097 Övriga lovaktiviteter Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10099 Simskola förskoleklass Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
10102 Natur- och kulturprojekt Ekonomichef Teknisk chef Théres Andersson Margareta Larsson
10130 Kvalitetsutveckling Ekonomichef Näringslivschef Théres Andersson Margareta Larsson
10132 Brottsförebyggande rådet Ekonomichef Teknisk chef Théres Andersson Margareta Larsson
10200 Stöd till politiska partier Kanslichef Ekonomichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10201 Medlemsavgifter Kanslichef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10202 Stöd till bostadsföretag Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10204 Räddningstjänst Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
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10205 Civilförsvar Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10209 Buss, bil, spårbunden trafik Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Théres Andersson
10216 Ekonomiadministration Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10217 Drift Raindance Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10218 Qlikview Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10219 Bidrag kollektivtrafikmyndigheten Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Théres Andersson
10220 Hypergene Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10250 Kommunhuset Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10251 Ulvesund Hus 8 (109) Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10300 HR administration HR chef Ekonomichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
105xx Bilpool Ekonomichef Kanslichef Théres Andersson Margareta Larsson
10600 IT-samordning Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10701 Gemensam IT-strateg Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10702 PUL Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10704 Kris och beredskap Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
10705 Reception/växel Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10706 Säkerhetssamordnare Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
10801 Nya Södergården Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17001 Teknisk administration Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17101 Skötselplan fastigheter Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17401 Skötselplan enskilda vägar Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17501 Skötselplan parker Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17601 Skötselplan gator Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
17701 Miljö Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
181XX Kost Kostchef Ekonomichef Anna Magdic Charlotta Fuchs
181XX Kost Kostchef Ekonomichef Erika Karlsson Charlotta Fuchs
181XX Kost Kostchef Ekonomichef Tove Alm Charlotta Fuchs
181XX Kost Kostchef Ekonomichef Pernilla Gisslander Charlotta Fuchs
182XX Städ Kostchef Ekonomichef Charlotta Fuchs Anna Magdic
20001 Teknisk administration Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
21707 Bostadsmark exploatering Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
21997 Fakturering KFAB Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
21998 Fakturering KVAB Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
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21999 Fakturering KKTAB Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
25210 Underhåll gator och GC vägar Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
25320 Parker Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
31000 Bygglovsverksamhet Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
32000 Miljö- och hälsoskydd Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
32001 Miljöavgifter Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
32010 Avg Energikontoret i Mälardalen Ekonomichef Kanslichef Margareta Larsson Maria Jäderholm
40003 Campingplats Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40004 Fritidskontor Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40005 Stöd till föreningar Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40025 Särskilda arrangemang Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40026 Utomhusanläggningar för idrott Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40027 Björlidens idrottsplats Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40028 Elljusspår Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40029 Centralvallen Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40030 Ishall Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40031 Runevallen Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40032 Sporthall Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40033 Badhus Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40034 Utomhusbad Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40035 Skillingepaviljongen Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40036 Fritidsanläggning Lockmora Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40037 Ridanläggning Klämsbo Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40038 Ulvesund hus 4 aulan Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40039 Stenladan Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40041 Kajutan Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40042 Gästhamnsbrygga Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
40043 Fyrar Tegeludden Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
41002 Lägerverksamhet Kultur- och fritidschef Ekonomichef Linda Jakobsson Margareta Larsson
50003 Stöd till studieförbund Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50008 Stöd till föreningar Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50009 Övrig kulturverksamhet Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50011 Kulturprogram för barn Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
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50012 Litteraturstöd Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50015 Bibliotekssystem Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50018 Mediainköp HB vuxen Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50019 Mediainköp HB barn Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50024 Bibliotek Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50026 Bokbuss Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50027 Kaffeautomat biblioteket Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50039 Föreläsare kultur Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50040 Debiterings ID Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50041 Integration flykting Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50042 Vem äger språket Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50043 Stärkta bibliotek Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50044 Människor, kultur o miljö Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50045 Bokstart Bibliotekschef Kultur- och fritidschef Kerstin Jannesson Margareta Larsson
71001 Bostadsanpassning Ekonomichef Kanslichef Maria Jäderholm Margareta Larsson
9xxxx Finansiella identiteter Ekonomichef Kommundirektör Margareta Larsson Maria Jäderholm
xxxxx Alla nämnder och anslag Ekonomichef Kommundirektör Maria Jäderholm Margareta Larsson

Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare

5E114E886CB0432786E1B4739722DCFC.xlsx 2022-12-05
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Internkontroll 2023 - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen  

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har inkommit med sin plan för 
Internkontroll 2023. Områdena Befintliga ställföreträdare, Delgivning, 
bevakning, Delegationsbeslut och Omprövning av förvaltarskap kommer att 
kontrolleras. Kommunstyrelsen får planen för kännedom i enlighet med 
uppsiktsplikten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Internkontroll 2023 - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd 
VMÖ 2022-11-08 § 154 Internkontrollplan 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
VMÖ 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/538 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ytterligare en biträdande säkerhetsskyddschef, 
beredskapssamordnare Johan Solberg. Säkerhetsskyddschefen tillsammans 
med biträdande säkerhetsskyddschefer får besluta om placering i 
säkerhetsklass och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:955 samt att säkerhetsprövning av personal utförs. 

Sammanfattning 
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet. Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen 
vilar på kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första 
hand det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska 
kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och 
rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de 
åtgärder som krävs enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och 
dennes biträdande är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt 
underställd kommundirektör    

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Johan Solberg, Andreas Ahlsén 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2019/337 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Joha 

Ärendebeskrivning 
 
Vad säger lagstiftningen?  
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande 
internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).  
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet, i detta fall Kungsörs kommun, ska 
utreda behovet av säkerhetsskydd i en dokumenterad 
säkerhetsskyddsanalys.  
Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de 
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 
övriga omständigheter. Åtgärder gäller såväl informationssäkerhet, fysisk 
säkerhet samt personalsäkerhet.  
Hur utövas ansvaret?  
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 
kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand 
det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera 
säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant 
som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs 
enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande 
är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd 
kommundirektör. Respektive nämnd och styrelse biträder 
säkerhetsskyddschefen med genomförandet av säkerhetsskyddsanalys.  
Vad gör säkerhetsskyddschefen? 
 Säkerhetsskyddschefen med stöd av de biträdande säkerhetsskyddscheferna 

• utövar under kommunstyrelsen kontroll över att säkerhetsskyddet 
finns, är tillräckligt och fungerar 

• samordnar arbetet med säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys  
• säkerställer att berörd personal ges erforderlig utbildning.  
• är kommunens kontaktperson vid säkerhetspolisens behov av 

kontakter med kommunen 
• beslutar om placering i säkerhetsklass 
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• beslutar om vilka funktioner i tjänstemannaorganisationen och av 
vilka beslutsfattande förtroendevalda som ska säkerhetsprövas och 
registerkontrolleras  

• säkerställer genomförandet av beslutad säkerhetsprövning 
• säkerställer genomförandet av beslutad registerkontroll  

 
Uppgifterna åläggs Säkerhetsskyddschefen med stöd av den biträdande 
säkerhetsskyddschefen med stöd av Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och 
säkerhetsförordningen 2021:955  
Säkerhetsskyddschef i kommunen är kanslichef Josephine Härdin. 
Biträdande säkerhetsskyddschef är för närvarande beredskapssamordnare 
Lena Dahl- Nielsen som avslutar sin anställning vid årsskiftet 22/23, därav 
denna utökning. Sedan juni 2022 är även säkerhetssamordnare Andreas 
Ahlsén biträdande säkerhetsskyddschef. 
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Vår handläggare 
Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Remiss - Tillstånd för markförläggning för del 
av befintlig luftledning, nätkoncession (2021-
102616)Runnabäcken 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget som sitt eget.  

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om tillstånd för markförläggning av 
del av befintlig 45 kV kraftledning i luftledningsutförande i Runnabäcken i 
Kungsörs kommun. 
Det finns en befintlig 45 kV luftledning genom området. Området 
exploateras i enlighet med gällande detaljplaner för Runnabäcken 1 och 
Runnabäcken 2. En förutsättning för att ytterligare detaljprojektering och 
byggnation ska kunna genomföras är att den befintliga 45 kV luftledningen 
flyttas. Planerad ombyggnation görs för att frigöra markyta där befintlig 
luftledning passerar idag. Luftledningen begränsar möjligheterna till 
ytterligare planläggning och byggnation, därför föreslås markförläggning av 
befintlig ledning inom området.  
Kungsörs kommun ställer sig positiv till markförläggning av kraftledningen 
i enlighet med Vattenfalls förslag. Åtgärden möjliggör byggnation av 
bostäder i området och är positiv för framtida utveckling av södra delen av 
tätorten. Dessutom bidrar en markförlagd ledning till mindre strålning för de 
närboende och luftledningens visuella intryck försvinner. Kungsörs 
kommun anser skyddsåtgärderna ska kompletteras med åtgärder som 
undviker spridning av den invasiva arten kanadensiskt gullris.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession (2021-102616) 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-27 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/442 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 82 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Theres Andersson 
Miljöstrateg 

Skickas till 
Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se 
Therés Andersson 
Stefan Lejerdahl 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
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Therés 

Ärendebeskrivning 
Vattenfall Eldistribution AB (sökanden) ansöker om tillstånd för 
markförläggning av del av befintlig 45 kV kraftledning i 
luftledningsutförande i Runnabäcken i Kungsörs kommun i Västmanlands 
län. Koncession för ledningen söks att gälla tills vidare. Parallellt med denna 
ansökan har Sökanden även ingivit en ansökan om återkallelse av den del av 
befintlig luftledning som ska tas bort.  
Det finns en befintlig 45 kV luftledning genom området. Området 
exploateras i enlighet med gällande detaljplaner för Runnabäcken 1 och 
Runnabäcken 2. En förutsättning för att ytterligare detaljprojektering och 
byggnation ska kunna genomföras är att den befintliga 45 kV luftledningen 
flyttas. Planerad ombyggnation görs för att frigöra markyta där befintlig 
luftledning passerar idag. Luftledningen begränsar möjligheterna till 
ytterligare planläggning och byggnation, därför föreslås markförläggning av 
befintlig ledning inom området.  
Det har inte bedömts som en långsiktig lösning att bygga om ledningen som 
luftledning i ny sträckning eftersom ytterligare detaljplanering sannolikt 
kommer att ske i närliggande område och då finns det inte utrymme för en 
luftledning.  
Då de tekniska förutsättningarna gör det möjligt att markförlägga ledningen 
på denna kortare delsträcka är det detta som studerats. Två olika 
sträckningar har studerats och förordad sträckning har sammantaget 
bedömts som det bästa alternativet. 
Markförläggning av ledningen bedöms medföra positiva effekter för 
planläggning och boendemiljö i området. Ledningens visuella inslag i den 
omgivande miljön försvinner. Den påverkan som bedöms uppstå består i 
tillfällig påverkan under byggnation. Sträckningen berör delvis 
naturområde, där ledningen planeras att grävas ned i gång och cykelväg. Vid 
byggnation krävs särskilda hänsynsåtgärder och anpassningar för att 
minimera påverkan och effekter på naturmiljön. Med de skadeförebyggande 
åtgärder som föreslagits bedöms påverkan bli liten. Sammantaget bedöms 
ledningens påverkan och effekter på miljön när ledningen är i drift som 
obetydliga till små, samt till viss del positiva då visuellt intrång försvinner 
och mark frigörs. 

Kungsörs kommuns synpunkter 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till markförläggning av kraftledningen 
i enlighet med Vattenfalls förslag. Åtgärden möjliggör byggnation av 
bostäder i området och är positiv för framtida utveckling av södra delen av 
tätorten. Dessutom bidrar en markförlagd ledning till mindre strålning för de 
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närboende och luftledningens visuella intryck försvinner. Kommunens 
nedanstående synpunkter disponeras efter remissens frågeställningar.  

Är ledningen förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser? 
Ja, den är förenlig med detaljplanerna och det finns inga 
områdesbestämmelser för området.  

Passerar ledningen nära skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet? 
I dagsläget gränsar luftledningens säkerhetszon till ett planlagt område för 
förskola. Den förordade sträckningen kommer att förläggas utanför det 
planlagda området för förskola.  

Är de skyddsåtgärder sökanden avser vidta tillräckliga  
Kungsörs kommun anser skyddsåtgärderna ska kompletteras med åtgärder 
som undviker spridning av den invasiva arten kanadensisk gullris.  

Övrigt 
Kungsörs kommun vill upplysa om att det finns kvartersmark i närheten av 
den tänkta sträckningen, ännu har ingen lantmäteriförrättning genomfört, se 
nedanstående bild. 
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1 (2)  REMISS 

Datum 

2022-10-17 

Ärendenummer 

2021-102616 

  
 

  
 

Tillstånd och prövning 

Cecilia Lindh 
016-542 91 52 

cecilia.lindh@ei.se 

KUNGSÖRS KOMMUN 

 
info@kungsor.se 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd för markförläggning för del av en befintlig luftledning (nätkoncession för 

linje).  

Ansökan avser del av en befintlig luftledning i Runnabäcken i Kungsörs 

kommun, Västmanlands län som ska markförläggas. Den ska drivas med 45 kV 

(nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei 

som avgör om ledningen ska få tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön 

och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 18 § 

nätkoncessionsförordningen (2021:808). Vi behöver därför ert svar för att kunna 

fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå 

• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga 

• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning. 

Ansökan med bilagor hittar ni på vår webbplats www.ei.se. Skriv in ärendenumret 

2021-102616 i sökrutan på webbplatsen för att komma direkt till ärendet. 

Vi vill ha ert yttrande senast den 22 december 2022. Skicka ert yttrande till Ei 

genom att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 

2021-102616 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte 

skicka originalet per post. 
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Datum 

2022-10-17 

Ärendenummer 

2021-102616 

 

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning, 

 

Cecilia Lindh 

 

Observera att de dokument som eventuellt bifogas kan innehålla uppgifter om 

djur- eller växtarter som omfattas av sekretess, enligt 20 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400).  

Det är viktigt att dessa uppgifter hanteras restriktivt. Ei uppmanar er att 

säkerställa att endast tjänstemän som behöver tillgång, ges åtkomst till dessa 

uppgifter. Utöver detta ser Ei gärna att de med åtkomst informeras om lämplig 

hantering av skyddsklassade data enligt vad som anges på SLU Artdatabankens 

webbplats.  

 

 

Bilaga 

• Naturvärdesinventering, skickas endast till kommun och länsstyrelse 
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 Naturvärdesinventering ÄL814-S3, Kungsörs kommun 2019 1 
 Date: 2019-10-25  
 Document supervisor: Camilla Ährlund  

 

1 SAMMANFATTNING 
Naturvärdesinventeringen är gjord på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB i 
och med att befintlig luftledning, ÄL814-S3 ska grävas ned till följd av pågående 
och kommande detaljplanering i Kungsörs kommun i Västmanlands län. 
 
Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 
bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 
biologisk mångfald inom inventeringsområdet. 
 
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det 
gäller noggrannheten har ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att 
naturvärdesobjekt som är minst 10 kvadratmeter stora och linjeformade objekt 
som är minst 10 meter långa och 0,5 meter breda har eftersökts. 
 
Inventeringen har vidare genomförts med tillägget, visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4).  
 
Inventeringsområdet ligger i södra delen av tätorten Kungsör. Inventering har 
skett utmed planerad sträcka för nedgrävning av ledning och med en buffertzon 
om totalt 50 meter.  
 
Totalt karterades sju naturvärdesobjekt under inventeringen, två bedömdes ha 
naturvärdesklass högt naturvärde (naturvärdesklass 2), två bedömdes ha 
påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och tre bedömdes ha visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). Naturvärdena är kopplade till Runnabäcken som går 
genom inventeringsområdet. Runnabäcken är en, till stor del, naturligt 
meandrande bäck som mynnar i Arbogaån. Utmed bäcken finns lövträd och 
inslaget av död ved är påtagligt. Flera av träden är grova och luftfuktigheten är 
jämn och hög. Det finns ett rikligt inslag av blommande och bärande träd- och 
buskar, vilket gynnar insekts- och fågellivet. Vid inventeringstillfället var 
insektslivet i bäcken påtagligt. Öster om gång- och cykelvägen finns en ridå 
med triviallövskog mot bostadsområdet.  
 
Runnabäcken omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. 
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2 Naturvärdesinventering ÄL814-S3, Kungsörs kommun 2019  
 Date: 2019-10-25  
 Document supervisor    
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2 INLEDNING 
2.1 NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT STANDARD 

En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 
finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 
ska genomföras och rapporteras.1 Den här inventeringen har genomförts enligt 
denna standard. 
 
Målen med att arbeta standardiserat är att: 

• träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse 
för biologisk mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet 
 

• resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader 
i olika områdens betydelse för biologisk mångfald  
 

• göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar 
 

• göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har 
genomförts på det sätt som standarden föreskriver. 

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras 
i Bilaga 1. Inventeringsområdet avgränsas, ambitionsnivå för arbetet väljs, 
studier av tidigare kända naturvärden görs och en preliminär bedömning görs 
av vilka områden som kan antas ha betydelse för biologisk mångfald. Därefter 
genomsöks inventeringsområdet i fält. Då eftersöks specifikt så kallade 
naturvårdsarter och olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald 
bedöms. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas och 
beskrivs som naturvärdesobjekt.  

2.2 BAKGRUND OCH UPPDRAGETS SYFTE 

Naturvärdesinventeringen är gjord på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB  i 
och med att befintlig ledningsdragning, ÄL814-S3, ska grävas ned på grund av 
pågående och kommande detaljplanering. 
 
Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt 
bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 
biologisk mångfald inom inventeringsområdet. 
  

                                                      
1 Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning. Svensk Standard SS 199000:2014. SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
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Figur 1. Inventeringsområdet, här avgränsat med blå streckad linje, ligger i Kungsörs kommun i Västmanlands län. I väster ansluter det till 
Runnabäcken och sedan går det över åkermark mot Torsgatan.  
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3 METOD 
 3.1 METODBESKRIVNING 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SiS 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning med tillhörande Teknisk rapport (SIS-
TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i Bilaga 1. 

3.2 METODVAL I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det 
gäller noggrannheten har ambitionsnivån detalj valts. Det innebär att 
naturvärdesobjekt som är minst 10 kvadratmeter stora och linjeformade objekt 
som är minst 10 meter långa och 0,5 meter breda har eftersökts, se Tabell 1 i 
Bilaga 1.  
 
Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen: 

• Visst naturvärde, naturvärdesklass 4 

 
Se Tabell 2 i Bilaga 1. 
 
3.3 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar . 
Fältinventeringen utfördes 20 september 2019. Vädret var cirka 18 grader varmt 
och växlande sol. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är 

. 

3.4 OSÄKERHET 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för 
inventeringsarbetet inte är anpassad för att kunna identifiera alla förekommande 
arter. För att kunna göra det måste inventeringar utföras under olika tidpunkter 
på året. Limniska miljöer har heller inte inventerats. 

3.4 INFORMATIONSKÄLLOR 

Olika källor har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i 
inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det 
finns skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken. Källorna som har använts 
som underlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i 
Tabell 1 nedan.  
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4 RESULTAT 
4.1 INVENTERINGSOMRÅDET OCH DET OMGIVANDE LANDSKAPET 

Inventeringsområdet ligger i södra delen av Kungsörs tätort, se Figur 1, i 
Västmanlands län. I väster går det utmed Runnabäcken och i öster över 
åkermark mot Torsgatan. Bostadsbebyggelse i form av villor ansluter till 
inventeringsområdet. 
 
Runnabäcken mynnar ut i Arbogaån. I landskapet kring inventeringsområdet 
finns ett öppet odlingslandskap med åkerholmar och inslaget av ek är påtagligt. 
I sydväst och sydost finns större strövområden viktiga för friluftslivet och 
rekreation. I norr dominerar Arbogaån.   
 
4.2 FÖRSTUDIEN 

Figur 2 sammanfattar tidigare känd kunskap om områden med naturvärden och 
skyddad natur i inventeringsområdet och det omgivande landskapet. I väster 
går inventeringsområdet över Runnabäcken som omfattas av strandskydd enligt 
7 kapitlet 13 och 14§§ miljöbalken.  
 
Jordarten utgörs av postglacial finlera i princip hela inventeringsområdet. En 
liten del i öster består av silt. 
 
Runnabäcken är ett vattendrag som är av nationellt intresse då det är en bäck 
med strömstationär öring. Bäcken är även avsatt som ett område av regionalt 
intresse för naturvården (Länsstyrelsen i Västmlanlands län, 2015). Det med 
motiveringen att det är en bäck med självproducerande öringstam, flodnejonöga 
förekommer och att bäcken har en bottenfauna som indikerar höga 
naturvärden. Bäcken är naturligt meandrande och utmed den förekommer skred 
och det finns gott om död ved. Runnabäcken omges till stor del av lövskog med 
en intressant lundflora (Kungsörs kommun, 2019). Delar av bäcken går dock 
genom åkermark och där är den ställvis uträtad.  
 
En sökning i artportalen av skyddade arter, rödlistade arter och natura 2000 
arter för de senaste tio åren (2009-10-22 – 2019-10-22) ger träff om tre olika 
arter av fladdermöss, nämligen vattenfladdermus, nordfladdermus och 
dvärgpipistrell (samtliga noterade 2011), den sistnämnda har i denna 
inventering bedömts som osäker då den är noterad med ett frågetecken i 
artportalen och har därför utelämnats vid bedömning. I inventeringsområdets 
närhet finns en hel del mistel noterade.  
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Naturvårdsarter som registrerats respektive eftersökts i samband med 
fältinventeringen redovisas i tabellerna i Bilaga 3. 
  

Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet som ingår i ett riksintresse för naturvården och i Kyrksjölötens naturreservat. Kyrksjön i 
nordväst är ett natura 2000-område. 
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På de platser där bäcken omges av lövskog är inslaget av död ved påtagligt. 
Den döda veden finns i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Död ved 
ligger i anslutning till och över bäcken. Vid investeringstillfället noterades ett rikt 
insektliv i bäcken. Inslaget av blommande och bärande träd- och buskarter är 
högt och därmed är förutsättningarna för nektarsökande insekter goda, det ger 
också att fågellivet är rikt. 
 
 

  

Figur 3. Resultatet från fältinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i objektkatalogen som är bilaga 2. 
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Generellt biotopskydd 

Vid inventeringen noterades inom inventeringsområdet ett öppet dike som 
bedöms omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11§ 
miljöbalken. Det är ett öppet dike som ansluter till åkermark, se Figur 3. 
 

 
Utmed vägen Kungsringen, norr om inventeringsområdet, finns en allé som 
även den bedöms omfattas av det generella biotopskyddet, se Figur 3. 

Naturvårdsarter 

Alla naturvårdsarter som varit aktuella i den här inventeringen redovisas i bilaga 
3. Där redogörs även för vilken typ av naturvårdsart det är frågan om samt lite 
om dess betydelse för den biologiska mångfalden.  

Invasiva arter 

I objekt 1 noterades vid fältbesöket kanadensiskt gullris (Solidago canadensis). 
Arten växer i täta bestånd och utsöndrar giftiga komponenter från rötterna och 
tränger på så vis den undan andra arter. Växten sprider sig både med hjälp av 
rötterna, där även små bitar av jordstammen kan ge upphov till nya plantor, och 
med hjälp av luftburna frön. Slåtter rekommenderas som bekämpningsmetod. 
Arten bör slås minst två gånger per år, mellan maj och augusti, och det 
upprepas sedan under flera på varandra följande år. 

Figur 4. Öppet dike utmed åkermark som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11§ miljöbalken. 
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5 DISKUSSION 
5.1 NATURVÄRDEN I SAMMANFATTNING 

Inventeringen i fält bekräftar skrivbordsinventeringen och de tidigare 
inventeringarna som gjorts, samt generell kunskap om området.  
 
Inventeringsområdet ingår i väster i ett område som av Länsstyrelsen 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2015) utpekats som av regionalt intresse för 
naturvården. Runnabäcken är en, till stor del, naturligt meandrande bäck med 
strömstationär öring och förekomst av flodnejonöga. Utmed bäcken är det rikt 
på död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner. Det finns gott om grova 
träd, bland annat av ask och klibbal. Vid en studie av häradskartan från förra 
sekelskiftet kan noteras att området närmast bäcken tidigare har hävdats 
genom slåtter. Idag pågår alltså en igenväxning av det som tidigare varit mer 
öppet med enstaka träd längs bäcken.  
 
En gång- och cykelväg går längs bäcken och mellan den och 
bostadsbebyggelse finns en bård av triviallövskog som har rikligt med sälg. 
Sälgen och de flesta andra viden blommar tidigt, före lövsprickningen, vilket gör 
att de är viktiga för vårhungriga nektarsökande insekter. I övrigt är naturvärdet i 
dessa triviallövskogar lågt men med sälgen bedöms det till visst naturvärde.  
 
Då det finns flera träd med håligheter och att området är ett födosöksområde för 
fladdermöss, samt att det noterats nordfladdermus och vattenfladdermus, 
bedöms att det kan förekomma fladdermöss i inventeringsområdet och dess 
anslutning. Fladdermöss är skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen. 
 
Runnabäcken omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet 13 och 14§§ 
miljöbalken.  

5.2 REKOMMENDATIONER 

I objekt som bedömts ha högt och påtagligt naturvärde förekommer grova och 
äldre träd. De är svåra att ersätta, om ens möjligt, varför intrång i dessa objekt 
rekommenderas undvikas.  
 
Naturvärden i objekt som bedömts ha visst naturvärde går att ersätta genom 
kompensation. Om blommande buskar eller träd behöver tas bort vid 
anläggande rekommenderas att dessa återplanteras/ersätt i anslutning till 
befintligt läge.  
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Bilaga 1 
METOD ENLIGT SIS 
STANDARD 
Bilaga 1 är en sammanfattande metodbeskrivning för SIS 
standard SiS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning.  

STANDARDISERAD NATURVÄRDESINVENTERING 

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och 
värdera objekt som har betydelse för den biologiska mångfalden. Objekten 
benämns naturvärdesobjekt. Att identifiera naturvärdesobjekten är ingen lätt 
uppgift. Naturen är komplex och det finns många olika naturtyper, biotoper 
(typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 
 
Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas 
arbetet och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste 
i processen från planering till färdig rapport. 

INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde 
respektive omgivande landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en 
vald noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet fungerar som 
referens och sammanhang. 

UPPDRAGET UTFORMAS UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden sätt att anpassa en naturvärdesinventering till de 
aktuella behoven. Det går att göra enbart en förstudie eller också även en 
fältinventering. Om enbart förstudie väljs innebär det att naturvärdesobjekt 
avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De 
identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker 
med att ange att de har potentiellt naturvärde. En naturvärdesbedömning på 
förstudienivå är alltid preliminär. 
 
När en naturvärdesinventering görs på fältnivå identifieras objekt med 
naturvärdesklass 1, 2 och 3. Inventeringen kan göras med olika 
detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie 
naturvärdesinventering på fältnivå. Detaljeringsgraden avgör hur små 
naturvärdesobjekt som identifieras. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår 
av Tabell 1 nedan. 
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LANDSKAPSOBJEKT 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. 
Landskapsobjekten behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdesklass.  

FÄLTINVENTERING 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika 
delar av landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering 
genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med 
fältinventeringen är att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera 
eventuella nya naturvärdesobjekt, beskriva objekten, justera avgränsningarna 
och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje naturvärdesobjekt.  

BIOTOPVÄRDE 

Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet 
och hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter, några exempel är 
naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), strukturer (bland annat trädens 
åldersfördelning) och kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är 
mindre vanliga ur ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade 
biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för 
den biologiska mångfalden. Varje naturvärdesobjekt ska utifrån en samlad 
bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, 
påtagligt eller högt. 

ARTVÄRDE 

Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala, obetydligt, visst, påtagligt eller 
högt. Två aspekter beaktas vilka är naturvårdsarter och artrikedom.  
 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller 
att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. 
Naturvårdsarterna indelas i olika grupper.  
 
Typiska arter (T) är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus 
hos aktuell naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 
 
Signalarter (S) är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att 
det finns skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 
 
Rödlistade arter för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan anger olika 
arters risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende 
på artens status:  

• akut hotad (CR) 
• starkt hotad (EN) 
• sårbar (VU)  
• nära hotad (NT) 

Hotade arter är arter som klassas som antingen akut hotade, starkt hotade eller 
sårbara.  
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Skyddade arter (§) enligt artskyddsförordningen och arter som är listade i EU:s 
art- och habitatdirektiv respektive EU:s fågeldirektiv.  
 
Ansvarsarter (A) är arter där en särskilt stor andel av dess totala population 
finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet.  
 
Nyckelarter (N) är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra 
arter. 
 
En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter. 
Artvärdet i ett visst naturvärdesobjekt bestäms utifrån hur många olika 
naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna 
verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas. 
Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen är 
större i det aktuella naturvärdesobjektet än vad den är i det omgivande 
landskapet eller i andra områden av samma biotop. 

NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst naturvärdesobjekt är definierade 
fastställs naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en 
osäkerhet i bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som 
preliminär. 
  
 

 
Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett naturvärdesobjek ska tilldelas. Klassningen görs 
genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från 
högsta naturvärde (upptill till höger) till lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 
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I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser:  
1 – Högsta naturvärde (vinröd färg på kartor) 
2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor)  
3 – Påtagligt naturvärde (orange färg på kartor) 
 
Tillägg: 
4 – Visst naturvärde (gul färg på kartor) 
 
Vad de olika klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan. 
 
De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt 
eller landskapsobjekt kallas övriga områden. 
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RESULTATREDOVISNING AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en 
rapport och det finns en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska 
innehålla. Geografisk information ska även redovisas i GIS och observationer 
av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell 
databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 
OBJEKTKATALOG 
Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats, för 
översikt se figur 3. 
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Figur 5. Karta över naturvärdesobjekt 1, 2 och 3. 
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Figur 6. Karta över naturvärdesobjekt 4. 
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Figur 7. Karta över naturvärdesobjekt 5. 
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Figur 8. Karta över naturvärdesobjekt 6. 
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Figur 9. Karta över naturvärdesobjekt 7. 
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Ärendebeskrivning 
Endast åtta år kvarstår till målåret 2030 då den svenska transportsektorn ska ha 
minskat sin klimatpåverkan med 70% jämfört med 2010. Till år 2045 ska Sverige 
uppnå klimatneutralitet och därefter uppnå ”negativa utsläpp” eller 
klimatpositivitet, där mer koldioxid binds in än vad som släpps ut. Parisavtalets 
ambition att undvika global temperaturökning över 1,5 grader Celsius förutsätter 
att klimatmålen nås såväl i Sverige som internationellt.  
 
Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk 
handlingsplan vart fjärde år som beskriver regeringens klimatarbete, åtgärder och 
åtaganden så att klimatmålen nås.  
 
För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i 
mars 2021 uppdrag till Länsstyrelsen i Uppsala län att ta fram analyser och förslag 
till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional 
klimatomställning i hela landet.  
 
Med utgångspunkt i klimatmålen och nuvarande klimatpolitik ingick i uppdraget 
att analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta aktörer 
har för att styra mot minskade utsläpp. Kommuner och regioner ansvarar för flera 
kritiska områden som påverkar samhällets möjligheter till klimatomställning som 
exempelvis fysisk planering, transportplanering och regional utveckling.  
 
Bakgrund till arbetet med att förstå förutsättningarna utvecklas i kapitel 2, och 
analys över de viktigaste hindren att minska och möjligheterna att förstärka för 
lokal och regional klimatomställning beskrivs i kapitel 3. Utifrån genomgång av 
bakgrund och hindersanalys bedöms att behov av åtgärder finns, och dessa beskrivs 
i kapitel 4.  
 
För att minska hindren och öka möjligheterna har fem paket av förslag 
formulerats för stärkt genomförandekraft lokalt och regionalt.  
 

• Ledarskap för klimatomställning 
• Myndighetslyft för klimatet 
• Kommunalt klimatlyft 
• Regionalt klimatlyft 
• Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och region 

klimatomställning 
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Kungsörs kommuns ställningstagande 
Inledningsvis vill Kungsörs kommun framföra att det är positivt att det tas 
ett helhetsgrepp kring de här viktiga och mycket komplexa frågorna.  
 
Kommunens synpunkter redogörs under respektive område/paket. 
 

Ledarskap för klimatomställning 
Regeringen föreslås tillsätta en nationell samordnare med uppdrag som 
förändringsledare för att öka takten och underlätta för kommuner och 
regioners klimatomställning. Den nationella samordnaren ska även ta fram 
en färdplan för kommuner och regioners klimatomställning samt ett 
kompetenslyft för klimatet. 
 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till att införa en nationell samordnare. 
Kommunen hoppas att detta ska tydliggöra och underlätta det lokala arbetet 
med klimatomställning. Dessutom förväntar sig kommunen att få en 
helhetssyn på hur Sverige ska arbeta med de här frågors såväl nationellt som 
regionalt och lokalt.  
 

Myndighetslyft för kommuners och regioners klimatomställning 
Förslaget består av fyra delar. Genom tydligare uppdrag och förstärkta 
medel till relevanta myndigheter för att utveckla intern och extern 
myndighetssamverkan ges förbättrat stöd för kommuners och regioners 
klimatomställning. Dessutom föreslås en utvecklad kunskapsarena för 
klimatneutrala och hållbara samhällen genom vidareutveckling av den 
befintliga webbplatsen Hållbarstad.se, och etablerande av en 
rådgivningscentral för försöksverksamhet för kommunala och regionala 
aktörer. Utökade uppdrag föreslås även till statistikmyndigheter för 
utveckling av klimatstatistik och uppföljning på lokal och regional nivå. 
 
Kungsörs kommun ställer sig positiva till ett förbättrat och utökat stöd till 
kommunerna, vilket det finns ett stort behov av. När det gäller 
klimatstatistik på regional och lokal nivå så är det viktigt att den möjliggör 
likriktad uppföljning och jämförbarhet. Kommunen anser att det idag är 
svårt att hitta en bra och relevant klimatstatistik men det är även svårt att ta 
fram egen statistik som är jämförbar med andra kommuner. 
 

Kommunalt klimatlyft 
Syftet med Kommunalt klimatlyft är få till en ökad genomförandeförmåga 
lokalt då det råder resurs/kapacitetsbrist i många kommuner.  
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Förslaget innebär ett flerårigt stöd för att möjliggöra etablering av en 
klimatomställningsfunktion i samtliga kommuner. Stödet ska bidra till att 
öka förmågan hos kommuner att ta ett helhetsperspektiv i 
klimatomställningsarbetet och verka för en effektiv samverkan mellan 
förvaltningar, andra aktörer, deltagande i nätverk och projekt.  
 
Stödet föreslås kunna sökas från och med 2024 till och med 2030 hos en 
statlig myndighet. 
 
Dessutom föreslås ett statligt uppdrag för att ta fram en standardiserad 
redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för kommuner och 
regioner. Redovisningen kompletterar och nyanserar de klimatdata och 
indikatorer som finns till exempel i Kolada.  
 
Kungsörs kommun anser att det är positivt att man på detta sätt ges 
ekonomiska förutsättningar för att säkerställa resurser och kompetens inom 
området. Detta gör det möjligt för ett mer långsiktigt och fokuserat arbete 
med klimatfrågorna. Kommunen anser i likhet med Länsstyrelsen att det är 
viktigt med en kontrollstation år 2027 för att utvärdera åtgärden och om den 
har gett önskat resultat. 
 
Kommunen tycker att det är särskilt viktigt att ta fram en standardiserad 
redovisning och uppföljning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för 
landets kommuner. Kolada är en lämplig databas att använda sig av då den 
är väletablerad i kommunerna.  

Regionalt klimatlyft 
Syftet är att genom samverkan med och stöd till kommunerna och 
regionerna överkomma identifierade hinder kopplade till främst resurs- och 
kapacitetsbrist.  
 
Länsstyrelsen får ett förstärkt uppdrag och ökad finansiering för arbetet med 
att stödja den regionala klimatomställningen. Genom att tillföra resurser och 
förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- och 
klimatomställningen kan stödet till lokala och regionala aktörer utvecklas 
och skalas upp genom olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten.  
 
Dessutom föreslås utökat stöd till en regional funktion för 
upphandlingssamordning. Medel kan sökas av region, kommunförbund, 
gemensam inköpsorganisation, samordnande kommun eller motsvarande för 
utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling.  
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Regioner ska kunna söka statligt stöd fossilfri mobilitet och tillgänglighet 
samt ökad transporteffektivitet för både person- och godstransport. Stödet 
omfattar både medel för en samordningsfunktion och medel för åtgärder 
som minskar bilberoendet, gynnar gång-, cykel-, och kollektivtrafik samt tar 
vara på digitaliseringens möjligheter. 
 
Kungsörs kommun vill lyfta fram det är viktigt att de tilltänkta 
samordningsfunktionerna hos Regionen och Länsstyrelsen samarbetar och 
koordinerar sitt arbete mellan myndigheterna och gentemot kommunerna, 
annars finns en stor risk att det blir otydligt, skapar missförstånd och skapar 
merarbete. 
 
Kommunen anser att det är bra att det avsätts medel för konkreta åtgärder 
för att minska klimatpåverkan på olika sätt. 

Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och 
regional klimatomställning 
Det finns en rad kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och 
regional nivå såsom offentlig upphandling, ökad kolinbindning och 
effektivare energi- och eleffektanvändning kopplat till att åtgärda brist på 
ramvillkor och kompetens.  
 
Upphandlingsmyndigheten föreslås få medel och uppdrag att ta fram och 
upprätthålla vägledningar för utformning av kommuners och regioners 
upphandlingsriktlinjer. 
 
Ett stöd föreslås för en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom 
återvätning av tidigare utdikad organogen skogsmark i form av ett flerårigt 
uppdrag med finansiering till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket och länsstyrelserna. Förslaget omfattar även att befintliga 
våtmarkssatsningar förlängs till 2030 för att garantera långsiktighet vilket 
ökar möjligheterna för åtgärdernas möjlighet att nå full potential.  
 
Dessutom finns ett förslag till utredning om hur stora energi- och 
eleffektanvändande verksamheter på lämpligt sätt kan omfattas av tillstånds- 
respektive anmälningsplikt enligt miljöbalken och 
miljöprövningsförordningen (2013:251), för att uppnå en ökad 
helhetsbedömning av långsiktigt lämplig lokalisering och utformning ur 
energi- och effektsynpunkt. Exempel på verksamheter som avses är 
datacenter och större laddinfrastrukturer. 
 
Utredningen betonar även vikten av lokal och regional försöksverksamhet 
som kan ge värdefull kunskap inför bredare införande av mer oprövade 
klimatåtgärder.  
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Även förslag som ges i de parallella uppdragen om transporternas och 
näringslivets klimatomställning har en avgörande roll i den lokala och 
regionala klimatomställningen. 
 
Kommunen ser positivt på ett ökat stöd i upphandlingsprocessen med hjälp 
av de vägledningar och riktlinjer som ska tas fram.  
 
Kungsörs kommun vill också lyfta fram förslaget som stora energi- och 
eleffektanvändande verksamheters anmälnings- eller tillståndsplikt för att få 
en helhetsbild över energisituationen i landet som positivt och nödvändigt 
detta under förutsättning att det inte innebär onödig byråkrati och 
arbetsbelastning. 
 
När det gäller uppdraget till kommuner och regioner om att bedriva 
försöksverksamhet så ställer sig Kungsörs kommun positiv även till detta 
under förutsättning att det finns tillgänglig medel att söka för sådan 
verksamhet. Kommunernas ekonomi är i många fall redan idag ansträngd 
och att då lägga ytterligare medel på försöksverksamhet är inte rimligt.  
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Remiss av rapport Underlag om lokal och regional 
klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen (M2022/01830) 
 

Länsstyrelsen i Uppsala län har genom regeringsbeslut M2021/00669 fått i uppdrag att 
analysera förutsättningar för kommuner, regioner och andra relevanta aktörer för att styra 
mot minskade utsläpp så att klimatmålen nås, samt att vid behov föreslå förändringar och 
åtgärder, inklusive att bättre kunna tillvarata stöd, insatser och andra åtgärder från nationell 
nivå.  

Rapporten ska tillsammans med de två parallella uppdragen till Trafikanalys 
(transportområdets klimatomställning, I2021/01006) och Tillväxtanalys (näringslivets 
klimatomställning, N2021/01037) utgöra underlag för kommande klimatpolitiska 
handlingsplan, efter remissförfarande. 

Rapporten beskriver tio förslag som bedöms öka genomförandekraften lokalt och regionalt 
för åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Klimatanpassningsåtgärder var inte en 
del av uppdraget och har därför lämnats utanför utredningen. Fokus för förslagen ligger på 
territoriella utsläpp och där rådighet finns lokalt och regionalt, främst för kommuner och 
regioner. Ett av förslagen berör dock ökad kolinbindning för skogsmark och två förslag 
berör offentlig upphandling, vilket har klimateffekter utöver de territoriella utsläppen i 
Sverige.  

Rapporten överlämnas på regeringens uppdrag för yttrande. Remissvaren ska ha kommit in 
till Miljödepartementet senast den 15 december 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01830 och remissinstansen 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.  

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Rapporten kan laddas ned från länsstyrelsen Uppsalas webbplats 
www.lansstyrelsen.se/uppsala  
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Förord 
Länsstyrelsen i Uppsala överlämnar härmed utredningen om ökad lokal och regional 

klimatomställning som underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. 

Utredningen utgör ett av de tre parallella uppdragen som gavs samtidigt och dessa utredningar 

bör ses som delar av en helhet. Mot bakgrund av det allvarliga läget i klimatfrågan är det av 

yttersta vikt att den kommande klimatpolitiska handlingsplanen blir kraftfull.  

Projektledare för uppdraget har varit Aino Inkinen från och med 26 mars 2021. Biträdande 

projektledare har varit Anna Karlsson från och med den 26 mars 2021. Hedvig Schylander var 

utredningssekreterare från och med den 15 september 2021 till och med den 26 april 2022. 

Emma Ejerhed arbetade med uppdraget från och med den 22 mars 2022 och övertog rollen 

som utredningssekreterare från den 27 april 2022. Naturvårdsverkets representant i 

arbetsgruppen var Tea Alopaeus från och med den 19 april 2021 till den 30 november 2021, 

Nora Smedby från och med den 1 december 2022 till den 6 maj 2022 och Johan Stensson från 

och med den 6 maj 2022. Energimyndighetens representanter i arbetsgruppen var Anna-Karin 

Stoltz från och med den 26 maj 2021 och även Rebecka Marklund från och med den 21 maj 

2021.  

 

14 september 2022  

Göran Enander, Landshövding i Uppsala län 
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Sammanfattning  
Endast åtta år kvarstår till målåret 2030 då den svenska transportsektorn ska ha minskat sin 

klimatpåverkan med 70% jämfört med 2010. Till år 2045 ska Sverige uppnå klimatneutralitet 

och därefter uppnå ”negativa utsläpp” eller klimatpositivitet, där mer koldioxid binds in än 

vad som släpps ut. Parisavtalets ambition att undvika global temperaturökning över 1,5 grader 

Celsius förutsätter att klimatmålen nås såväl i Sverige som internationellt. Det Klimatpolitiska 

Rådet lyfter ett flertal utmaningar i svensk klimatpolitik som måste lösas för att fullgöra 

avtalet. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk 

handlingsplan vart fjärde år som beskriver regeringens klimatarbete, åtgärder och åtaganden så 

att klimatmålen nås. För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav 

regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag, ett till Länsstyrelsen i Uppsala län om lokal och 

regional klimatomställning, ett till Trafikanalys om transporternas klimatomställning samt ett 

till Tillväxtanalys om näringslivets klimatomställning.  

Uppdraget till Länsstyrelsen var att med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten ta 

fram analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och 

regional klimatomställning i hela landet. Det kan även handla om förändringar som gör att 

kommuner, regioner och andra relevanta aktörer bättre kan tillvarata befintliga stöd, insatser 

och andra åtgärder från nationell nivå. Förslagen ska kunna införas under perioden 2023–2026 

och ska bidra till att klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. 

Uppdraget berörde främst de territoriella utsläppen eftersom nationella klimatmål som 

omfattar konsumtion och den så kallade markanvändnings- eller LULUCF1-sektorn inte fanns 

beslutade.  

Med utgångspunkt i klimatmålen och nuvarande klimatpolitik ingick i uppdraget att analysera 

vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta aktörer har för att styra mot 

minskade utsläpp. Kommuner och regioner ansvarar för flera kritiska områden som påverkar 

samhällets möjligheter till klimatomställning som exempelvis fysisk planering, 

transportplanering och regional utveckling. Bakgrund till arbetet med att förstå 

förutsättningarna utvecklas i kapitel 2, och analys över de viktigaste hindren att minska och 

möjligheterna att förstärka för lokal och regional klimatomställning beskrivs i kapitel 3. 

Utifrån genomgång av bakgrund och hindersanalys bedöms att behov av åtgärder finns, och 

dessa beskrivs i kapitel 4. 

Utifrån de intervjuer och dialoger som genomförts blir det tydligt att kommunerna och 

regionerna har betydande frihet redan idag att utforma klimatåtgärder inom till exempel 

upphandling, planering och energieffektiviseringar. Det är oftast tydligt för lokal och regional 

nivå vilka klimatåtgärder som behöver genomföras (översikter finns till exempel i 

”Klimatkommunernas 13 uppgifter”) och en hel del arbete pågår. Goda exempel på 

klimatarbete i olika typer av kommuner finns men samtidigt är klimatarbetet fragmenterat och 

sker inte strategiskt och systematiskt överallt. Klimatområdet präglas av kortsiktig 

projektfinansiering vilket försvårar ett konsekvent och långsiktigt arbete. Vår analys av 

 

 

1 I klimatrapporteringens sektor ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” (Land 

Use, Land-Use Change and Forestry – LULUCF), rapporteras kolförrådsförändringar i vegetation och 

mark för olika marktyper samt i avverkade träprodukter 
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förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor visar tydligt att vissa 

kommuner inte anser att klimatfrågan ingår i deras kärnverksamhet. Klimathänsyn, åtgärder 

och investeringar prioriteras ner om det upplevs dra resurser från områden som vård, skola och 

omsorg. 

Tre huvudkategorier av hinder identifierades i analysen. De utgörs av brist på eller otillräcklig 

omfattning av     

• vision, riktning, mål och ledarskap 

• organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning. 

• ramvillkor, kravnivåer. 

För att minska hindren och öka möjligheterna har olika paket av förslag formulerats för stärkt 

genomförandekraft lokalt och regionalt.  

Ledarskap för klimatomställning för att överbrygga identifierade hinder främst kopplade till 

ledarskap i fråga om gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.1 beskriver de olika delarna 

i förslag 1.  

Regeringen föreslås tillsätta en nationell samordnare med uppdrag som förändringsledare för 

att öka takten och underlätta för kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren bör 

förstärkas med ett tillhörande kansli med budget att genomföra, processleda, kommunicera 

och följa upp arbetet. Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet med en Färdplan 

för kommuner och regioners klimatomställning som är en ömsesidig överenskommelse med 

stöd och åtaganden. Samordnaren ska också utveckla ett kompetenslyft för klimatet med fokus 

att leda med systemperspektiv och helhetssyn på hållbar utveckling. Samordnaren ska vidare 

driva på arbetet med förbättrad uppföljning av klimatomställning, bland annat klimatstatistik 

för lokal och regional nivå. 

Länsstyrelsen ser betydande mervärden med att vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det 

arbete som de två samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-samordnaren 

har byggt upp.  

Sammanlagt bedöms behovet av statliga medel uppgå till runt 200 miljoner kronor per år fram 

till 2030.  

Myndighetslyft för att mer samordnat underlätta för kommuner och regioners 

klimatomställning och överkomma identifierade hinder kopplade till ledarskap och 

sektoriserat och fragmentiserat arbete, gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.2 beskriver 

de olika delarna i förslag 2.  

Förslaget Myndighetslyft för klimatet består av fyra delar. Genom tydligare uppdrag och 

förstärkta medel till relevanta myndigheter för att utveckla intern och extern 

myndighetssamverkan ges förbättrat stöd för kommuners och regioners klimatomställning. 

Dessutom föreslås en utvecklad kunskapsarena för klimatneutrala och hållbara samhällen 

genom vidareutveckling av den befintliga webbplatsen Hållbarstad.se, och etablerande av en 

rådgivningscentral för försöksverksamhet för kommunala och regionala aktörer. Utökade 

uppdrag föreslås även till statistikmyndigheter för utveckling av klimatstatistik och 

uppföljning på lokal och regional nivå. 
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Statliga medel på sammanlagt cirka 40 miljoner kronor per år bedöms behövas fram till och 

med 2030. 

Kommunalt klimatlyft för ökad genomförandeförmåga lokalt och därmed överkomma 

identifierade hinder kopplade till främst resurs/kapacitetsbrist samt ramvillkor för uppföljning. 

Kapitel 4.3 och 4.4 beskriver förslag 3 och 4.  

Förslag 3 innebär ett flerårigt stöd för att möjliggöra etablering av en 

klimatomställningsfunktion i samtliga kommuner. Stödet ska bidra till att öka förmågan hos 

kommuner att ta ett helhetsperspektiv i klimatomställningsarbetet och verka för en effektiv 

samverkan mellan förvaltningar. Stödet ska även öka förmågan till effektiv samverkan med 

andra aktörer, deltagande i nätverk och projekt samt att erhålla externa medel för att 

möjliggöra genomförande av klimatåtgärder. 

Stödnivån föreslås vara en miljon kronor per kommun, totalt kan det vid fullt utnyttjandet bli 

upp till 300 miljoner kronor per år. Stödet föreslås kunna sökas från och med 2024 till och 

med 2030 hos en statlig myndighet, till exempel Energimyndigheten eller Naturvårdsverket. 

Förslag 4 utgörs av statligt uppdrag och medel för framtagande av en standardiserad 

redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för kommuner och regioner. Redovisningen 

kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till exempel i Kolada. 

Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och tester erbjuds SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner) eller RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). 

Förslaget samverkar med förslag 2 för kvalitetshöjning av data för uppföljning av 

klimatpåverkan lokalt och regionalt. 

De statliga medlen som behövs uppskattas till cirka 4 miljoner kronor per år under tre år. Efter 

det bör en kontrollstation avgöra inriktning för fortsatt arbete och eventuellt behov av 

ytterligare medel. 

Regionalt klimatlyft genom samverkan med och stöd till kommunerna och regionerna för att 

överkomma identifierade hinder kopplade till främst resurs- och kapacitetsbrist. Kapitel 4.5 – 

4.7 beskriver förslag 5, 6 och 7.  

Förslag 5 om förstärkt uppdrag till länsstyrelserna utgörs av uppdrag och ökad finansiering för 

länsstyrelsens arbete med att stödja den regionala klimatomställningen. Genom att tillföra 

resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- och 

klimatomställningen kan stödet till lokala och regionala aktörer utvecklas och skalas upp 

genom olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas till 

kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och samordning 

inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande av åtgärder som 

bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Förslaget bedöms kräva en ökad finansiering med 50 miljoner kronor per år från 2024 till och 

med 2030. Medlen fördelas mellan länsstyrelserna.  

I förslag 6 föreslås utökat stöd till framför allt kommuner genom fleråriga statliga stöd för 

regionala funktioner för upphandlingssamordning. Medel föreslås kunna sökas av region, 

kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, samordnande kommun eller motsvarande för 

utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. 
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Med ett stöd på cirka 2,5 miljoner kronor per sökande part finns möjlighet till både tjänst och 

projekt. Medlen föreslås sökas via Upphandlingsmyndigheten och kan vid fullt söktryck 

uppgå till cirka 50 miljoner kronor per år fram till 2030.  

I förslag 7 om regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion föreslås fleråriga 

statliga stöd för fossilfri mobilitet och tillgänglighet samt ökad transporteffektivitet för både 

person- och godstransport. Medel föreslås kunna sökas av respektive region och omfatta både 

medel för en samordningsfunktion och medel för åtgärder. Genom åtgärder som minskar 

bilberoendet, gynnar gång-, cykel-, och kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens 

möjligheter finns möjligheter att snabbt minska transportutsläppen utan att tumma på 

samhällets funktioner eller invånarnas möjligheter att möta sina tillgänglighets- och 

transportbehov. 

Medel kan sökas via Trafikverket och föreslås omfatta ca 80 miljoner kronor per år fram till 

2030, fördelat på 4 miljoner kronor per sökande part och år. 

Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional nivå såsom offentlig 

upphandling, ökad kolinbindning och effektivare energi- och eleffektanvändning kopplar till 

att åtgärda brist på ramvillkor och kompetens. Kapitel 4.8-4.10 beskriver förslag 8, 9 och 10.  

Förslag 8 består av två delar. Upphandlingsmyndigheten föreslås få medel och uppdrag att ta 

fram och upprätthålla vägledningar för utformning av kommuners och regioners 

upphandlingsriktlinjer. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och regioner bör även 

inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar ska tas fram vid 

upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger långsiktig 

kostnadseffektivitet. Upphandlingsmyndigheten föreslås även få medel och uppdrag att utreda 

lämpligt framtagande av fördjupade vägledningar, främst för kommuner och regioner inom 

områden av extra betydelse för minskad klimatpåverkan, till exempel för 

fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och anläggningsuppdrag, vård och omsorg, 

måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och maskiner/utrustning inklusive IT-utrustning.  

Utökade medel till Upphandlingsmyndigheten bedöms krävas i en omfattning av ca 5 miljoner 

kronor per år under tre år med start 2024, och därefter en utvärdering för att bedöma behoven 

för kommande år. 

I förslag 9 föreslås stöd för en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning 

av tidigare utdikad organogen skogsmark i form av ett flerårigt uppdrag med finansiering till 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Förslaget omfattar 

även att befintliga våtmarkssatsningar förlängs till 2030 för att garantera långsiktighet vilket 

ökar möjligheterna för åtgärdernas möjlighet att nå full potential. Uppdraget till 

Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör breddas för att inkludera även 

markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av återvätningsprojekt och tester. 

Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna omhänderta den ökade mängden 

ärenden kopplat till markavvattningsföretag.  

Behovet av statliga medel, utöver myndigheternas ordinarie budgetäskande, för förslagen 

bedöms till 15 och 20 miljoner kronor per år för 2024 och 2025 och därefter en kontrollstation 

för en bedömning av lämplig nivå fram till 2030. 
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Förslag 10 är ett förslag till utredning om hur stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter på lämpligt sätt kan omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt 

miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251), för att uppnå en ökad 

helhetsbedömning av långsiktigt lämplig lokalisering och utformning ur energi- och 

effektsynpunkt. Exempel på verksamheter som avses är datacenter och större 

laddinfrastrukturer (samt vätgasproduktion om denna typ av verksamhet inte redan omfattas 

av miljöprövningsförordningen). Befintliga anläggningar bör omfattas efter en 

övergångsperiod.  

Totalt för samtliga förslag bedöms behovet av statliga medel att vara upp till 800-900 miljoner 

kronor per år för åren 2024 till och med 2030. 

Förslagen i detta uppdrag ska ses som en del av en helhet bestående av flera olika initiativ och 

utredningar med bäring på klimatomställning. Föreslagna åtgärder i andra utredningar och 

initiativ anses vara nödvändiga för lokal och regional klimatomställning och kompletterar ofta 

denna utrednings förslag, dessa beskrivs i avsnitt 4.13. Utredningen vill även betona vikten av 

lokal och regional försöksverksamhet som kan ge värdefull kunskap inför bredare införande 

av mer oprövade klimatåtgärder.   

Även förslag som ges i de parallella uppdragen om transporternas och näringslivets 

klimatomställning har en avgörande roll i den lokala och regionala klimatomställningen. 

Exempelvis kan reduktionsplikten bidra till att lokala och regionala transportutsläpp minskar 

kraftigt, och näringslivets möjligheter att leverera varor och tjänster med låg klimatpåverkan 

bidrar direkt till att minska klimatpåverkan från offentlig upphandling.  

Förslag som har diskuterats i denna utredning men som bedöms omhändertas i andra 

processer, alternativt ligga utanför ramen för detta uppdrag eller vara av lägre prioritet, 

beskrivs i avsnitt 4.14.  

Tiden för klimatomställning är knapp och den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar som ett 

föredöme och möjliggörare. Det gäller i allt från god digital tillgänglighet, effektiva och 

fossilfria transporter, återvinning av material, klimatsmarta byggnadsmaterial, 

energieffektivisering av byggnader till de offentliga måltidernas och förbrukningsvarornas 

klimat- och hållbarhetsavtryck. Klimatfrågan innehåller inte bara skyldigheter utan också 

rättigheter, nämligen rätten till ett gott liv som inte äventyrar framtiden. Kommuner och 

regioners verksamhet påverkar medborgarnas, företagens och organisationernas vardag och 

kan, tillsammans med övriga samhället, skapa grunden för denna rättighet. 
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1 Uppdraget och avgränsningar  

1.1 Uppdraget och dess syfte 
Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart 

fjärde år. Underlaget till den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades av 

Naturvårdsverket den 1 mars 2019. Den första klimatpolitiska handlingsplanen lämnades 18 

december 2019 i En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 

2019/20:65) till riksdagen och genomförandet utvärderas årligen av Klimatpolitiska rådet.  

För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i mars 2021 tre 

parallella uppdrag, att redovisa och sända ut på remiss senast 15 september 2022:  

• Länsstyrelsen i Uppsala län - lokal och regional klimatomställning (M2021/00669), se 

bilaga 1 

• Trafikanalys – transportområdets klimatomställning (I2021/01006) 

• Tillväxtanalys - näringslivets klimatomställning (N2021/01037). 

Uppdragen omfattade inte klimatanpassningsåtgärder, och var huvudsakligen inriktade på de 

territoriella utsläppen, eftersom nationella klimatmål som omfattar konsumtion och den så 

kallade LULUCF-sektorn inte fanns beslutade. Miljömålsberedningens förslag om en samlad 

strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, Sveriges globala klimatavtryck (SOU 

2022:15) är när detta skrivs under remissbehandling.  

Länsstyrelsens uppdrag, hädanefter ”uppdraget”, omfattar analyser och förslag till styrmedel 

och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet. 

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart 

och kostnadseffektivt sätt och ska kunna införas under perioden 2023–2026. 

Uppdraget var att med stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten: 

• Analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta aktörer har 

för att styra mot minskade utsläpp, så att klimatmålen nås. Det kan till exempel 

handla om frågor som rör fysisk planering, transportinfrastruktur- och 

trafikplanering, regional utveckling, gestaltad livsmiljö, energi- och klimatrådgivning 

samt energieffektivisering. Även möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan 

genom upphandling, beteendepåverkande insatser och andra relevanta områden kan 

analyseras. Bakgrund till arbetet med att förstå förutsättningarna utvecklas i kapitel 2, 

och analys över de viktigaste hindren att minska och möjligheterna att förstärka för 

lokal och regional klimatomställning beskrivs i kapitel 3. 

 

• Vid behov föreslå förändringar och åtgärder som kan göra att takten i 

omställningsarbetet ökar. Det kan även handla om förändringar som gör att 

kommuner, regioner och andra relevanta aktörer bättre kan tillvarata befintliga stöd, 

insatser och andra åtgärder från nationell nivå. Utgångspunkten är att klimatmålen 

ska nås. Utifrån genomgång av bakgrund och hindersanalys bedöms att behov av 

åtgärder finns, och förslag beskrivs i kapitel 4. 
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Fokus i uppdraget är de territoriella utsläppen som omfattas av nationell och internationell 

målsättning. De svenska klimatmålen innebär att de svenska territoriella utsläppen ska minska 

till nettonoll 2045, för att sedan uppnå negativa utsläpp (se figur 1 nedan). Samtidigt 

uppskattas Sveriges klimatpåverkan från konsumtion vara mer betydande än de territoriella 

utsläppen (Naturvårdsverket u.å.) och Miljömålsberedningen lämnade nyligen förslag på ett 

långsiktigt mål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, Sveriges globala klimatavtryck 

(SOU 2022:15). Resurseffektivisering inklusive energieffektivisering och minskad 

konsumtion av fossila råvaror och energi- och resurskrävande produkter och tjänster är 

nyckelkomponenter i en hållbar klimatomställning. Kolinbindning via LULUCF och olika 

kolinbindnings- och lagringstekniker är en viktig del på vägen mot nettonoll-målet 2045 och 

för att därefter uppnå negativa utsläpp. Uppdraget inkluderar därför klimatpåverkan från 

konsumtion (till exempel via upphandling) och ökad kolinbindning i mark (till exempel 

återvätning av dikad organogen skogsmark).  

 

Figur 1. Utveckling av växthusgasutsläppen i Sverige, med klimatmålen 2020, 2030, 2040 och 2045. (källa 

Naturvårdsverket) 

Referensscenario – nås klimatmålen med redan beslutade styrmedel? 

Redan beslutade styrmedel på nationell och internationell nivå bidrar till lokal och regional 

klimatomställning på olika sätt genom exempelvis reduktionsplikten2 som bidrar till en 

minskande andel fossilt drivmedel och statliga stöd för investeringar som minskar 

verksamheters klimatavtryck. De svenska territoriella utsläppen har minskat med en tredjedel 

sedan 1990 men omställningstakten behöver öka för att nå klimatmålen 2030 och framförallt 

för 2045 enligt Naturvårdsverkets scenarioanalyser (Naturvårdsverket 2022a). Detta innebär 

att åtgärder behöver vidtas på flera nivåer i samhället som integrerar klimathänsyn inom 

nationell, regional och kommunal styrning. Kommuner och regioner behöver enligt 

exempelvis Klimatkommunerna (2021) och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, (2017) 

arbeta mer strategiskt med klimatomställning för att bidra till att målen nås. För en hållbar 

omställning med positiva effekter för samhällsmål inom ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet, behöver klimathänsyn genomsyra även näringsliv och civilsamhälle. 

 

 

2 Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från 

bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. 
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En kritisk aspekt av klimatomställningen är utfasningen av fossila drivmedel. 

Naturvårdsverket bedömer i sin scenarioanalys att klimatmålet för inrikes transporter till 2030 

kan nås med de styrmedel som är beslutade om vissa kritiska faktorer kommer på plats (se 

figur 2 nedan). Bland de viktigaste är att en ändamålsenlig laddinfrastruktur för elfordon 

byggs ut samt att hållbara förnybara drivmedel finns att tillgå i tillräcklig omfattning. 

Reduktionsplikten förväntas ha en avgörande effekt i att minska utsläppen och beroendet av 

fossila drivmedel. Även en fortsatt aktiv utveckling av elsystemet behövs enligt scenariot för 

att möjliggöra den omfattande elektrifiering av transportsektorn som 2030-målet kräver.  

 

Figur 2. Utsläpp från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg) till 2030, etappmålet till 2030, referensscenario 

2021 och 2022, scenario EU:s förslag till koldioxidkrav för lätta och tunga fordon och endast för lätta fordon 

(källa Naturvårdsverket 2022a) 

Scenariot indikerar även att etappmålet 20303 för den totala icke handlande sektorn4 kan nås, 

där transportsektorn dock står för en majoritet av utsläppsminskningen. Utfasningen av fossila 

drivmedel och elektrifiering bidrar till lägre utsläpp från arbetsmaskiner som ingår i kategorin 

icke-handlande sektorn. Övriga utsläpp är den så kallade handlande sektorn vilket utgörs av 

industrier som innefattas av utsläppshandelssystemet EU ETS, se även figur 1.    

Det finns dock flera osäkerheter kopplade till scenariot som leder till måluppfyllelse av 

etappmålet 2030, främst gällande reduktionsplikten. Bristande tillgång till miljömässigt 

hållbara biodrivmedel kan leda till svårigheter för leverantörer att uppnå reduktionsplikten till 

ett rimligt pris för konsumenter, och det finns tecken på politisk oenighet kring 

reduktionspliktens nivåer framöver. Leverantörskedjor för såväl fossila som förnybara 

drivmedel samt elfordon och dess laddinfrastruktur påverkas av geopolitisk osäkerhet vilket 

ökar risken för att målen inte uppnås. Transporteffektivisering där trafikarbetet minskar, där 

fordon används mer effektivt, där transporter sker med till ändamålet mest passande fordon 

 

 

3 Etappmålet för 2030 är en utsläppsminskning för den icke-handlande sektorn med 63% jämfört med 

1990, vilket inkluderar 70% minskade utsläpp 2030 jämfört med 2010 för transporter. 
4 Den icke-handlande sektorn omfattar den verksamhet som inte ingår i EUs utsläppshandel, det vill 

säga transporter, arbetsmaskiner, jordbruk, mindre industrier, produktanvändning och avfallshantering 

(Svensk avfallsförbränning ingår dock i utsläppshandeln). 
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samt att tillgänglighet och mobilitet premieras framför framkomlighet med bil, kan 

gemensamt bidra till ett minskat behov av drivmedel och fordon och därmed minska denna 

sårbarhet. Åtgärder som främjar effektivisering kan därför behövas i en större grad än vad 

scenariot indikerar för att motverka dessa risker.  

Naturvårdsverkets analys visar även att målet till 2045 inte nås med befintliga styrmedel trots 

att förutsättningarna har förbättrats jämfört med tidigare års klimatredovisningar och en 

förväntan på att 2030-målet för transportsektorn nås. Transporter fortsätter att orsaka 

betydande utsläpp, tillsammans med utsläpp från jordbruket, arbetsmaskiner samt till viss del 

produktanvändning och icke-handlande industri samt el och fjärrvärme (se figur 3 nedan).  

Bland annat andelen plast i förbränning bidrar till den sistnämnda utsläppsposten. Detta 

indikerar ett behov av fortsatt utveckling av klimatpolitiken och en alltmer fossiloberoende 

samhällsutveckling. 

 

Figur 3. Utsläpp från den icke-handlande sektorn, etappmål med (triangel) och utan kompletterande åtgärder 

(boll) samt referensscenario 2022 (källa Naturvårdsverket) 

Baserat på den historiska reduktionstakten och samhällsutvecklingen både nationellt och 

internationellt bedömer Länsstyrelsen att ytterligare styrmedel och åtgärder för lokal och 

regional klimatomställning kommer att behövas för att bidra till att etappmålet 2030 och det 

långsiktiga målet till 2045 kan nås. Utöver de territoriella utsläppsektorer som illustreras i 

figur 3 finns behov av fortsatt utveckling av åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade 

utsläppen samt ökad kolinbindning (LULUCF). Förslag lämnas därför även för dessa 

områden. 

I rapporten redovisas länsstyrelsens metod för att genomföra uppdraget, resultat från den 

hindersanalys som genomförts, förslag på styrmedel och åtgärder för att bidra till ökad lokal 

och regional klimatomställning samt effektbedömning av dessa förslag. 
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1.2 Metod och avgränsningar 

 

Övergripande metod 

Arbetet har utgått ifrån ett samarbete mellan länsstyrelsen och de i uppdraget utsedda 

stödmyndigheterna Naturvårdsverket och Energimyndigheten som har ingått i en operativ 

arbetsgrupp. Genomförandet har omfattat följande steg: 

• problembeskrivning och kartläggning av befintliga relevanta styrmedel, pågående och 

tidigare utredningar, uppdrag och initiativ med koppling till lokal och regional 

klimatomställning 

• utformande och genomförande av en dialogmötesserie med kommuner, regioner och 

andra relevanta aktörer för att förstå förutsättningar och undersöka hinder och 

möjligheter till klimatomställning på lokal och regional nivå 

• genomförande av tematiska möten och workshops för dialoger med en bred grupp 

parter med syfte att samla in erfarenheter, förslag och synpunkter på olika aspekter av 

lokal och regional klimatomställningsarbete 

• hindersanalys och utformning av förslagslista för fördjupad analys 

• analys och iterativ utveckling av förslagen tillsammans med nyckelaktörer och 

framtagande av en prioriterad förslagslista 

• slutlig bedömning av de prioriterade förslagen inklusive hearings och avstämningar 

med olika parter. 

För att beskriva förutsättningarna för lokal och regional klimatomställning och föreslå 

styrmedel och andra åtgärder genomförde utredningen en empirisk undersökning baserat på 

intervjuer med intressenter, hindersanalys samt kartläggning och analys av möjligheter och 

olika förslag för att överbrygga hindren. I forskningen beskrivs klimatomställning ofta som ett 

komplext problem5 som kännetecknas av flera delvis interrelaterade orsaker med effekter på 

många system, och där lösningarna kan orsaka ytterligare problem. Dessa är svåra att greppa 

och lösa om politik och förvaltningar inte arbetar tillsammans med samma inriktning och mål. 

Detta talar för en gränsöverskridande samverkan som policy som beskrivs exempelvis av Carr 

och Lesniewska (2020).  

Analysen har utförts utgående från metodbeskrivningar från dels en preliminär version av en 

nationell vägledning för klimateffektbedömningar framtagen av Konjunkturinstitutet, 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket (Naturvårdsverket el al. 2022) och 

dels en mall för effektbedömning framtagen inom arbetsgruppen (bilaga 9) som täcker de 

aspekter som uppdraget pekar ut: 

 

 

5 Andra benämningar av komplexa utmaningar är wicked problems, till exempel Lindvall 2021 och Wohlgezogen 

et al. 2020. 
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• klimateffekt (direkt och indirekt) på lång och kort sikt 

• konsekvenser för andra samhällsmål som miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 

2030 

• effekter för samhällsekonomi, statsbudget, fördelningspolitik, sysselsättning, 

jämställdhet och regional utveckling 

• konsekvenser på totalförsvaret, ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner 

• konsekvenser för kommuners och regioner självstyrelse. 

Arbetet utgår även ifrån den erfarenhet och kunskap som arbetsgruppen har med sig från 

arbete bland annat inom och med kommunala och regionala aktörer och olika myndigheter.  

Analyser och förslag tar hänsyn till utvärderingar och lärdomar från tidigare satsningar som 

till exempel statliga medel för kommunala energistrateger, samt intryck från pågående stöd 

och initiativ. 

Uppdraget har genomförts parallellt med uppdragen för transporternas och näringslivets 

klimatomställning med regelbundna avstämningar mellan projektledarna för att lösa 

gemensamma utmaningar samt för att hitta synergieffekter i förslagen och undvika 

dubbelarbete. Länsstyrelsen har haft regelbunden kontakt med Regeringskansliet och en intern 

styrgrupp bestående av landshövding, länsråd samt avdelningschefer och chef för 

Miljöstrategienheten. En intern referensgrupp på länsstyrelsen har bidragit med 

expertkompetens främst i analys och bedömningsfas. 

Prioriterade aktörer inom uppdraget 

Uppdraget syftar till framtagandet av förslag på styrmedel och åtgärder som bidrar till ökad 

lokal och regional klimatomställning, med särskilt fokus på kommuner och regioner avseende 

deras förutsättningar att arbeta med klimatomställning. Uppdraget pekar även ut specifika 

områden där kommuner och regioner har rådighet och ansvar som till exempel regional 

utveckling och planering. Med utgångspunkt i uppdragstexten har de förslag som tagits fram 

främst inriktats på de kommunala och regionala organisationerna samt de aktörer som har en 

direkt roll i att stötta, vägleda och samverka med dessa. Bland dessa finns både länsstyrelsen 

och nationella myndigheter som i instruktioner, regleringsbrev eller myndighetsgemensamma 

uppdrag ska samordna eller stödja arbetet på lokal och regional nivå på olika sätt. 

Länsstyrelsen och regionen kompletterar varandra i regionala sammanhang i flera frågor med 

relevans för klimatomställning, såsom planering, transport och energifrågor. Andra aktörer 

som bjudits in till dialog inkluderar landets energikontor samt olika stödorganisationer som till 

exempel BioDriv Öst6 och motsvarande organisationer. Förutom dessa har flera olika aktörer 

fått tillfälle att spela in synpunkter under arbetets gång. Detta beskrivs i kapitel 2. 

De parallella uppdragen inriktar sig på transporters och näringslivets omställning. Inom dessa 

uppdrag är främst andra aktörer än kommuner och regioner målgrupp, till exempel 

 

 

6 BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation i östra Mellansverige och Stockholmsregionen 

som arbetar för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. 
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Trafikverket och andra organisationer med nationella uppdrag samt företag inklusive jordbruk 

och skogsbruk. Uppdragen har dock många beröringspunkter med varandra. Exempelvis är 

transporter det viktigaste territoriella utsläppsområdet för många kommuner och regioner, men 

även för företag och nationella aktörer. Avgränsningarna för vilket uppdrag som tar upp vilket 

förslag har i sådana fall grundats på bedömningar om såväl drivkrafter som rådighet att fatta 

beslut om utsläppens grundorsak. Därmed förs förslag inom transportområdet fram mestadels 

inom uppdraget till Trafikanalys. På samma sätt finns inom Tillväxtanalys uppdrag förslag 

inom området energi- och resurseffektivisering som behövs på nationell nivå för att driva på 

och stödja omställning på lokal och regional nivå. En översikt över de parallella uppdragen 

finns i figur 4. Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram underlag i form av del 1 till 7 till den 

klimatpolitiska handlingsplanen i enlighet med 5 § klimatlagen (2017:720). 

 

Figur 4. De parallella uppdragen från Regeringskansliet till Länsstyrelsen Uppsala, Trafikanalys och 

Tillväxtanalys att ta fram underlag om ytterligare åtgärder och styrmedel för att nå de nationella och globala 

klimatmålen. Uppdragen utförs med stöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket 

ansvarar även för framtagande av del 1-7 i underlaget för den klimatpolitiska handlingsplanen. 

Förutom kommuner, regioner och stödjande organisationer finns många andra aktörer med 

inflytande på den lokala och regionala klimatomställningen såsom företag, organisationer av 

olika slag inom idrott, kultur, kyrkor, friluftsföreningar och inte minst medborgarna i de olika 

kommunerna. Kommuner och regioner, men också länsstyrelser, samspelar med många av 

dessa organisationer. Tidsbegränsningen i uppdraget har också bidragit till den beskrivna 

prioriteringen med fokus på kommuner och regioner. I kapitel 2 förs resonemang om olika 

aktörers rådighet i fråga om lokal och regional klimatomställning. 

1.3 Uppdragets genomförande 

Uppdraget har genomförts i olika delmoment för att kartlägga bakgrunden och nuläget, nå 

målgrupperna samt ta fram och analysera vilka styrmedel och åtgärdsförslag som anses kunna 

stärka förutsättningarna för lokal och regional klimatomställning.  

 Nulägesbeskrivning 

Lokala och regionala aktörer påverkas såväl av regelverk på nationell och EU-nivå samt mål, 

avtal och program antagna på lokal och regional nivå. Det första steget i uppdragsarbetet var 

att beskriva bakgrunden och nuläget inklusive utmaningarna för ökad lokal och regional 

klimatomställning. Ett led i detta arbete var att genomföra en kartläggning av relevanta 
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styrmedel samt pågående initiativ som har bäring på den lokala och regionala 

klimatomställningen. Även arbetsgruppens erfarenheter från pågående och tidigare uppdrag 

och projekt har varit en tillgång i arbetet. 

Då klimatfrågan är alltmer akut och många aktörer arbetar aktivt med omställning pågår ett 

flertal utredningar, strategier och initiativ parallellt och de kan ha relevans för lokal och 

regional klimatomställning. En samlad, uppdaterad och utförlig översikt för dessa saknas idag, 

och kartläggningen visade en komplex bild av delvis överlappande initiativ. Då samtliga 

processer inte kunde vägas in i utredningsarbetet på grund av tidsrestriktioner har ett urval av 

det viktigaste gjorts. Några av dessa på nationell nivå är: 

• Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21) 

• Elektrifieringsstrategin Nationell strategi för elektrifiering - en trygg, konkurrenskraftig 

och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning (Infrastrukturdepartementet 

2022). 

• Miljömålsrådets förslag i årsrapport 2022 om bland annat kommunal energiplanering, 

ökad flexibilitet för elanvändningen samt ramverk för nationell planering  

• Miljömålsberedningens förslag för minskad klimatpåverkan från konsumtion Sveriges 

globala klimatavtryck (SOU 2022:15) 

• Regeringsuppdrag till Boverket att utveckla cirkulär byggsektor (Fi2022/00506) 

• Regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten 2022 för cirkulär och fossilfri 

upphandling  

• Promemoria En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling 

(Ds 2021:31) 

• Utredningen om vita certifikat (Dir. 2021:82) 

• Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen 2021-2023 att genomföra åtgärder för att återväta 

utdikade våtmarker (N2021/01632) 

• Rådet för hållbara städer, fick under våren 2022 förnyat uppdrag till 2030, (Fi2022/00907) 

• Försöksverksamhet i kommuner och regioner (dir. 2021:110) 

• Utfasningsutredningen I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 

(SOU 2021:48) 

• Vägvalsutredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) 

• Initiativet Fossilfritt Sverige (Dir. 2020:50) 

• Nationell samordnare för Agenda 2030 (Dir. 2020:17) 

• Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 
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• Rapporter från Statskontoret om Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och 

regioner 2020 och 2021, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor, Regional utveckling 

– regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll  

• Boverket Rapport 2021:11 Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning. 

Även EUs arbete med och den svenska implementeringen av den Gröna Given7 (Europeiska 

kommissionen 2019) och paketet Fit for 558 (Europeiska rådet 2022) har vägts in i uppdraget 

då de kommer att ha en avgörande effekt på ramvillkoren för såväl nationellt som lokalt och 

regionalt klimatomställningsarbete framöver. Ett exempel utgörs av kraven på offentlig 

sektors upphandling av utsläppsfria fordon och transporttjänster.   

Initiativ för att främja klimatomställning hos kommuner genom frivilliga planer och nätverk 

samlar idag över fyrtio kommuner i programmen Klimatkommunerna respektive Viable 

Cities. Dessa verkar för att driva klimatomställning utifrån lokala förutsättningar. Det finns 

även regionala och lokala program som samlar olika typer av aktörer för att påskynda 

klimatomställning.   

Se bilaga 2 för en mer komplett lista av kartläggningen. 

 Dialogmöten med kommuner, regioner och andra relevanta aktörer  

För att samla en god representation av erfarenheter och förutsättningar genomfördes ett 

rikstäckande urval av lokala och regionala aktörer. Med utgångspunkt i SKRs 

kommungruppsindelning (SKR 2016) togs en lista på kommuner att intervjua fram med en 

spridning såväl geografiskt som storleksmässigt inom respektive kommungrupp. Hänsyn togs 

till politisk styrning samt näringslivsstruktur och eventuellt deltagande i Viable Cities eller 

Klimatkommunernas nätverk. Se bilaga 3 för kommunlista och detaljer om intervjuerna.  

Då Uppsala län omfattar både stads- och landsbygdskommuner i varierande storlek och med 

olika ekonomiska och demografiska förutsättningar inkluderades samtliga i urvalet. 

Länsstyrelsen har god kontakt med kommunerna i länet vilket gav goda förutsättningar för en 

mer fördjupad dialog. 

 

 

7 Europeiska Kommissionen (2019) – Den gröna given är EU:s färdplan för klimat- och miljörelaterade 

utmaningar. År 2050 ska EU vara klimatneutralt, alltså inte släppa ut mer växthusgaser än som tas upp. 

Men redan år 2030 måste växthusgasutsläppen ha minskat med minst 55 procent (jämfört med året 

1990). De här målen är fastställda i en klimatlag som gör de juridiskt bindande för  alla medlemsländer 

och EU:s institutioner. I EU:s budget och återhämtningsplan anslås därför minst en tredjedel av EU:s 

utgifter till klimatrelaterat arbete. 
8 Europeiska Rådet (2022) - Planen ”Fit for 55” föreslår därför nya insatser för att nå en 55-procentig 

utsläppsminskning till år 2030, som är ett delmål till klimatneutralitet år 2050 
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Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt 

där deltagarna fick ta del av uppdraget samt huvud-

inriktningarna för samtalet på förhand, se bilaga 3. 

Intervjuerna anpassades delvis av kommunerna som i 

dialogen kunde lyfta angelägna teman och exempel 

kopplade till upplevda hinder och möjligheter inom 

olika aspekter av klimatomställningsarbetet samt ge 

inspel på förslag och önskemål om åtgärder som skulle 

underlätta deras arbete framöver. För att nå olika 

erfarenheter och beslutsfattande nivåer bjöds såväl 

tjänstemän som chefer och kommunpolitiker till 

dialogerna. Överlag var det god uppslutning och bred 

representation på mötena vilket tyder på stort intresse 

för klimatfrågorna.  

Kontakt med regioner söktes i första hand i samband 

med tematiska möten som beskrivs nedan för att nå 

personer inom de mest relevanta förvaltningarna, 

inklusive trafikplanering, upphandling och miljö. I 

likhet med kommunerna i Uppsala län ingick Region 

Uppsala som en naturlig part i urvalslistan. 

Länsstyrelserna erbjöds i samband med den 

gemensamma årsrapporteringen för 2021 att lämna 

synpunkter och inspel till de tre parallella uppdragen, se 

ett koncentrat i bilaga 4 som också inkluderar en kort 

summering om de länsvisa klimat- och 

energistrategierna. 

Övriga aktörer som intervjuats inkluderar bland annat SKR, Klimatkommunerna, Viable 

Cities, energikontor, BioDriv Öst, Drive Sweden, Fossilfritt Sverige. Se bilaga 5 för en 

fullständig lista på aktörer som deltagit i dialoger och möten.  

 Genomförande av tematiska möten och workshops  

Inledande seminarium 

Som en inledning till aktörsdialogerna genomfördes ett översiktligt inledande seminarium med 

syfte att introducera uppdraget till en bred grupp intressenter och bjuda in dem till kommande 

tematiska möten samt att lämna inspel under utredningens gång. Förutom presentation av de 

tre parallella uppdragen gav Naturvårdsverket och Energimyndigheten en översikt av läget i 

klimat- och energifrågorna. Klimatkommunerna, SKR och Region Uppsala gav också 

presentationer av sitt arbete i klimatfrågor. Tillfälle till gruppdiskussioner gavs. 

Tematiska möten 

En serie med tematiska möten genomfördes för att erbjuda ett öppet forum för intressenter att 

bidra till utredningen samt att bjuda in aktörer från organisationer och myndigheter som 

annars inte ingick i det framtagna intervjuschemat.   

Figur 5. Kommuner utvalda för 

dialog (se bilaga 3 för lista). 
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De tematiska mötena behandlade områdena rådighet och möjligheter, transporter och mobilitet 

samt upphandling. Samhällsplanering som tema ansågs behöva ett mer omfattande 

omhändertagande genom workshops vilka arrangerades av Energimyndigheten tillsammans 

med en av dem anlitad konsult.   

Inriktningen för de tematiska mötena baserades på de områden där lokala och regionala 

aktörer har störst rådighet och där klimatpåverkan är betydande och utgick från de områden 

som nämns i uppdraget (bilaga 1) vilka är fysisk planering, transportinfrastruktur- och 

trafikplanering, regional utveckling, gestaltad livsmiljö, energi- och klimatrådgivning, 

energieffektivisering, upphandling och beteendepåverkande insatser.  

Se bilaga 6 för detaljer kring tematiska möten och samhällsplaneringsworkshops. 

Tema rådighet 

Den tematiska mötesserien påbörjades med temat rådighet, där syftet var att bättre förstå den 

formella och den upplevda rådighet som lokala och regionala aktörer har i 

klimatomställningen både gällande den egna organisationen och kommun/regiongeografin.  

Tjänstepersoner från kommuner och regioner samt representanter från länsstyrelser, 

myndigheter (Boverket, Energimyndigheten, Trafikanalys), SKR, BioDriv Öst samt 

Klimatkommunerna bjöds in till mötet. 

Mötet genomfördes uppdelat med en första del riktad till en mindre gruppering bestående av 

arbetsgruppen, Klimatkommunerna samt myndighetsrepresentanter för en fokuserad 

diskussion om frågor rörande den formella rådighet som främst kommuner och regioner har i 

klimatomställningsfrågor. Deltagarna lyfte bland annat att kommuner och regioner redan har 

rådighet i många frågor men att den inte används fullt ut. Krav och styrmedel får inte fullt 

genomslag. 

Den andra delen var öppet riktad till ytterligare deltagare från kommuner, regioner, 

länsstyrelser samt organisationer. Syftet var att samla inspel kring och diskutera 

rådighetsfrågan ur genomförarnas perspektiv med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och 

pågående arbete. Transportfrågor dominerade diskussionen exempelvis kopplat till oron att 

fatta kostnads- och/eller klimatineffektiva beslut fast både rådighet och vilja finns, samt att det 

kan vara svårt för många kommuner att få stöd till att finansiera åtgärder från egen budget, 

länstransportplan eller medel från stadsmiljöavtal eller motsvarande. Uppföljning, 

redovisningsstöd och finansiering efterfrågades. 

Tema transporter 

Det andra tematiska mötet rörde transporter eftersom området ofta står för merparten av 

kommuners och regioners utsläpp och uppfyllelse av transportmålet 2030 är en förutsättning 

för att nå klimatmålet 2045. Mötet inkluderade också mobilitet och tillgänglighet som viktiga 

aspekter i frågan om transportomställning och transporteffektivisering. Även detta möte 

delades upp i två delar med ett riktat förmöte i mindre grupp följt av en diskussion med 

bredare deltagande. Mötesinbjudan var riktad till tjänstemän på kommuner och regioner som 

arbetar strategiskt med transport och planering, länsstyrelser, myndigheter (Trafikverket, 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys), RISE, BioDriv Öst och 

Klimatkommunerna. 

Sida 307 (547)



22 

 

Den första delen av mötet handlade om behovet av att öka implementering av 

fyrstegsprincipen9 i transportplanering samt öka transporteffektivisering genom exempelvis 

förenkling av statlig medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Flera deltagare lyfte behovet av 

att minska biltrafiken och prioritera tillgänglighet till exempelvis service, arbete och skola 

med andra färdmedel framför framkomlighet med bil. 

Den andra delen inleddes av Naturvårdsverket med en presentation av Utfasningsutredningens 

betänkande I en värld som ställe om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48).  

Diskussionen som följde fortsatte på temat transporteffektivisering och behovet av stöd för 

kommuner att identifiera åtgärder och finansiera dessa, samt att beslutsfattande på flera nivåer 

samverkar och ökar acceptans för satsningar som inte gynnar biltrafiken i första hand. 

Tema upphandling 

Fokus under det tredje tematiska mötet var upphandling som är ett av den offentliga sektors 

viktigaste verktyg i klimatomställningsarbetet. Mötet var uppdelat enligt samma format som 

tidigare temamöten. Inbjudan till mötet riktade sig till kommunala och regionala tjänstemän 

med upphandlingsansvar, länsstyrelser, myndigheter (Upphandlingsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Trafikanalys, Tillväxtanalys), SKR, BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige och 

Klimatkommunerna. 

Diskussionen i mindre grupp under den första delen av mötet fokuserade på möjlig 

implementering och potentiell effekt av lagförslaget om ökade klimatkrav i offentlig 

upphandling. En oro finns bland vissa aktörer att det föreslagna ändringarna i lagstiftning inte 

kommer att ha någon stor effekt i implementeringen, samtidigt som det skulle välkomnas en 

tydligare precisering av att klimatkrav kan och bör ställas i offentlig upphandling. 

Mötets andra del inleddes av en presentation av Upphandlingsmyndigheten om vägledning i 

upphandling. I diskussionen lyftes bland annat avsaknaden av uppföljning av upphandlingar 

och svårigheter i upphandling av transporter när infrastruktur för fossilfria bränslen och 

laddning saknas. Samtidigt innebär avsaknad av krav i upphandling att införande av tank- och 

laddinfrastruktur kan fördröjas ytterligare. Det finns ett behov av ökad samordning mellan 

kommunala och regionala aktörer, till exempel i fråga av regionbussdepåer, krav på taxi med 

mera. 

Tema samhällsplanering  

Planeringen av temamöte samhällsplanering genomfördes i en bredare grupp för att välja ut 

områden av särskild relevans för minskad klimatpåverkan. Förutom arbetsgruppen bjöds 

deltagare in från myndigheter (Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, 

Trafikanalys), länsstyrelser, regioner samt akademi (Kungliga Tekniska högskolan KTH, 

Blekinge tekniska högskola BTH). Temamötet som sedan genomfördes utformades som en 

heldagsworkshop där 60-talet deltagare fick diskutera i mindre grupper i form av 

 

 

9 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning. De fyra 

stegen är: 1. Åtgärder som påverkar behovet av transporter och valet av transportsätt, 2. Mer effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur, 3. Begränsade ombyggnationer, 4. Nyinvesteringar eller större 

ombyggnationsåtgärder. 
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”policylabb”; vad behöver ändras, vad föreslås, hur blir det då. En utförligare beskrivning 

återfinns i bilaga 6.  

Inför mötet fick deltagarna ta del av tre fiktiva berättelser om samhällsplanerarrollen i den 

lilla, medelstora och stora kommunen med olika tillhörande situationer, för att spegla olika 

förutsättningar och nulägesbilder. Berättelserna baserade sig på den hindersanalys som vuxit 

fram under utredningsarbetet. Nulägesbilderna diskuterades och deltagarna fyllde på med egna 

erfarenheter för att ytterligare synliggöra dolda strukturer och normer. Därefter utforskade 

deltagarna några av arbetsgruppens förslag på styrmedel och åtgärder i syfte att beskriva 

möjliga framtidsbilder och vilka konsekvenser och effekter dessa förslag skulle kunna få.  

Några exempel på slutsatser var behovet av ökad samordning inom och mellan myndigheter 

för att bättre stödja den lokala samhällsplaneringen, förbättrad regional planering, behov av 

bättre metoder för att kunna bedöma klimatpåverkan från olika planeringsalternativ, resurser 

och nätverk för funktioner i kommunen med uttalade roller att arbeta integrerat med 

klimatomställning samt kompetenssatsning för politiker och tjänstepersoner i ledande 

befattningar. 

 Hindersanalys och utformning av förslagslista för fördjupad analys 

Bland lokala och regionala aktörer har kommuner och regioner ett stort ansvar i 

implementeringen av nationell klimatpolitik, bland annat genom samhällsplanering, 

transportplanering, arbete med energitillsyn och -planering samt upphandling. Se mer om detta 

i avsnittet om nationell styrning i kapitel 2.2. Den kommunala självstyrelsen är en viktig 

faktor att ta hänsyn till. SKR beskriver självstyrelsen enligt följande: 

”Självstyrelsen innebär att kommuner och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en 

rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska 

upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. De har ett stort handlingsutrymme, 

men styrs samtidigt av nationella uppdrag och statliga regleringar.” (SKR 2022). 

Det finns dock olika förutsättningar hos kommuner och regioner i landet att effektivt kunna 

utnyttja sitt handlingsutrymme fullt ut gällande klimatomställning, till exempel kopplat till 

skillnader vad gäller befolkning, arbetsmarknad, geografi med mera, samt olika politiska 

prioriteringar.  

Det insamlade materialet från dialoger, temamöten, skriftliga inspel och övriga källor som 

pågående relevanta utredningar och rapporter samlades i en databas som grund för en 

hindersanalys. Syftet med hindersanalysen var att förstå drivkrafterna i de lokala och regionala 

aktörernas klimatomställningsarbete samt belysa rotorsakerna till eventuell avsaknad av arbete 

eller långsam takt. Hindersanalysen inkluderade bland annat administrativa, ekonomiska och 

kulturella faktorer inom organisationerna som påverkar klimatomställningsarbetet, samt 

externa faktorer som regelverk, marknad och interaktioner med andra aktörer. I samband med 

hindersanalysen togs också en lista med förslag på åtgärder för att bemöta de identifierade 

hindren fram.  

Se kapitel 3 för detaljer och resultat från hindersanalysen. 
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 Analys och iterativ utveckling av förslagen 

En första förslagslista för fördjupad analys togs fram i en iterativ process baserat på en så 

kallad bruttolista av förslag samlade från olika dialogmöten, pågående processer och 

arbetsgruppens interna framtagandeprocess. Processen innefattade följande: 

• dialog med de parallella uppdragen för att undvika dubbelarbete och se till att förslagen 

omhändertas inom bäst lämpat uppdrag 

• kopplingar till identifierade hinder och resonemang kring potential att driva på 

klimatomställningsarbetet 

• jämförelse med pågående processer (utredningar, initiativ och projekt) och andra inte ännu 

beslutade förslag med koppling till kommunal och regional klimatomställning med 

resonemang om behov av kompletterade åtgärder  

• preliminär genomgång av rättsliga möjligheter för implementering av förslagen. 

Förslagen i nettolistan analyserades i enlighet med den preliminära klimateffektbedömning 

som tagits fram för de gemensamma uppdragen (Naturvårdsverket et. al 2022) samt den 

analysmall som tagits fram inom arbetsgruppen för detta uppdrag (bilaga 9). Förutom analys 

enligt mallarna förtydligades förslagen i dialog med berörda myndigheter, i synnerhet 

Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 

Länsstyrelsen Uppsalas interna referensgrupp bidrog med expertis inom relevanta sakområden 

och andra relevanta aktörer bjöds in till diskussion kring specifika förslag vid behov.  

Förslagen presenteras i kapitel 4 liksom förslag på åtgärder och styrmedel som läggs fram i de 

parallella uppdragen eller andra pågående processer som delvis listas i avsnitt 1.3.1 ovan.   

 Slutlig bedömning av de prioriterade förslagen  

Som ett avslut för arbetet med att samla inspel till förslagslistan och synpunkter på de 

prioriterade förslagen ordnades två hearings med olika målgrupper: näringsliv och 

intresseorganisationer respektive offentlig verksamhet och myndigheter. Målet var att 

presentera de prioriterade förslagen för en bred deltagargrupp för att dels nå intressenter som 

inte tidigare getts möjlighet att bidra till arbetet, dels att ge ytterligare en möjlighet för 

deltagare från tidigare dialoger att diskutera förslagen och ställa frågor. 

Under hearingstillfällena presenterades förslag med störst relevans för den deltagande 

gruppen, och möjlighet till att ställa frågor och kommentera fanns både muntligt och skriftligt.  

De parallella uppdragen bjöds in som deltagare och Tillväxtanalys fick möjlighet att 

presentera sitt arbete under hearingen med näringslivsrepresentanterna. På liknande sätt hade 

länsstyrelsen fått tillfälle att presentera sitt utredningsarbete på den hearing som ordnades av 

Trafikanalys i uppdraget om transporternas klimatomställning.    
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2 Bakgrund och trender för klimatutsläpp lokalt och regionalt 
Kapitlet inleds med en diskussion kring data för lokal och regional klimatpåverkan. Därefter 

följer resonemang kring kommunala och regionala aktörer och deras rådighet samt pågående 

arbete. Naturvårdsverket kommer att ansvara för de avsnitt i underlaget till den klimatpolitiska 

handlingsplanen som handlar om nuläge för klimatpåverkan och trender för måluppfyllnad 

nationellt. 

2.1 Trender för kommunvis data över klimatpåverkan  

Bilden över den lokala eller kommunvisa klimatpåverkan, och därmed minskningspotential, 

beting och mål, ser olika ut beroende på om data visar territoriella utsläpp eller 

konsumtionsutsläpp. Naturvårdsverket (2020) beskriver skillnaden mellan olika synsätt i en 

fördjupad analys av den svenska klimatomställningen där även export och den så kallade 

LULUCF-sektorn, det vill säga koldioxid som binds in i mark och växtlighet, redovisas.  

I figur 6 illustreras de territoriella utsläppen för Sverige dels summerat för Sverige som helhet 

och dels uppdelat per län. I figur 7 visas att utsläppen för olika län ser annorlunda ut om 

perspektivet i stället är ur konsumtionssynpunkt.  

 

Figur 6. Rutorna per län (markerade med länsbokstav) symboliserar storleksordningen för utsläppen i respektive 

län. Stora punktutsläpp som raffinaderier, cementindustri och stålindustri medför stora rutor. Produkterna från 

industrierna används framför allt i andra län och länder än där de produceras. De territoriella utsläppen beskriver 

lokaliseringen av industrin men inte användningsperspektivet. 

De territoriella utsläppen speglar lokaliseringen av klimatpåverkande industri som till exempel 

raffinaderier på västkusten, cementproduktion på Gotland och stålindustri i norr. I figur 7 

illustreras län med denna typ av industri med proportionerligt större rutor som motsvarar de 

klimatpåverkande utsläppen. Produkterna används dock inte enbart inom respektive län eller 

kommun utan framför allt i övriga Sverige och världen.  
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För de direkta utsläppen av fossil koldioxid finns en tydlig tyngd hos kommuner med mycket 

genomfartstrafik. Även dessa utsläpp kan endast till mindre del påverkas av 

kommunorganisationen, då den kommunala rådigheten för genomfartstrafik är relativt låg.  

För att bättre beskriva den lokala rådigheten bör även konsumtionsperspektivet beskrivas. För 

att få en allmän bild över i vilka områden det byggs och transporteras mest behöver det 

geografiska perspektivet kompletteras på olika sätt som mer rättvist beskriver den större 

minskningspotential som mer befolkningstäta kommuner har, illustrerad i figur 7 med en 

befolkningstäthetskarta från SCB.  

 

Figur 7.  Befolkningsmässigt större kommuner har större klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Källa SCB 

befolkningstäthetskarta. 

Med ett territoriellt perspektiv på lokal klimatpåverkan finns det risk att kommuners rådighet 

blir missvisande, till exempel finns möjlighet att direkt påverka bland annat egna bygg- och 

anläggningsarbeten (klimatpåverkan fås där främst från produktion av cement och stål samt 

från transporter), val av livsmedel och rutiner för de måltider som serveras (klimatpåverkan är 

kopplat till matsvinn och mängden animalier, främst nötkött och mejeriprodukter), kraven på 

förbrukningsvaror i plast (plast tillverkas fortfarande främst från fossila råvaror) med mera. 

Det saknas dock än så länge enhetliga sätt att få fram data ur ett konsumtionsperspektiv. 
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Därför föreslås det i utredningen Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) att förbättrad 

statistik över klimatpåverkan från konsumtion tas fram, utredningen är för närvarande på 

remiss.   

Ett sätt att kvantifiera klimatpåverkan från upphandling ur ett konsumtionsperspektiv är så 

kallade miljöspendanalyser. Denna typ av analyser kombinerar ekonomiska data med 

emissionsfaktorer per upphandlad varukategori och kan därmed ge en uppfattning över den 

klimatpåverkan som olika typer av ekonomisk verksamhet medför. Upphandlingsmyndigheten 

(2021) har beräknat att kommuners och regioners ekonomier medför en klimatpåverkan på 18 

miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Mer om upphandling återfinns i kapitel 2.3. 

Konsumtionsperspektivet blir ett sätt att inkludera utsläpp som sker i andra länder för varor 

som konsumeras i Sverige. Sambandet mellan de territoriella utsläppen, det vill säga utsläpp 

inom Sveriges gränser, och utsläppen till följd av svensk konsumtion illustreras i bilden 

nedan. 

  

Figur 8. Illustration över olika sätt att räkna Sveriges utsläpp: territoriella utsläpp inom landets gränser; utsläpp i 

relation till ekonomin: utsläpp till följd av konsumtion som inkluderar territoriella utsläpp (exklusive export) plus 

utsläpp till följd av import. (Källa: Naturvårdsverket http://docplayer.se/128189476-Konsumtionens-

klimatpaverkan-ulrika-isberg-julien-morel-jonas-allerup-anita-lundstrom-naturvardsverket.html) 

Minskad klimatpåverkan uppnås även genom ökad kolinbindning i växtlighet och mark, det 

som brukar kallas LULUCF (land use, land use change and forestry) och genom 

koldioxidinfångning och lagring (CCS, Carbon Capture and Storage). I utredningen Vägen till 

en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) beskrivs denna typ av kompletterande åtgärder som 

behövs för att tillsammans med utsläppsminskningar nå de svenska klimatmålen. Ökad 

kolinbinding i skog och mark behöver genomföras lokalt och ökade förutsättningar för det kan 

behövas, vilket avspeglas i till exempel regeringsuppdraget till Skogsstyrelsen för ökad 

återvätning av utdikade våtmarker 2021-2023 (N2021/01632).  

Koldioxidbudget 

Koldioxidbudgetar kan tas fram för nationer och även för regioner/län och för 

kommungeografier. En koldioxidbudget visar vilken minskningstakt som behövs för de 
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territoriella fossila utsläppen, inklusive internationellt flyg, för att Parisavtalet ska kunna 

hållas. För att inkludera ett rättviseperspektiv läggs ett större beting på de rikaste länderna än 

på övriga länder (Anderson, Broderick & Stoddard 2020). Dessa koldioxidbudgetar bygger på 

territoriella koldioxidutsläpp från nationella emissionsdatabasen, kompletterat med 

schablondata för internationellt flyg per capita. Ibland inkluderas även internationell sjöfart på 

samma sätt. Eftersom budgetarna fokuserar på de fossila koldioxidutsläppen ingår inte 

jordbrukets klimatpåverkan.  

Koldioxidbudgetarna är geografiskt inriktade och avspeglar därför inte kommun-

organisationers rådighet, som i vissa fall är starkt begränsad, till exempel transporternas 

utsläpp i ett kommungeografiskt perspektiv. I andra fall är rådigheten större än vad 

koldioxidbudgeten avspeglar eftersom den inte tar upp den påverkan som en 

kommunorganisation kan ha för till exempel klimatpåverkan från bygg- och 

anläggningssektorn, dels som upphandlare av egna projekt och dels som planansvarig som har 

möjlighet att påverka via markanvisningstävlingar etcetera. Avfallsförbränning med dess 

utsläpp av fossil koldioxid från plast i avfallet kommer med i koldioxidbudgeten för den 

kommun där energiåtervinningen av avfallet sker, men syns inte alls för de kommuner som 

genererar avfallet. Koldioxidbudgetar är ett exempel på hur komplext det snabbt blir när 

utsläppsbeting och rådighet behöver beskrivas, och där geografiska utsläppsdata inte speglar 

rådighet till exempel ur ett konsumtionsperspektiv.  

Trender 

Den senaste utsläppsstatistiken visar att flera av de största territoriella utsläppskällorna i landet 

påverkas direkt eller indirekt av kommunala och regionala aktörer, se figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Totala utsläpp av växthusgaser, Källa Naturvårdsverket, utsläpp och upptag av växthusgaser 

Av de direkta utsläppen utgör inrikes transporter den största andelen, och även om utsläppen 

minskat 2020 på grund av Coronapandemin så pekar statistiken åter på en uppgående trend för 

transportarbetet efter pandemin. Genom förvaltningarnas egna transporter, kollektivtransport 

och tillhandahållande av restjänster för bland annat skola och vård har kommuner och regioner 

direkt ansvar för en betydande mängd inrikes transporter. Vidare finns en påverkan på 

transporter både inom och utanför kommun- och regiongeografin genom upphandling av varor 

och tjänster, genom fysisk planering (inklusive transportplanering, utbyggnad av cykelvägar, 
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anläggning av parkeringar, bestämmelser kring hastighet och gågator med mera) och 

infrastrukturåtgärder som utbyggnad av laddinfrastruktur.   

Förutom transporter orsakar kategorierna industri, el och fjärrvärme (främst är det 

avfallsförbränningens energiutvinning av plast i avfall som ger klimatpåverkan), jordbruk 

samt arbetsmaskiner stora andelar av de årliga utsläppen. Indirekt klimatpåverkan från 

konsumtion av varor bidrar ytterligare till både de nationella utsläppen och betydande utsläpp 

utanför landets gränser. Som nämnt i det tidigare avsnittet kan och bör kolinbindningen i skog 

och mark öka. 

Territoriella utsläpp redovisas kommunvis i den nationella emissionsdatabasen som nås via 

SMHI:s hemsida (SMHI 2022). Uppföljning av klimatpåverkan för de territoriella utsläppen 

fungerar dock sämre på lokal nivå än på nationell nivå. Dels finns det en eftersläpning på två 

år på grund av extra bearbetning för den kommunvisa uppdelningen, dels genom att industrier 

samt genomfartsleder kan dominera den kommunvisa territoriella klimatpåverkan. Bägge 

dessa utsläppskällor är som nämns tidigare till stor del bortanför kommunorganisationernas 

inflytande och kontroll. Det har arbetats fram klimatindikatorer på kommunnivå som 

redovisas i systemet Kolada som är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och 

regioner. Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är 

en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 

medlemmar. Kolada innehåller nyckeltal inom en mängd olika områden och medger 

jämförelser med medelvärde för alla kommuner, eller jämförelser kommuner emellan. Utsläpp 

per invånare följer dock det territoriella perspektivet eftersom det är de data som finns 

tillgängliga, och i skrivande stund är senaste data från 2019, ett exempel återfinns i figur 10.  

För mer information se Koladas hemsida (www.kolada.se).   

 

Figur 10.  Bilden visar ett kommunexempel från databasen Kolada där gul färg indikerar en prestanda i 

nivå med medel för kommunerna i Sverige.  Röd färg indikerar lägre prestanda än medel. Där data 

saknas är fälten grå. 

För regioners egen verksamhet finns det öppna data hos SKR där årliga nyckeltal för miljö 

redovisas sedan 2009. Nyckeltalen visar att förnybara drivmedel har ökat i kollektivtrafiken 

från 42% till 92% mellan 2009-2020 och att destruktionen av medicinsk lustgas, som är en 

potent växthusgas, har minskat klimatpåverkan med 59% under samma period. Samtidigt 

belyses skillnader mellan regioner som i vissa fall är stora och visar på möjligheter till 

fortsatta förbättringar. Skillnaderna beror till stor del enligt SKR på olika ambitioner och mål i 

regionernas miljöarbete men speglar även skillnader i förutsättningar och verksamheternas 

omfattning. För att underlätta uppföljning av klimatarbete och ge stöd till prioritering av 

effektiva åtgärder har SKR i början av 2022 genomfört ett projekt tillsammans med 

regionernas miljöchefer där ett excelverktyg tagits fram för regionernas klimatredovisning för 
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egen verksamhet, inklusive kollektivtrafik. Detta verktyg är en vägledning och är ett steg för 

att skapa en branschstandard för klimatberäkningar för regioner. 

Länsstyrelsernas regionala energi- och klimatstrategier innehåller ofta en översikt över hur 

utsläppen ser ut i respektive län. Vanligen är den nationella emissionsdatabasen källan för de 

regionala utsläppsbilderna. Länsstyrelserna samverkar också regelbundet för uppdaterade 

energiflödesanalyser över respektive län.   

Eftersom den nationella emissionsdatabasen har en fördröjning på två år för kommunvis data 

på grund av det arbete som den lokala uppdelningen kräver, bedömer utredningen att det 

behövs kompletterande indikatorer och utvecklat statistikarbete för snabbare återkoppling. 

Många kommuner arbetar med att få fram snabbare klimatuppföljning, men ett samlat 

nationellt arbete för detta bedömer utredningen skulle vara mer kostnadseffektivt. Se även 

förslag 4. 

2.2 Ansvar och förväntningar på lokala och regionala aktörer 

I uppdraget ingick att analysera vilka förutsättningar kommuner, regioner och andra relevanta 

aktörer på lokal och regional nivå har för att styra mot minskade utsläpp, så att klimatmålen 

nås. För att kunna beskriva och analysera vilka förutsättningar som finns, behöver de aktörer 

som kan och bör arbeta drivande för klimatomställning identifieras, och hur de agerar idag 

beskrivas. Deras förutsättningar påverkas av bland annat förväntningar och nuvarande roll; 

rådighet och möjlighet att påverka utsläpp; miljö-, ekonomiska, samhälleliga och geografiska 

förutsättningar; hinder i genomförandet av åtgärder men också möjligheter som kan förstärkas 

och utvecklas. Det är på lokal och regional nivå som mycket av den nationella klimatpolitiken 

ska realiseras och genomförandekapaciteten hos lokala och regionala aktörer får således stor 

inverkan på implementeringen av nationella styrmedel och takten i klimatomställningen. 

Ansvar och förväntningar på kommuner och regioners klimatomställning 

Kommuner och regioner är de viktigaste beslutsfattande organisationerna inom vårt uppdrag. 

Kommuner omsätter cirka 645 miljarder kronor per år och regionerna 366 miljarder kronor per 

år. Deras kärnuppdrag handlar om att försörja invånarnas grundläggande behov inom 

utbildning, bostäder, renhållning, hälso- och miljöskydd samt kollektivtrafik. Genom fysisk 

planering, länstransportplanering och byggnation formas de fysiska ramarna för samhället, och 

politiska beslut och prioriteringar driver på samhällsutvecklingens riktning.  Sett ur ett 

politiskt implementeringsperspektiv är den lokala och regionala nivån med sitt breda 

ansvarsområde och närhet till samhällsbyggnad och samhällsutveckling en viktig operativ del i 

omsättning av nationell klimatpolitik.  

De aktörer som arbetar med lokala och regionala klimatfrågor innefattar förutom kommuner 

och regioner även andra offentliga aktörer med lokalt och regionalt inflytande som 

kommunförbund, länsstyrelserna och olika myndigheter utifrån sina uppdrag och 

instruktioner, samt andra viktiga aktörer som verkar lokalt och regionalt som företag, 

organisationer och civilsamhälle. Förutom Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns flera 

olika medlems- och expertorganisationer som energikontor, Klimatkommunerna med flera 

som har en viktig stödjande roll i lokalt och regionalt klimatarbete, tillsammans med nätverk 
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och olika typer av projekt och initiativ, till exempel Viable Cities, Borgmästaravtalet10,  

Glokala Sverige och WWFs One Planet City Challenge.     

Nationell styrning 

Kommunallagen (2017:725) styr både kommuners och regioners verksamhet, tillsammans 

med ett antal andra lagar som förvaltningslagen (2017:900), hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, miljöbalken, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), plan- 

och bygglagen ([2010:900], nedan PBL), skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453), 

lagen (2010:1065) om kollektivtrafik där flera har tydliga syften gällande klimatomställning 

och hållbarhet. Inom fysisk planering är PBL central. Den syftar till att ”...främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer...” (1 kap. 1 § PBL). All planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter 

enligt PBL. Begreppet klimataspekter innefattar både klimatanpassning och minskad 

klimatpåverkan.  

Miljöbalkens portalparagraf innebär att lagen syftar till främjandet av en hållbar utveckling för 

nuvarande och kommande generationer. Fast klimat inte omnämns specifikt har till exempel 

Klimaträttsutredningen i sitt betänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21) fastställt att 

klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas i tillämpningen.  

I upphandlingslagstiftning har samhälleliga mål som miljöskydd, högre resurs- och 

energieffektivitet och minskad klimatpåverkan en framträdande roll. Nya kompletterande 

förslag på krav finns även framtagna för att stärka klimathänsyn i offentlig upphandling såsom 

lagen om offentlig upphandling med flera. Förslagen finns dels i promemorian En skyldighet 

att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) och dels i 

utredningen Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). 

Kärnuppdragen utgörs av implementering av dessa regelverk, och i frågor som till exempel 

fysisk planering, transportplanering, upphandling, miljötillsyn och regional utveckling anges 

alltså redan att klimathänsyn ska tas. 

Det klimatpolitiska ramverket med klimatlag, klimatmål och klimatpolitiskt råd ska skapa en 

tydlig och sammanhängande klimatpolitik för att säkerställa långsiktiga förutsättningar för 

näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina 

klimatmål. I nuvarande utformning styr klimatlagen dock endast regeringens klimatarbete, och 

därmed endast indirekt näringsliv och samhälle. Detta kan leda till en otydlighet kring 

klimatlagens relevans för lokala och regionala aktörer, och därmed kan klimatlagens 

potentiella samlande och förstärkande effekt för den lagstiftning som nämns ovan utebli. För 

att inkludera regioner och kommuner i klimatlagen behövs enligt länsstyrelsens bedömning en 

 

 

10 Borgmästaravtal inom EU för klimat och energi för lokala och regionala myndigheter som frivilligt 

åtar sig att implementera EUs klimat- och energipolitiska mål Covenant of Mayors  

(borgmastaravtalet.eu) 
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särskild utredning och en ökad tydlighet kring klimatdata och uppföljning, mer om detta i 

förslag 4 som beskrivs i kapitel 4.4.  

Utöver dessa lagar behöver klimatomställning gå i takt med och där möjligt stärka civil 

beredskap och totalförsvaret. I utredningen om civilt försvar Struktur för ökad motståndskraft 

(SOU 2021:25) föreslogs en ny beredskapsförordning som skulle ersätta nuvarande lagen 

(2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Den föreslagna lagens syfte är att kommuner och regioner ska 

minska sårbarheten i sin verksamhet, ha en god förmåga att hantera fredstida krissituationer, 

och kunna lösa sina uppgifter inför och under höjd beredskap. Klimatförändringar kan orsaka 

krissituationer, och olika klimatåtgärder kan bidra till att minska kommuner och regioners 

sårbarhet, exempelvis kan effektiviseringar ge minskat behov av drivmedel. 

Internationell styrning 

Styrning från EU-nivå har en betydande påverkan genom regelverk och finansiering av det 

som kan och bör göras lokalt och regionalt inom klimatomställning. EUs omfattande arbete 

FitFor55 kommer att få allt större genomslag ända ner på lokal och regional nivå, till exempel, 

inte minst inom transportområdet där exempelvis förnybartdirektivet (Europaparlamentets och 

rådet direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av energi av 

användningen av energi från förnybara energikällor) sätter krav på en stegvis ökande andel 

biobaserade drivmedel inom EU vilket implementerats i Sverige i form av reduktionsplikten. 

Ett annat exempel inom transportområdet är direktivet om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 

av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicles Directive)) som implementeras 1 juni 

2022 i svensk lagstiftning och som ställer krav på andelen el- eller vätgasfordon för offentliga 

verksamheters transporter. Andra exempel är pågående revideringar av 

Energieffektiviseringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 

25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 

2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG) som bland annat 

ställer krav på offentlig sektors arbete med energieffektivisering men där även offentlig 

upphandling11 kommer att beröras. Den globala marknaden utgör ett dynamiskt system som 

kan både underlätta eller försvåra lokalt och regionalt klimatarbete. Sverige är exempelvis 

beroende av importerade fordon och arbetsmaskiner vilket begränsar utbudet som finns 

tillgängligt även om lokala, regionala eller nationella mål sätts för elektrifiering av fordons- 

och arbetsmaskinsparken. 

Det finns även internationella målsättningar som Parisavtalet (som koldioxidbudgetar tar 

avstamp i), Borgmästaravtal och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som många 

lokala och regionala aktörer aktivt arbetar med. 

 

 

11 Energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU som ändrades 11 december 2018.  

Art 6 anger att 3% av offentligt ägda byggnader ska renoveras för att nå klassningen nära-noll-

energibyggnad (vilket definieras i Boverkets byggregler). Art 7 handlar om offentlig upphandling varor 

och tjänster. 
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Övriga lokala och regionala aktörer 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har likt regionen ett regionalt ansvar men såväl ansvarsområden som uppdrag 

och organisationsform skiljer sig åt. Länsstyrelsen agerar utifrån förordningen (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion (nedan länsstyrelseinstruktionen) samt årligt regleringsbrev från 

regeringen. Länsstyrelsen ska enligt instruktionen verka för att nationella mål får genomslag i 

länet och arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. De årliga 

regleringsbrevens lydelse varierar, för 2022 anges inom energi och klimatuppdraget att 

länsstyrelsen ska leda och samordna det regionala arbetet med genomförande av de regionala 

energi- och klimatstrategierna. 

Länsstyrelserna är statens regionala representant. I Sveriges nationella energi- och klimatplan 

inskickad till EU i januari 2020 anges länsstyrelserna som garant för att de av regeringen 

beslutade nationella målen genomförs (Infrastrukturdepartementet 2020). 

Länsstyrelserna följer årligen upp samtliga miljömål ur regional synpunkt och har även 

omfattande uppdrag inom miljöskydd, samhällsskydd och beredskap, planfrågor, natur- och 

kulturmiljöskydd, jordbruksstöd och ersättningar, landsbygdsutveckling, social hållbarhet med 

mera.  

Energikontor och Energi- och klimatrådgivning  

Ett flertal olika organisationer verkar på lokal och regional nivå för att stötta offentlig sektor, 

näringsliv, civilsamhälle och medborgare i klimatomställning genom rådgivning, projekt och 

nätverkande. Energikontoren är en viktig part inom denna grupp och har bland annat uppdrag 

att stötta och samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I Sverige finns totalt 

16 regionala energikontor, varav del flesta ingår i en regionorganisation eller basfinansieras av 

regionen.  

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri tjänst till privatpersoner, 

näringsliv och organisationer i energifrågor inklusive energieffektivisering. Den finansieras av 

Energimyndigheten efter ansökan från respektive kommun.   

Nätverk, grupper och initiativ 

Många aktörer samlas inom nätverk och kring olika initiativ för att sprida och dela kunskap, 

erfarenheter och samverka inom klimatfrågor. Dessa har en viktig roll att både agera mellan 

sektorer, sprida kunskap, teknik och innovation och skapa mötesplattformar. Finansiering och 

uppdrag kan variera, men samtliga har en viktig roll genom att samla aktörer och intressenter 

kring gemensamma utmaningar. Inom transporter och förnybara drivmedel har BioDriv Öst, 

BioFuel Region och Biogas Syd med flera skapats för att främja biodrivmedelsproduktion och 

-användning samt transportomställning generellt.  
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Inom bygg- och fastighetssektorn agerar bland andra beställarnätverken BeBo12 och BeLok 

som spridare av kunskap och erfarenheter. Dessa finansieras av Energimyndigheten och driver 

på utvecklingen genom metod- och teknikutveckling bland annat genom stöd vid 

innovationsupphandlingar. 

Klimatkommunerna är en förening för att samla kommuner och regioner som arbetar aktivt 

med lokalt klimatarbete och som agerar via erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning 

av goda exempel med syfte att nå ut till alla kommuner i Sverige. Ytterligare ett program som 

samlar kommuner är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med syfte att driva 

på klimatomställning och hållbar utveckling i städer (kommuner i samverkan med andra 

organisationer) och driva på omställningsprocessen genom årliga klimatkontrakt och stödja 

innovativ utveckling för snabbare och rättvis omställning. Programmet startade 2019 med nio 

kommuner, och har 2022 vuxit till att omfatta 23 kommuner och fem myndigheter. Sju av 

Viable Cities-kommunerna har under 2022 valts ut att delta i EUs mission om 100 

klimatneutrala städer 2030.   

Näringsliv 

Näringslivet är en del av regional och lokal klimatomställning. I lokala initiativ som Uppsala 

klimatprotokoll (initierat av Uppsala kommun) och Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- 

och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) är företag en viktig part. Företag deltar även i 

regionala klimatinitiativ som Västra Götaland ställer om och Färdplan för ett hållbart Uppsala 

län. Förslag om näringslivets klimatomställning hanteras dock inom det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys. Lokalt och regionalt näringsliv påverkas av offentlig upphandling, där brist 

på klimatkrav kan fördröja företagens klimatomställning. Olika branscher har tagit fram 

klimatfärdplaner inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige, och där påpekas vikten av 

offentlig upphandling som pådrivare. Beställarnätverken BoBo och BeLok har nämnts ovan 

och har en viktig roll för utvecklad kravställning till företag. 

Det finns många regionala nätverk för näringslivsutveckling som kan ha en viktig roll för 

minskad klimatpåverkan, till exempel CleanTech Östergötland och Lindholmen Science Park.  

Ofta är dessa kopplade till universitet och högskolor.  

För ökad lönsam energieffektivisering har kommunal och regional tillsyn en viktig funktion, 

liksom energi- och klimatrådgivningen som kan erbjuda stöd och energikontoren som kan 

erbjuda deltagande i olika nätverk och andra former av erfarenhetsutbyte och projekt. Det 

finns lagkrav som ska verka pådrivande förutom där det inkluderas i tillståndsprocessen, 

såsom lagen (2014:266) om energikartläggning för stora företag.  

Näringslivet står inför en elektrifieringsprocess bort från fossila bränslen för både 

industriproduktion och för transporter. Samarbete med kommunal planering och med 

elnätsföretag är viktig för en effektiv övergång. Flexibel elanvändning, batteri- och 

vätgaslager och spillvärmefrågor är viktiga komponenter i det nya energilandskapet, liksom 

lokal elproduktion via kraftvärmeverk, solceller och vindkraft. Lokal elproduktion från till 

 

 

12 Mer information om beställarnätverken BeBo och BeLok finns deras hemsidor: bebostad.se 

respektive belok.se 
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exempel massabruk kan vara viktiga komponenter i ett lokalt effektivt energisystem, liksom 

omhändertagande av spillvärme.  

Det finns olika investeringsstöd och utvecklingsstöd, som Klimatklivet, stöd för investeringar 

i laddinfrastruktur och Industriklivet, mer information om dessa stöd finns hos 

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. För näringslivets 

klimatomställning hänvisas i övrigt till det parallella uppdraget till Tillväxtanalys. 

Civilsamhälle och medborgarna 

Civilsamhället, som ideella föreningar, har en roll i lokal och regional klimatomställning, inte 

minst ur ett demokratiperspektiv då det involverar medborgarna. Exempel på klimatåtgärder i 

civilsamhället är Klimatkampen (Uppsala kommun 2022), en tävling för föreningsaktiva barn 

som Uppsala kommun anordnar. Genom att gå, cykla, ta bussen eller samåka till 

fritidsaktiviteten samlar alla i laget tillsammans ihop poäng. Det finns även nationella initiativ 

som ett projekt där bland annat riksidrottsförbundet ska ta fram en metod för att minska resor 

med hög klimatpåverkan inom idrotten (Riksidrottsförbundet 2021). Av tidsskäl har 

civilsamhället inte inkluderats i genomförandet av uppdraget, läs mer om avgränsningar och 

prioriterade aktörer i kapitel 1. En separat utredning om civilsamhällets bidrag till 

klimatomställningen kan behövas, gärna med särskild fokus på beteendevetenskap.  

Medborgarperspektivet är viktigt för minskad klimatpåverkan och omfattar mer än 

civilsamhället i form av föreningar. Kommuner och regioners verksamhet är den del av det 

offentliga samhället som medborgarna oftast kommer i kontakt med och som formar vår 

vardag. Funktionsblandad, grön och trygg bebyggelsestruktur gör det inbjudande och möjligt 

att kunna förflytta sig genom gång, cykling och kollektivtrafik. Om den offentliga sektorn inte 

arbetar aktivt och tydligt med minskad klimatpåverkan, kan inte heller medborgarna förväntas 

ta något större klimatansvar.    

Universitet och högskolor  

Universitet och högskolor har en viktig roll i klimatarbetet även regionalt och lokalt och deltar 

ofta i regionala och lokala klimatråd och klimatinitiativ. Studentarbeten är viktiga både för 

kommuner och andra organisationer men även för studenterna och institutionerna som får 

inblick i de olika förutsättningar som finns för lokal och regional klimatomställning. Detta 

inkluderar den variation av hinder och möjligheter som till exempel utspridd bebyggelse utgör 

och olika industriers behov av att lösa klimat- och energifrågor integrerat med andra frågor 

som till exempel utveckling av nya produkter, arbetsmiljöfrågor med mera. Det finns behov av 

fortsatt forskning och utveckling för innovativa sätt att kostnadseffektivt förbättra själva 

implementeringsmetoderna för olika redan kända lösningar. Dessa lösningar är inte 

begränsade till tekniska frågor, utan organisatoriska och beteendemässiga frågor kan vara helt 

avgörande för klimatomställningen.  

Ett framgångsrikt exempel är STUNS som är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i 

Uppsala, näringsliv och samhälle. Bland annat organiserar och förmedlar STUNS Energi varje 

år studentarbeten inom Uppsala Energy Stories, där tröskeln för medverkan från företag och 

organisationer minskas genom att STUNS bidrar vid handledningen av studenterna.   
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2.3 Kommuner och regioners rådighet och handlingsutrymme idag, var finns 

möjligheterna 

 

Förutsättningar och möjlighet att påverka 

Kommuner och regioner har olika geografiska och demografiska förutsättningar som 

tillsammans med näringslivsstrukturen ger en stor ekonomisk variation mellan kommuner i 

landet. Kommunerna påverkas av bland annat inflyttning till storstadsområden och vissa 

industrialiserande områden, en alltmer åldrande befolkning på landsbygden och att 

invandringen från andra kommuner och länder varierar mellan åren och kan vara svår att 

förutsäga med tillräcklig framförhållning.  

Ekonomisk utjämning sker till viss del på nationell basis och kommuner och regioner har 

möjlighet att ta del av riktad finansiering från exempelvis Europeiska Regionalfonden eller 

Nordic Periphery programmet. Dessa täcker dock inte upp helt för exempelvis demografiska 

skillnader som påverkar både inkomster och utgifter i kommunen. Kapaciteten att ansöka om 

medel och stöd varierar också kraftigt mellan kommuner, vilket beskrivs bland annat i den 

rapport som Energimyndigheten med flera låtit ta fram inom ramen för arbetet i Rådet för 

hållbara städer där kommuners förutsättningar att söka finansiellt stöd och kunskap för att 

främja arbetet med hållbar omställning undersökts (WSP 2021). Rapporten visar att det finns 

stora skillnader mellan kommuners kapacitet att ta del av medel och stöd genom utlysningar 

där större och mer sökvana kommuner oftare lyckas få medel och stöd medan mindre sökvana 

kommuner upplever stor konkurrens och svårigheter att lyckas. Många kommuner bedömer att 

de inte har tid eller rätt kompetens för att söka externa medel. Vissa, oftast mindre kommuner, 

upplever även svårigheter att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och drivkraft. 

Detta kan ytterligare försvåra i kommuner där klimatomställning inte är prioriterad eller kan 

prioriteras. Allt fler tvingande regelverk, till exempel från EUs program Fit for 55, har 

omställningsfokus som på lokal och regional nivå ställer allt högre krav på kompetens och 

förmåga att inhämta information och stöd. 

Andra delar där förutsättningar skiljer mellan kommuner rör de kommunala bolagen. Vissa 

kommuner har genom sina kommunala energibolag och i vissa fall kollektivtrafikbolag stora 

möjligheter att påverka de lokala utsläppen, medan andra anlitar privata energibolag eller 

ingår i regional kollektivtrafikförsörjning vilket minskar rådigheten att driva på 

klimatomställningen i dessa områden.   

Kommuner och regioner har rådighet inom flera områden som påverkar olika utsläppssektorer. 

Av speciell betydelse för klimatomställning som utpekas i uppdraget är planeringsfrågor 

(inklusive fysisk planering, gestaltad miljö och transportplanering), regional utveckling, 

energi- och klimatrådgivning och energieffektivisering, samt upphandling och 

beteendepåverkande insatser. Samtidigt, den komplexa utmaning som klimatomställningen är, 

medför att det behövs en mer genomgående integrering av klimathänsyn i samtlig verksamhet 

under kommunalt och regionalt ansvar vilket gör att i princip samtliga områden kan omfattas 

mer eller mindre.  

I tabell 1 finns några exempel på möjliga åtgärder. 
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Tabell 1. Exempel på åtgärder inom olika utsläppssektorer där kommuner och regioner har rådighet. 

Utsläppssektorer 
 
 
Områden med  
kommunal och  
regional rådighet 

Transport och 
arbetsmaskiner 

Industri Uppvärmning  
och el 

Jordbruk Övrigt, t.ex. 
köldmedia 

Komplettering: 
konsumtions-
perspektiv 

Komplettering: 
kolinbindning/ 
LULUCF 

Kommentar Området omfattas 
av det parallella 
uppdraget till 
Trafikanalys. 

Området 
omfattas av 
det parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys
. 

Området 
omfattas av det 
parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys. 

Området omfattas 
av det parallella 
uppdraget till 
Tillväxtanalys. 

   

Fysisk planering Främja 
funktionsblandad 
bebyggelse, 
laddinfrastruktur 

 
Främja möjlighet 
för spillvärme och 
fjärrvärme 

Begränsa intrång 
på jordbruksmark, 
främja förnybar 
energiproduktion 
parallellt  

   

Transportinfrastruktur 
Trafikplanering 

Främja 
laddinfrastruktur 

    
Verka för 
transporteffektiv
t samhälle  

 

Regional utveckling Driva regionala 
planer för fossilfria 
drivmedel och 
laddinfrastruktur 

      

Gestaltad livsmiljö Skapa trygg, 
inbjudande miljö 
för gång, cykel, 
kollektivtrafik 

    
Verka för 
funktionsblanda
de miljöer med 
närhet till 
service, 
grönområden 
mm. 

Bygga i trä,  
träd för 
kolinbindning 

EKR, energi- och 
effekteffektivisering 

Kampanjer, 
information och 
rådgivning för 
privatpersoner, 
föreningar och 
företag inklusive 
laddinfrastruktur 

Information, 
rådgivning 
och projekt 
för företag 
 
Energitillsyn 

Information och 
rådgivning för 
privatpersoner, 
föreningar och 
företag 

    

Upphandling:  
LCC-perspektiv/ 
finansiering 

Krav på fossilfria 
drivmedel samt 
effektivisering 

Krav på 
minskad 
klimat-
påverkan  

LCC för 
ekonomisk 
drivkraft för 
energi-
effektivisering 

Upphandling av 
större andel 
växtbaserade 
livsmedel 

 
Krav på 
minskad 
klimatpåverkan 
från bygg och 
anläggning, 
transporter med 
mera 

 

Beteendepåverkan Initiativ som 
Vintercyklisten, 
vandrande 
skolbussen mm 
Klimatväxling 
Info om lokala 
resmål 
Parkeringsavgifter  

Lokala 
nätverk med 
gemen-
samma 
målsättningar 

 
Initiativ för 
minskat matsvinn 
 
Initiativ för mer 
växtbaserade 
livsmedel 

 
Offentliga 
måltider – val av 
livsmedel och 
minskat svinn 

 

Andra relevanta områden 
 

Tillsyn Avfallsplaner Tillsyn 
 

Avfallsplaner Ökad kolinbindning 
via minskad 
utdikad areal 

 

Transporter och arbetsmaskiner 

Potential för omställning till fossilfria transporter och minskat trafikarbete varierar hos olika 

aktörer. Genom upphandling av varor och tjänster har kommuner och regioner möjlighet att 

kräva att leverantörer använder effektiva och fossilfria transporter. Förutsättningar att kraven 

möts är högst inom områden med väl utvecklad infrastruktur för såväl biodrivmedel och 

laddning av laddbara fordon, samt där åkerier och transportföretag har investerat i fordon som 

kan drivas med förnybara drivmedel eller el. Där infrastrukturen är mindre utbyggd och 
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transportföretagen färre upplever många kommuner svårigheter att handla upp transporter med 

mindre klimatpåverkan även om det skulle ge drivkraft för och basunderlag för de företag som 

ställer om.   

Regioner med kollektivtrafikansvar är en viktig aktör gällande fossilfrihet inom 

kollektivtrafiken, antingen som drivande part eller i samverkan med kommunala eller privata 

aktörer. Regioner och kommuner har goda möjligheter att påverka sina klimatutsläpp genom 

att se över den egna fordonsflottan utifrån behov och klimatpåverkan (för exempel se BioDriv 

Öst 2020) samt bidra till en bredare omställning. Detta kan ske exempelvis genom att själv ta 

initiativ till att bjuda in parter att bygga ut publik infrastruktur för biodrivmedel och 

laddstationer, bidra till ett marknadsmässigt intressant underlag genom upphandlade bussar, 

taxi med mera för att stimulera privata aktörer att producera och distribuera biodrivmedel och 

bygga ut laddinfrastruktur. 

Genom länstransportplaneringsansvar har regionerna ytterligare en roll i omställningen till 

effektiva och fossilfria transporter där ramarna sätts i den nationella planen och genom 

samfinansiering av åtgärderna. I samverkan med kommuner, Trafikverket och länsstyrelsen 

kan länstransportplaneringen stötta investeringar i transporteffektiviserande åtgärder som 

cykelinfrastruktur, anläggning av cykel- och annan parkering i närhet till hållplatser och 

stationer, och planera för enkla övergångar mellan fordonstyper vid knutpunkter. Även 

trygghets- och framkomlighetsåtgärder för fotgängare samt trafiklugnande åtgärder verkar för 

att främja alternativa färdmedel till bilen och på så sätt minskar utsläppen. Genom att sänka 

hastigheten för vägtrafikanter är det möjligt att minska direkta utsläpp från fossila fordon 

samtidigt som buller minskas och trygghet ökar. Restriktioner som minskar bilens attraktivitet 

kan också öka andelen alternativa mobilitetslösningar.   

Förutsättningarna att arbeta med olika former av transporteffektivisering varierar mycket i 

landet. Städer och tätorter har tack vare densitet och utbud av service, bostad och arbetsplatser 

med mera större möjligheter till effektivare transporter utan egen bil än vad det finns på 

landsbygden. Olika lösningar behövs därför på olika ställen. Samtidigt finns ett behov av att 

identifiera möjligheter utifrån resvaneundersökningar och andra dataunderlag på samtliga 

platser för att hitta de lösningar som möter behoven i största utsträckning.   

Tillgång till biodiesel har möjliggjort för aktörer med dieselfordon (både vägtrafik och 

arbetsmaskiner men också flyg- och sjöfart) att köra på biodrivmedel utan att behöva investera 

i fordon med ny teknik. Samtidigt ökar efterfrågan på biodiesel i låginblandning med fossil 

diesel i linje med reduktionspliktens krav för vägtrafik och i samband med att arbetsmaskiner, 

flyg och sjöfart börjar ställa om till fossilfri drift. Mot bakgrund av de ökade 

drivmedelspriserna bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina, finns det en 

proposition från maj 2022 om att pausa den successiva höjningen av kraven i 

reduktionsplikten för 2023 (prop. 2012/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin 

och diesel 2023). Energimyndigheten har också fått i uppdrag att analysera om kraven i 

reduktionsplikten bör ändras för åren 2024-2030. Produktionen av biodiesel ökar inte i en takt 

som möter efterfrågan, även om investeringsstöd genom Klimatklivet och Industriklivet och 

olika initiativ för nya produktionsanläggningar finns. Utvecklingen sker snabbare inom teknik- 

och marknadsutveckling av elektrifierade transporter med en alltmer utbyggd laddinfrastrukur. 

Det sker även en snabb utveckling för energiteknik som ger mer flexibel elanvändning vilket 

ger ökade möjligheter till anslutning av laddinfrastruktur även i områden med kapacitetsbrist 

för elnäten.  
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Fysisk planering och gestaltad livsmiljö 

Gällande planering har kommunen ett heltäckande ansvar genom det så kallade 

planmonopolet, det vill säga att endast kommunen har befogenhet att bestämma om 

detaljplaneläggning ska ske och att anta en detaljplan (1 kap. 2 § PBL). För övergripande och 

långsiktig utveckling av den fysiska miljön används kommunal översiktsplanering för 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Boverket (2020) har tagit fram en vägledning för 

hur översiktsplanering kan leda till minskad klimatpåverkan för att stödja kommunernas 

arbete. Boverket (2021) har även beskrivit hur ett verktyg för bedömning av planers 

klimatpåverkan skulle kunna utformas. Med god planering kan bland annat transportbehoven 

och dess klimatpåverkan minska. Kommuner kan till exempel planera in så kallade 

mobilitetshubbar som rymmer olika möjligheter för resor och transport som exempelvis 

kollektivtrafik, taxistation, cykelparkering och bilpool. Mobilitetshubben kombineras ofta med 

laddplatser, cykelservice, paketutlämning och drop-in-arbetsplatser.  

Kommuner har en avgörande roll i gestaltandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Både i 

rollen som myndighetsutövare och i rollen att utveckla och förvalta allmän platsmark, men 

även som byggherre, fastighetsägare, markägare och hyresvärd. Rådet för hållbara städer 

inrättades 2017 och fick i mars 2022 förlängt uppdrag till 2030. Rådet ska föra dialog, 

samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Rådet ska också skapa 

förutsättningar för myndighetssamarbete som ska öka takten för arbetet med hållbara städer, 

inklusive policyn för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110). Rådet utvecklar och förvaltar 

webbplatsen Hållbarstad.se som en plattform för kunskapsstöd och möjligheter till 

finansiering för utveckling av mer hållbara städer och samhällen. 

Riksdagen antog 2018 följande mål och delpreciseringar inom området gestaltad livsmiljö: 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 

med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 

utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Hur de rumsliga strukturerna formas, och mark och vatten används bidrar på olika sätt till 

samhällsutmaningarna och dess lösningar. Många frågor behöver ses och hanteras utifrån ett 

kommunövergripande perspektiv. Regional planering kan användas för att hantera 

kommunöverskridande frågor som klimat, detta sker i Stockholm, Skåne och Halland. 

Boverket (2022) har i samverkan med andra myndigheter i Miljömålsrådet lämnat förslag om 

ramverk för nationell planering i syfte att utveckla arbetsformer som ger stöd för att snabbare 

kunna göra avvägningar mellan olika intressen, men också för att möjliggöra ett kraftfullare 

genomförande av strategier, program och planer som syftar till omställning. 

 

Uppdraget till länsstyrelsen om att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen 

omfattar inte klimatanpassning, även om åtgärder för klimatanpassning ofta medför 

synergieffekter med klimatomställning. Exempelvis kan mer grönska i städer bidra både till 

klimatanpassning (temperaturbalansering, fördröjning och absorption av vatten med mera) och 

minskad klimatpåverkan genom kolinbindning i biomassa och mark, en mer attraktiv livsmiljö 

som lockar till mer gång, cykel och kollektivtrafik samt minskat behov av kylning av 

byggnader. Där så är relevant eftersträvas synergieffekter med klimatanpassning även om 

dessa inte är prioriterade i uppdraget. 
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Energi 

Kommuner ska enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Det finns i varierande grad 

aktuella energiplaner idag, och med olika utformning, till exempel kan de ha utformats som 

energi- och klimatstrategier med mål om energieffektivisering eller klimatomställning. En 

studie visar att endast hälften av 100 svarande kommuner har angett att det finns en aktuell 

energiplan (Trygg och Skill 2022). Det finns förslag om att uppdatera lagen om kommunal 

energiplanering, bland annat i Miljömålsrådets årsrapport 2022, vilket medför att det i detta 

uppdrag förutsätts att det tillsammans med uppdragen i Elektrifieringsstrategin pågår en 

process för uppdatering som också inkluderar frågor om laddinfrastruktur och flexibel 

elanvändning. Många områden i Sverige upplever kapacitetsbrist för elnäten, vilket 

accelereras då det etableras eleffektkrävande verksamheter som datacenters som också ökar 

behovet av uppdaterade kommunala energiplaner och regionala dialoger i frågan. Kommuner 

har också ett stort ansvar vad gäller energiförsörjning även i händelse av störd drift, 

framförallt för att kunna trygga viktiga samhällsfunktioner som vatten, avlopp och 

kommunikationer.  

Även om kommuner med hel- eller delägda energibolag för fjärrvärmeproduktion och 

distribution, samt elproduktion och distribution, har större rådighet och kunskap i fråga om 

energiområdet än kommuner utan en energiverksamhet, är det viktigt att samtliga kommuner 

engagerar sig i energiplanering både för kommungeografin samt för den egna verksamheten. 

Genom den kommunala tillsynen sker kunskapsutbyte med lokala företag och verksamheter. 

Energi är en del av tillsynen där förelägganden kan ske om energikartläggningar eller 

energieffektiviseringsplaner med åtgärder inte genomförs i en rimlig takt. Den kommunala 

energi- och klimatrådgivningen stöttar privatpersoner, företag och organisationer i respektive 

kommun och får regionalt stöd via Energikontorens regionala samordnare.  

Kommuner och regioner har omfattande egna innehav av fastigheter vilket innebär stora 

möjligheter att påverka det egna arbetet med energieffektivisering. De har även som stor 

hyresgäst möjlighet att ställa krav på fastighetsägare. Vissa kommunala bostadsbolag är aktiva 

i nätverk som BeBo som samordnas av Energimyndigheten, och kan visa på halvering av 

energianvändningen i de områden där energieffektiviserande renovering genomförs. Det finns 

dock betydande potential för ytterligare långsiktigt lönsam energieffektivisering. 

Länsstyrelsen i Skåne kan efter flera projekt i länet konstatera att ”Skånska kommuner slösar 

bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av 

energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade 

genomfört lönsamma energiinvesteringar.” (Länsstyrelsen Skåne u.å.). Det finns all anledning 

att anta att det ser likadant ut i övriga län. Som tidigare nämnts finns det även EU krav 

gällande energieffektivisering för offentlig sektor. 

I framtiden kan tillgången på spillvärme komma att öka genom fortsatta etableringar av 

datacenter samt en ökande produktion av vätgas för industrins och transporternas behov. 

Därmed ökar möjligheterna att med förutseende planering utnyttja denna värme för 

bebyggelsen i närområdet, genom långsiktiga strategier för fjärrvärmeledningar. Boverkets 

byggregler premierar i dagsläget inte delad energi. Reglerna gav fram till ändringarna 2020 en 
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betydande fördel till värmeproduktion på den egna tomten med värmepumpar13. 

miljöcertifieringssystem för byggnader kräver ofta att byggreglerna ska klaras med god 

marginal, vilket gör att gemensamma system som fjärr- och spillvärme kan tryckas undan 

både från nybyggnation och i befintliga områden. Det finns exempel där kommunala 

bostadsbolag kopplar bort vissa av sina fastigheter från fjärrvärmenätet och installerar 

bergvärme, trots att orten befinner sig i ett område med närmast akut kapacitetsbrist för 

elnäten. 

Med minskad efterfrågan på fjärrvärme minskar även förutsättningarna för samtidig el- och 

fjärrvärmeproduktion genom kraftvärme. Denna lokala elproduktion är särskilt viktig i 

områden med kapacitetsbrist för elnäten och har även en viktig funktion för god beredskap 

genom möjlighet till så kallad ödrift. Ett vanligt missförstånd är att solceller på taket skulle 

kunna ge el i händelse av störning för elnätet. Dock fungerar inte solceller i allmänhet som en 

ödrift om inte systemet konstruerats för detta, till exempel med batteribackup. Kommunal 

energiplanering är tätt sammanvävt med kommunala risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärder.    

Upphandling 

Upphandlingsmyndigheten (2021) uppskattar i en miljöspendanalys att klimatpåverkan från 

offentlig upphandling uppgår till cirka 23 miljoner ton koldioxidekvivalenter i ett 

konsumtionsperspektiv. Detta utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges totala klimatpåverkan då 

konsumtionen inräknas. Kommunerna och deras bolag beräknades stå för cirka 12 miljoner 

ton av detta och upphandlingar och utbetalningar sker för nästan 400 miljarder kronor. 

Regionerna står för cirka 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter och upphandlingar och 

utbetalningar sker för mer än 200 miljarder kronor. Stora upphandlingar görs även av 

myndigheter som Trafikverket med flera.  

De flesta av kommuners och regioners verksamheter och upphandlingar innebär 

klimatpåverkan på ett eller annat sätt, såsom för bygg- och anläggningsprojekt, fastighets- och 

markskötsel, upphandling av varor och tjänster som fordon, utrustning, vård och omsorg med 

dess lokal-, transport-, förbrukningsmedels- och livsmedelsbehov och så vidare.    

För nya byggnader finns från 1 januari 2022 numera krav på klimatdeklaration för 

byggmaterial, mer information finns på Boverkets webbplats.  

Livsmedelsverket (2022) har följt upp kommunernas arbete med att aktivt minska de 

offentliga måltidernas klimatpåverkan, och noterar att trots att det saknas nationella klimatmål 

för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna 

klimatmål för maten som serveras i skolan, förskolan och äldreomsorgen. I Aktuell hållbarhets 

(2022) kommunrankning anger 71% av de svarande att de har ett systematiskt arbete för att 

minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar. 

Som tidigare nämnts driver EU också på inom området offentlig upphandling och offentlig 

verksamhet. EU-direktivet Clean Vehicles Directive (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/33) implementeras nu i svensk lagstiftning och påverkar offentlig verksamhets 

 

 

13 Om värmepumparna är placerade på den egna tomten räknas inte utvunnen energi från marken in i 

officiell statistik för använd energi för byggnaden. 
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fordonsflotta, inklusive hyrda, leasade och inköpta transporttjänster. Offentliga aktörer 

behöver ställa krav på en viss andel elfordon eller vätgas, så kallade nollutsläppsfordon. 

Cirkulär ekonomi och avfallsplaner 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av 

kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för 

avfallshantering (15 kap. 41 § miljöbalken). En viktig del av avfallshantering är att öka den 

cirkulära ekonomin för ökad resurshushållning vilket också kan ge minskad klimatpåverkan, 

bland annat genom att använda den så kallade avfallshierarkin: i första hand förbyggande av 

avfall, därefter återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och som sista alternativ 

deponi. Deponering av brännbart eller komposterbart/biologiskt material är inte tillåten i 

Sverige vilket har gett en omfattande förflyttning bort från deponering, se data från Avfall 

Sverige i figur 11. 

 

Figur 11. Deponeringen har minskat för hushållsavfall samtidigt som materialåtervinning, biologisk behandling 

och energiutvinning ökat. Deponiförbudet utgjorde en pådrivande kraft. Källa Avfall Sverige. 

Ökad resurshushållning är möjligt inom många olika områden, allt från bygg- och 

anläggningssektorn till livsmedelssystemets olika delar, med minskat matsvinn hela vägen 

från jord till bord. Lokala och regionala aktörer är centrala i detta sammanhang, inte bara de 

offentliga utan hela den väv som företag, organisationer och civilsamhälle utgör. 

Regional utveckling   

Regionerna har en särskild roll som regionala utvecklingsaktörer och ska skapa förutsättningar 

för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som utgår från de 

lokala och regionala förutsättningar som råder. SKR beskriver att det regionala 

utvecklingsansvaret är kopplat till länets geografi. Samtliga intressenter inom länets gränser, 

invånare, idéburen sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och 
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näringsliv kan bidra till länets utveckling. På så vis skiljer sig det regionala 

utvecklingsuppdraget från regionernas övriga uppdrag, då den egna verksamheten utgör en 

mindre del av det som görs inom uppdraget gällande regional utveckling, till skillnad från 

hälso- och sjukvården, där regionens egen verksamhet står för merparten av verksamheten. 

Även länsstyrelserna har i uppdrag att främja länets utveckling på flera sätt, bland annat 

genom att främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra 

relevanta aktörer i länet. Förutom länsstyrelsernas uppdrag inom minskad klimatpåverkan och 

ökad klimatanpassning har länsstyrelserna uppdrag inom landsbygdsutveckling, 

infrastrukturplanering och regional tillväxt med mera. 

För regional utveckling är klimatomställningen en viktig del. Klimatförändringar är en av de 

samhällsutmaningar som genomsyrar den nationella strategin för hållbar regional utveckling 

(Skr. 2020/21:133). Strategin är vägledande för inriktningen av de regionala 

utvecklingsstrategierna och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete 

får användas till. Ett av de fyra strategiska områdena är tillgänglighet i hela landet genom 

digital kommunikation och transportsystem. Strategin ska även främja en ändamålsenlig 

medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet. Projektmedel från de 

europeiska regionalfonderna, ERUF, går idag framförallt till sökvana aktörer som kan hantera 

den tillhörande administrationen. Den nya omgången av ERUF har en ännu större betoning på 

att åtgärderna som finansieras också ska ge minskad klimatpåverkan, vilket borde ge goda 

möjligheter för att ännu mer integrera klimatomställning i den regionala utvecklingen. Det kan 

dock noteras att de regionala utvecklingsprogrammen inte särskilt nämns i intervjuerna eller 

under temamöten som tydliga stöd eller kravställare i kommunernas och regionernas 

klimatarbete. 

Mycket arbete pågår, men mer kan göras 

Förutsättningarna som påverkar omställningsarbetet skiljer sig markant mellan olika lokala 

och regionala aktörer i landet. De flesta av Sveriges kommuner och regioner arbetar med 

klimatomställning i någon bemärkelse. I framkant finns som tidigare nämnts till exempel de 

kommuner som tecknat klimatkontrakt inom Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram 

som syftar till att snabba på klimatomställningen i städer till 2030. 23 kommuner är med i 

programmet och ambitionen är att senast 2030 ska alla kommuner vara med. Viktigt arbete 

görs också av de 43 kommuner och regioner anslutna till Klimatkommunerna, som på sikt vill 

inkludera alla Sveriges kommuner i klimatarbete genom ett klimatavtal. Som exempel på 

regionala program kan Västra Götaland ställer om nämnas där samtliga kommuner i regionen 

och flera andra aktörer medverkar. Genom att anta klimatlöften arbetar aktörerna med 

klimatåtgärder som följs upp gemensamt. Inom miljömålsarbetet ska samtliga län arbeta med 

åtgärdsprogram som bidrar till ökad miljömålsuppfyllelse. Ett exempel är hållbarhetslöften i 

Uppsala län som förutom klimat även har delar för biologisk mångfald och vatten. Det finns 

även framgångsrika lokala program som Uppsala Klimatprotokoll som startade 2010 och 

samlar lokalt näringsliv och organisationer. 

Kommuner och regioner har självstyrelse vilket ger stor möjlighet att själva utforma på vilket 

sätt arbetet med klimatomställning ska ske. Exempel på kommuner som tidigt satt ambitiösa 

mål för exempelvis fossilfri transport eller energieffektivisering finns på flera ställen i landet, 

och vissa har redan nu ställt om den kommunala fordonsflottan till fossilfritt (till exempel 

Lund), byggt ut en kommuntäckande laddinfrastruktur för elfordon (till exempel Arvika) och 

drivit på företagens energieffektivisering genom kommunal tillsyn (till exempel Eslöv). Trots 
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det tydliga engagemanget och de parallella initiativ som redan samlat flera kommuner finns 

samtidigt många som inte deltar aktivt i dessa grupper, och även bland deltagarna finns olika 

nivåer av engagemang och kapacitet.  

Mätningar som Aktuell hållbarhets (2022) miljökommunrankning visar att det finns betydande 

skillnader i den utsträckning som klimatomställning ingår i den kommunala verksamheten och 

hur långt man har kommit. 77% av de svarande uppgav att kommunen har en strategi för att 

fasa ut fossila bränslen. 44% har ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska 

transportbehovet i den kommunala verksamheten, till exempel genom samdistribution.  

För de som inte deltar aktivt i nätverk eller projekt kan en prioritering av klimatåtgärder vara 

svår att göra. Vad som har mest effekt eller är mest kostnadseffektivt kräver tid och 

kompetens att utreda. En del stöd finns dock att få även utan ett aktivt engagemang i olika 

grupper eller nätverk. Klimatkommunerna som tidigare nämnts har länge arbetat med att 

mobilisera kommuner i klimatomställningen och pekar ut åtgärder som kommuner bör 

genomföra internt inom kommunorganisationen samt inom kommunens geografiska område 

för att öka omställningstakten (Klimatkommunerna u.å.). Inom kommunorganisationen 

handlar det bland annat om att ersätta fossila bränslen, energieffektivisera och ställa 

klimatkrav i upphandling. Inom kommungeografin finns större fokus på samhällspåverkan 

genom planering, tillgängliggörande av infrastruktur för fossilfri transport, främja byggande 

med klimathänsyn med mera.   

 

Figur 12. Klimatkommunernas 13 uppgifter för åtgärder som påverkar kommungeografin samt de tio klimatsteg för 

kommunorganisationen som utgör uppgift 13. 
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Möjligheterna till uppföljning av klimatarbetet berörs i kapitel 2 under avsnittet Trender. 

Kommunerna avgör själva i vilken mån klimatarbete inkluderas i den kommunala revisionen. 

Även bland regioner i Sverige finns skillnader i hur långt man har kommit i klimatomställning 

och vad som prioriteras. SKRs öppna miljöjämförelser visar en splittrad bild bland regioner 

där vissa driver ett aktivt klimatomställningsarbete som ger tydliga resultat medan andra ligger 

tidigare i processerna (Sveriges kommuner och regioner 2021). Både uppföljning av åtgärder 

och det aktiva arbetet inom olika verksamhetsområden visar på utvecklingspotential. Enligt 

SKR så är utsläppsstatistiken för regionerna i ett utvecklingsskede och jämförbarheten är låg. 

Det innebär också att den egna uppföljningen och prioritering kan vara svår att genomföra på 

grund av avsaknad av robust data och etablerade uppföljningsmetoder. Liksom för kommuner 

avgör regionerna själva hur mycket av klimatarbetet som inkluderas i den uppföljning som 

sker i de interna revisionerna, förutom i de fall de har tredjepartscertifierat miljöarbete som till 

exempel ISO14001. 

Det pågår mycket gott klimatomställningsarbete i både kommuner och regioner, och för att 

undersöka vad som utgör största möjligheter och hinder för kommuners och regioners fortsatta 

klimatomställning har en analys genomförts enligt metod som beskrivits i kapitel 1.  
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3 Analys av hinder och möjligheter 
Landets 290 kommuner omfattas av samma regelverk och har samma ansvarsområden. Likaså 

omfattas de 21 regionerna av ett gemensamt regelverk. Handlingsutrymmet och möjligheterna 

att driva på klimatomställningsarbetet är betydande. Som politiskt styrda organisationer finns 

dock skillnader i vilka prioriteringar som görs i budgetering och bemanning, samt att de lokala 

och regionala behoven och möjligheterna kan se väldigt olika ut beroende på geografi, 

demografi, näringslivsutveckling med mera som beskrivits i kapitel 2.  

Takten för klimatarbetet behöver öka då även det mest optimistiska scenariot som 

Naturvårdsverket (2022a) tagit fram visar att det finns stor risk att klimatmålet 2045 inte nås 

(se även kapitel 1) och ett flertal aktörer pekar på behovet av samordnade och effektiva 

krafttag. Klimatpolitiska rådet (2022) lyfter i sin senaste rapport att klimatomställningen går 

för långsamt i Sverige, och pekar på behovet av en förbättrad myndighetssamverkan och en 

tydligare färdriktning. Även om kommuner och regioner inte utpekas i första hand, 

understryker rådet att politiken har en nyckelroll för klimatomställningen där bland annat 

ledarskap, måldriven utveckling och tydlighet behövs för att genomföra klimatomställningen. 

I sin rapport beskriver rådet centrala kriterier som behövs för en effektiv klimatpolitik (se 

figur 13 nedan).   

 

Figur 13. Sju kriterier för en verkningsfull politik för klimatomställning (källa: Klimatpolitiska rådet, Årsrapport 

2022 s47) 

Som politiska organisationer behöver även kommuner och regioner uppfylla dessa kriterier 

och agera samordnat med myndigheter, regering och civilsamhälle. Omvänt kan samma 

kriterier ses, om de inte uppfylls, som hinder: brist på aktörssamverkan, brist på gemensam 

målbild, brist på acceptans och legitimitet och så vidare. Möjligheter och hinder är ofta två 

sidor av samma mynt. 

Hindersanalys 

För att vidare förstå den verklighet inom vilken kommunala och regionala aktörer verkar samt 

för att komma åt de faktorer som mest påverkar den ojämna klimatomställningstakten 

behövdes djupare utredningsarbete. Finns exempelvis förutsättningar att uppfylla kriterierna 
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som det Klimatpolitiska rådet föreslår? Förutom underlag och kunskap som redan samlats in 

från tidigare arbete, utvärderingar och pågående processer bedömdes direktkontakt med 

kommunala och regionala aktörer kunna bidra med viktigt empiriskt underlag till utredningen. 

Dialoger fördes med flera kommuner och regioner utifrån ett urval baserat på SKRs 

kommungruppsindelning (SKR 2016), geografi, politiskt styre samt deltagande eller ej i 

initiativ som programmet Viable Cities eller föreningen Klimatkommunerna. Målsättningen 

var att samla inspel från ett brett urval av kommunala och regionala aktörer samt att fånga upp 

den diversitet som finns i förutsättningar för klimatomställning och en bredd av såväl 

uppfattade hinder som idéer om utveckling.  

En serie tematiska möten genomfördes för att vidare utforska nyckelområden som frågan om 

rådighet hos aktörerna att påverka klimatomställningen (se även figur 14), transporter, 

upphandling samt samhällsplanering, se metodbeskrivning i kapitel 1. Lokala och regionala 

aktörer har arbetat i varierande utsträckning med åtgärder inom transport, upphandling och 

samhällsplanering, och det finns god potential att genom strategiskt arbete göra stora framsteg 

i klimatomställning inom dessa områden.   

Detaljer om intervjuerna och de tematiska mötena återfinns i bilaga 3 och 6.  

 

Figur 14.. Intryck från temamöte kring Rådighet att fatta beslut med bäring på klimatomställning 

Slutsatser från det empiriska material som samlats in i dialogerna bekräftas också i olika 

rapporter och utvärderingar, se vidare i avsnitt 3.1. Hindren belyser vad som behöver åtgärdas 

för att utveckla klimatomställningsarbetet och ge aktörerna bättre förutsättningar att ta vara på 

möjligheterna som omställningen kan ge. 

Tre huvudkategorier av hinder identifierades i analysen för att gruppera och hantera de 

beskrivna hindren i form av brister gällande (se även figur 15):     

• vision, riktning, mål och ledarskap 

• organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning 

En viktig fråga i uppdraget handlade om upplevd rådighet att fatta beslut och aktivt driva 

klimatomställning hos lokala och regionala aktörer.  Ett tematiskt möte om rådighet 

anordnades hösten 2021 för att samla in inspel från representanter för kommuner, 

regioner, myndigheter och stödorganisationer som exempelvis energikontor. Deltagare 

diskuterade rådighet att påverka klimatutsläppen idag, och gav förslag på vad som skulle 

kunna förbättras. Responsen gav en blandad bild av rådighet och påverkansmöjligheter. 

Gällande till exempel transporter var läget komplext: 

• Kommuner kan styra parkeringsmöjligheten via p-normer och planering, samtidigt 

upplevs parkering som en politiskt känslig fråga. 

• Vissa kommuner har via samverkan med energibolag drivit på utbyggnad av 

laddinfrastruktur för både kommunorganisationen och kommungeografin, medan 

andra menar att det inte åligger kommunen att bidra med laddpunkter. 

• Där stora trafikstråk korsar kommungeografin upplevs påverkansmöjligheterna som 

låga. 
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• ramvillkor, kravnivåer och regler med otillräckligt omställningstryck. 

Hindren beskriver utmaningarna som kommuner och regioner har att hantera. Vissa är 

specifika för enstaka aktörer medan andra kan anses vara vanligt förekommande. Gemensamt 

för samtliga aktörer är att hindersbilden liksom klimatfrågan i stort är komplex. Det behövs en 

ökad tvärsektoriell och systembaserad lösningsprocess.  

 

Figur 15. Sammanfattning av hinder identifierade i hindersanalys 

3.1 Hinderskategori 1. Avsaknad av vision, riktning, mål och ledarskap 

Bristande ledarskap och fragmenterade målbilder dominerar hindersanalysen.  

Vår analys av förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor visar 

tydligt att vissa kommuner inte anser att klimatfrågan ingår i deras kärnverksamhet. 

Klimathänsyn, åtgärder och investeringar prioriteras ner om det upplevs dra resurser från 

områden som vård, skola och omsorg. Ansvarsstrukturer och roller i omställningen till ett 

hållbart samhälle upplevs också som otydliga eftersom ingen håller ihop helheten på nationell 

nivå och ansvaret kan även vara splittrat inom kommun- respektive regionorganisationen. Det 

klimatpolitiska ramverket med klimatlagen anger hur regeringen ska arbeta systematiskt med 

klimatåtgärder, men gäller som nämnts tidigare inte kommuner och regioner. 

Klimatkommunerna föreslog i sitt remissvar 2016 på Miljömålsberedningens delbetänkande 

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige en uppdatering av klimatlagen med en paragraf som 

handlar om att alla kommuner måste arbeta med minskade utsläpp av växthusgaser 

(Klimatkommunerna 2016).  

Flera aktörer uppmärksammade särskilt avsaknaden av systemperspektiv på såväl nationell 

som lokal och regional nivå.  Ett exempel är att det för politiker och tjänstepersoner kan 

uppstå lokala målkonflikter när innerstadstrafik med bil begränsas till förmån för cykel, gång 

och kollektivtrafik. För att kunna hantera denna typ av målkonflikter behövs resurser och 

kunskap, men även ledningens stöd och handlingsutrymme för att agera utifrån ett 

helhetsperspektiv på hållbarhet. Effekter som gång-, cykel och kollektivtrafik kan ge i form av 

exempelvis ökad hälsa behöver tilldelas värde i avvägningen mot tillgänglighet för bilister.  

Hinderskategorier

Avsaknad av vision, riktning, mål och 
ledarskap

OTILLRÄCKLIG POLITISK PRIORITERING -allokering av 
resurser och strategisk prioritering

DELADE INCITAMENT - upplevd konflikt med 
kärnuppdraget

BRISTANDE ACCEPTANS - samhällets prioriteringar 
av klimatomställning inkl rättvisefrågor och 
fördelningspolitik

BRISTANDE KOMMUNIKATION  - inom/mellan 
organisationer

BRIST PÅ LÅNGSIKTIGHET - projektifiering samt 
oförmåga att skala upp lyckade projekt

OTYDLIG ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING  - ansvar 
för investeringar, uppföljning mm

Organisatorisk kapacitet och resurser för 
hållbar omställning

MANDAT OCH PRIORITERING - nyckelpersoner 
saknar mandat/resurser

RESURS-, KUNSKAPS- OCH KOMPETENSBRIST -
vakant eller avsaknad nyckeltjänst, ojämnt fördelad 
information

AVSAKNAD AV RÅDIGHET - annan part 
beslutsfattande , extern påverkan

INTE UPPNÅDD KRITISK MASSA - otillräcklig 
utbredning av teknik, infrastruktur

ORGANISATORISKT BETEENDE - vanor, synsätt, 
kultur (politiker och tjänstepersoner, civilsamhälle, 
näringsliv)

INNOVATIONS/KUNSKAPSBRIST 

Avsaknad av ramvillkor, kravnivåer

FELAKTIG PRISSÄTTNING - negativa och positiva 
åtgärder fel prissatta

MOTVERKANDE REGELVERK OCH INCITAMENT

DELADE INCITAMENT - kostnad och nytta faller på 
olika parter

BRISTANDE UPPFÖLJNING OCH PÅFÖLJDER - brist på 
rutiner, data, modeller och standarder

HÖGA TRANSAKTIONSKOSTNADER - kostnader för 
att få till en åtgärd (ekonomiska, tidsresurser mm)

FÖR STOR RÅDIGHET - frivillighet
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Ett annat exempel är energieffektivisering där nyttor eller vinster kan tillfalla en annan 

förvaltning eller aktör än den som fattar beslut om investeringar. Med ett bristande långsiktigt 

systemperspektiv riskerar lönsamma energieffektiviseringsåtgärder att inte genomföras.  

En bättre samverkan mellan den statliga och den lokala och regionala nivån samt mellan 

myndigheter bedöms ge bättre förutsättningar för klimatomställning i kommuner och regioner. 

Förutom Klimatpolitiska rådets rapport som nämnts tidigare, bekräftar flera av varandra 

oberoende rapporter och utredningar den hindersbild som framträtt efter de dialogmöten som 

uppdraget genomfört med kommuner och andra relevanta aktörer under hösten 2021. Till 

exempel i Statskontorets (2022) rapport Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor beskrivs 

hur regeringens fragmenterade styrning av myndigheter skapar oklarhet på lokal och regional 

nivå. Tillväxtverket (2021) skriver i sin uppföljningsrapport av 21 myndigheters medverkan i 

regionalt tillväxtarbete 2015-2020 att det är få myndigheter som har ett strategiskt och väl 

utvecklat arbete utifrån en förståelse om förutsättningar på regional och lokal nivå. Bilden 

bekräftas också av Viable Cities arbete med 23 föregångskommuner i arbetet med 

Klimatkontrakt 2030. Generellt efterfrågas ett ökat stöd till kommunerna på strategisk nivå 

samt att myndigheterna och Regeringskansliet ska samordna sina arbeten bättre för att 

underlätta lokal och regional klimatomställning.  

Brist på långsiktighet präglar vissa typer av insatser och åtgärder för klimatet. Exempel på 

detta är bland annat projektmedel som finansierat mobilitetskontor hos regioner och 

kommuner och där intresset för att upprätthålla en mobilitetsfunktion minskat i samband med 

att finansiering av åtgärder för att främja mobilitet varit svår att ordna. Detta har försvårats av 

att annan reglering inte varit synkroniserad, i det här fallet med statlig finansiering av steg 1 

och 2 åtgärder inom Trafikverkets fyrstegsprincip som tidigare nämnts.  

För att accelerera klimatomställningen i samklang med hållbarhetsmålen krävs både 

koordinering, mobilisering och samverkan med stöd av ett förändringsledarskap. Ett 

förändringsledarskap innebär en fördjupad förståelse, förmåga och erfarenhet av att leda 

förändring och facilitera nätverk med aktörer som har olika drivkrafter och roller.  

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 1 och 2 som beskrivs i avsnitt 4.1 och 4.2. 

3.2 Hinderskategori 2. Organisatorisk kapacitet och resurser för hållbar omställning 

Flera aktörer, framför allt befolkningsmässigt mindre kommuner, lyfter en brist på kapacitet i 

genomförande av klimatomställningsarbete både för den egna organisationen men också i stöd 

från andra, samt otillräckliga resurser. Tvärsektoriellt samarbete som behövs i 

klimatomställningen försvåras av sektorsuppdelning som innebär att uppdrag och styrning 

inom exempelvis samhällsplanering (för att minska behovet av bilresor) och 

transportplanering (där förbättrad framkomlighet med bil är högt värderat i kalkylerna) inte 

alltid är synkroniserade för en sammanhängande hållbar utveckling. 

Brist på resurser och mandat för tvärsektoriell samverkan inom den kommunala 

organisationen, kombinerat med kultur och normer som driver på rädsla för att göra fel 

minskar utvecklingsbenägenhet. Bristerna märks särskilt inom planering eftersom det är i 

tidiga skeden i planeringsprocessen som det går att påverka mest och få minskad 

klimatpåverkan och sociala mervärden. Det brukar vara först i senare skeden (i synnerhet 

kopplat till samråd) som tvärsektoriell samverkan ges utrymme, trots att det är viktigt att nya 
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större områden planeras så att det är korta avstånd mellan bostäder och service, skolor och 

arbetsplatser för att möjliggöra gång, cykel och kollektivtrafik. 

Klimatomställning genomsyrar inte strategiskt arbete och alla kommunens verktyg används 

inte för omställning. Exempelvis har bostadsbyggandet fokus på att lösa behov av bostäder, 

inte på långsiktig omställning. Det behövs även ett helhetsperspektiv på mobilitet, 

energiplanering, elektrifieringsomställning, transporteffektivitet, energieffektivitet med mera. 

Kommuner beskriver att resurserna inte alltid räcker till för övergripande klimatstrategiska 

frågor, och det kan bero på att det inte finns budgetutrymme för en strategisk klimattjänst eller 

omställningsfunktion, eller att personer med uppdraget även har många andra 

ansvarsområden. Särskilt mindre kommuner och kommuner med glesare befolkning upplever 

att nyckelpersoner ofta arbetar med många frågor, samt att rekrytering av kompetent personal 

till nyckeltjänster är svårt. Både kommuner och stödorganisationer som energikontor, BioDriv 

Öst med flera lyfter behovet av att strategiska klimattjänster måste få både mandat att arbeta 

tvärsektoriellt och driva projekt, samt helst sitta nära ledningen för att effektivt nå hela 

verksamheten. Där kompetens, mandat eller tjänst saknas uteblir även möjligheten att ta del av 

de medel som utlyses för att kunna minska egna investeringskostnader och därmed risker i och 

trösklar för genomförande av klimatinvesteringar och -satsningar. Inom ramen för Rådet för 

hållbara städer har Energimyndigheten låtit utreda kommuners möjligheter att söka och få 

externa medel. Utredningen visar en tydlig negativt förstärkande trend där mindre och 

resurssvaga kommuner får allt svårare att ta del av externt stöd då andra lyckas allt mer genom 

en allt större sökvana (WSP 2021).  

Flera kommuner lyfter svårigheten med att arbeta aktivt med klimatomställning utan 

kompetenta och drivkraftiga tjänstepersoner med tid och mandat att driva eller katalysera 

frågor tvärsektoriellt och på flera nivåer inom kommunen. En kommun beskriver hur arbetet 

med att integrera klimathänsyn inom kommunala verksamheter med fokus på 

fastighetsunderhåll och byggnation drevs på av en engagerad miljöstrateg, men där arbetet i 

stort sett avstannat när den slutat. Nyrekrytering gjordes först fem år senare på grund av annan 

prioritering. Förslag 3 om en kommunal klimatomställningsfunktion avser att bidra till ett ökat 

systemperspektiv på klimatfrågan och ska arbeta tvärsektoriellt med klimatomställning så att 

klimathänsyn sker integrerat i kommunens hela uppdrag. Klimatomställningsfunktionen syftar 

även till att öka kommunernas möjligheter att söka medel och driva projekt. 

Interna vanor och kulturer har också beskrivits som försvårande för bland annat tvärsektoriellt 

samarbete inom organisationen men även med externa parter som myndigheter eller 

näringsliv. Vissa kommuner har till exempel undvikit elfordon inom förvaltningar utifrån 

exempelvis oro om räckvidd och dåliga laddmöjligheter. Flera kommuner berättar även att de 

flesta frågor som berör parkering eller bilförbud i tätort är politiskt svåra att hantera eftersom 

de uppfattas som impopulära. Många möjliga klimatomställningsåtgärder uteblir som 

konsekvens. Forskning pekar också på att människor generellt underskattar framtida effekter 

och i stället lägger stort fokus på nutida konsekvenser och då undviker beslut där kunskapen 

om effekter och konsekvenser är osäkra (Markman 2018, Critchfield & Kollins 2001). 

Samtidigt finns en tendens att värdera en befintlig situation högre än en förändring, trots att 

förändringen rent objektivt hade varit fördelaktig. Detta kan leda till lönsamma investeringar i 

exempelvis elfordon eller energieffektiviseringsåtgärder inte görs, speciellt där investerings- 

och driftbudget ligger på olika förvaltningar. 
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Förslag 7 om regionala mobilitets/tillgänglighetsamordnare kan bidra med att visa på goda 

exempel från likartade kommuner där åtgärder kring parkering eller bilförbud ändå går att 

genomföra. På samma sätt kan även förslag 3 kommunal klimatomställningsfunktion visa 

både klimatmässiga och ekonomiska fördelar med elfordon samt informera om kommande 

krav på offentliga transporter. Även förslag i Klimaträttsutredningen samt i Trafikanalys 

uppdrag om att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen visar på ökade 

möjligheter och krav inom området planering och transporter.  

Resurssvaga kommuner har svårare att ta de risker det innebär att satsa på nya och innovativa 

lösningar i form av obeprövad teknik och liknande. Inom upphandlingsområdet är intrycket att 

upphandlarkompetens kan finnas men att verksamheterna kan ha svårt att tydliggöra sina krav 

och att uppföljningen inte prioriteras i tillräcklig omfattning.     

Kommuner beskriver en resurs- och tidsbrist hos länsstyrelserna vilket ger dessa en bristande 

förmåga att stötta på ett coachande sätt. Som exempel berättar de att länsstyrelserna svarar 

med vilka målkonflikter som finns kopplat till en viss fråga istället för att vägleda i hur dessa 

målkonflikter bör utredas och vilka parametrar som bör väga tyngst. Detta försvårar 

kommuners möjlighet till lärande och effektivt beslutsfattande. 

Det finns också brister i energi- och klimatkompetens inklusive energieffektivisering hos olika 

delar av kommuner och regioner. Det kan bero på att kompetenserna saknas inom 

organisationerna, men också på ovana att arbeta tvärsektoriellt och integrera klimat och 

energifrågorna långsiktigt bland andra krav inom exempelvis detaljplaneringen. Det medför att 

klimatfrågan kommer in för sent i planeringen och koppling saknas mellan kommunens vision 

och översiktsplanering jämfört med detaljplaner och genomförande. Även för området 

cirkulärt byggande saknas kompetens både kopplat till upphandling och för förvaltning av eget 

byggnadsbestånd. Ett exempel på cirkulärt byggande är att se möjligheterna med att anpassa 

befintliga byggnader för nya behov istället för att bygga nytt. 

Kommunerna beskriver att stödorganisationer inom energi och transport uppskattas som 

bollplank, hjälp till samordning och som stöd för att finna finansiering. 

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 3 - 7 som beskrivs i avsnitt 4.3 - 4.7. 

3.3 Hinderskategori 3. Avsaknad av ramvillkor, kravnivåer 
Den sista kategorin av hinder som identifierats kopplar till det regulatoriska utrymmet som 

lokal och regionala aktörer befinner sig i. I stort anser utredningen att det finns ett stort 

potentiellt handlingsutrymme som till exempel deltagarna i programmet Viable Cities 

programmet utnyttjar, till exempel för parkeringsregler och bilfria gator. På frivillig basis kan 

kommuner och regioner arbeta med omställning i egen organisation samt verka för att 

invånare och besökare har allt bättre förutsättningar för att leva på ett klimateffektivt sätt. I 

dialog berättade flera kommuner om upplevda svårigheter att exempelvis återbruka 

byggnadsmaterial som med liten marginal inte uppfyller dagens byggkrav eller på ett enkelt 

sätt omvandla existerande byggnader till annan användning. 

Regelverk och lagstiftning byggs också upp över tid vilket kan leda till upplevelsen av 

komplicerade processer eller krav som inte reflekterar moderna behov. Riktlinjer och 

beräkningsprinciper som baserats på antaganden om exempelvis en bilnorm kan direkt agera 

motverkande för investeringsbeslut som skulle gynna klimatomställning och en mobilitet där 
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privatägd bil inte är norm. Möjligheterna att som enskild aktör att frångå regelverket eller 

påverka det anses vara begränsade. 

Som nämnts tidigare omfattar inte klimatlagen arbete i kommuner och regioner. Eftersom 

klimatarbete uppfattas som frivilligt och krav på uppföljning samt påföljder saknas, upplever 

de flesta kommunala och regionala aktörer inom detta uppdrag att det finns stor risk att 

klimatåtgärder nedprioriteras i budget och investeringar. Även när det finns krav, som till 

exempel för energiplaner, saknas i praktiken krav på genomförande och uppföljning.  

Hinderskategorin adresseras främst genom förslag 8 - 10 som beskrivs i kap 4.8 - 4.10. 

3.4 Från hinder till möjligheter 

Hindersanalysen pekar på ett behov att stärka genomförandekapaciteten hos lokala och 

regionala aktörer, utveckla klimatledarskapet och tydliggöra mål och ansvar på flera nivåer. 

Samtidigt uppfattades ett starkt driv hos aktörerna att arbeta med klimatomställning och öka 

takten. För att driva arbetet vidare och finna sätt att mota hindren samlades idéer och förslag 

på styrmedel och andra åtgärder i samband med dialoger och workshops. Deltagare 

uppmuntrades även att bidra med inspel kring möjligheter att ta vara på i 

klimatomställningsarbetet och egna erfarenheter, både under mötena och via skriftlig 

återkoppling. Parallellt med kategorisering och analys av hinder renodlades förslagslistan till 

en nettolista som analyserades enligt klimateffektbedömningsvägledningen (Naturvårdsverket 

et al. 2022) och analysmallen framtagen för uppdraget (bilaga 9) enligt beskrivning i avsnitt 

1.3.5. Förslagen som uppdraget lägger fram till kommande klimathandlingsplan beskrivs i 

kapitel 4.     
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4 Förslag på styrmedel och andra åtgärder 
Utifrån de hinder och möjligheter som identifierats under utredningen och som beskrivs i 

tidigare kapitel har förslag tagits fram. Förslagen har bearbetats i dialog med olika parter 

inklusive de parallella uppdragen till Trafikanalys och Tillväxtanalys och analyserats i fråga 

om klimateffekt, genomförbarhet och andra parametrar i enlighet med uppdraget och den 

vägledning som är under framtagande av Naturvårdsverket med flera (Naturvårdsverket et al. 

2022). Uppdraget lämnar förslag inom fem olika områden eller paket, där delarna stärker 

varandra: 

• Ledarskap för klimatomställning  

Förslagen i paketet Ledarskap för klimatomställning syftar till att skapa helhetssyn, 

samordna och integrera klimatfrågan över politikområden och beslutsnivåer och 

därmed tydliggöra och synliggöra ledarskapet för klimatfrågan och öka takten i 

klimatomställningen lokalt, regionalt och nationellt. Förslagen överbryggar 

identifierade hinder främst kopplade till ledarskap i fråga om gemensam riktning och 

målbilder. Kapitel 4.1 beskriver de olika delarna i förslag 1. 

• Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning  

Förslagen i paketet Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 

syftar till att utveckla och tillgängliggöra stöd från myndigheter för att underlätta 

kommuner och regioners klimatomställning. Förslagen bidrar till att överkomma 

identifierade hinder kopplade till ledarskap och sektoriserat och fragmentiserat arbete, 

gemensam riktning och målbilder. Kapitel 4.2 beskriver de olika delarna i förslag 2.  

• Kommunalt klimatlyft  

Det pågår mycket arbete på kommunal och regional nivå för minskad klimatpåverkan, 

men som vår analys i kapitel 3 visar går omställningen inte tillräckligt snabbt. Det 

behövs förstärkning av resurser och kompetens för att leda och genomföra komplexa 

omställningsprocesser och därmed överkomma identifierade hinder kopplade till 

främst resurs/kapacitetsbrist samt ramvillkor för uppföljning. Kapitel 4.3 och 4.4 

beskriver förslag 3 och 4.  

• Regionalt klimatlyft  

Förslagen i paketet Regionalt klimatlyft syftar till att utveckla och stärka stöd och 

samordning på den regionala nivån för att underlätta kommuner och regioners 

klimatomställning. Genom samverkan med och stöd till lokala nivån bidrar förslagen 

till att överkomma identifierade hinder kopplade till främst resurs/kapacitetsbrist. 

Kapitel 4.5 – 4.7 beskriver förslag 5, 6 och 7.  

• Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och regional nivå  

Förslagen i paketet gäller områden med särskild klimatnytta där åtgärder på lokal och 

regional nivå är av stor betydelse för genomförandet av nationella ramverk och som 

kompletterar och förstärker förslag i de parallella uppdragen eller andra utredningar 

och pågående arbete i olika initiativ. Förslagen bidrar till att åtgärda brist på 

ramvillkor och kompetens. Kapitel 4.8-4.10 beskriver förslag 8, 9 och 10.  

Sammanfattande bedömning av förslagen beskrivs i kapitel 4.11. En summering av de statliga 

medlen för förslagen sammanfattas i kapitel 4.12. Viktiga åtgärder och styrmedel för lokal och 

regional klimatomställning som beskrivs och drivs i andra processer lyfts fram i kapitel 4.13. 
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Dessa kompletterar våra förslag ovan vilket även de förslag som läggs i de parallella 

uppdragen gör. En översikt över de förslag som inte utvecklas fullt ut i denna rapport finns i 

kapitel 4.14.  

Tabell 2. En översikt över förslagen inom paketen Ledarskap för klimatomställning, Myndighetslyft för klimatet, 

Kommunalt klimatlyft, Regionalt klimatlyft och Kompletterande förslag med särskild relevans för lokal och 

regional klimatomställning. 

Paket Förslag 

Ledarskap för 
klimat-
omställning 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 
1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 
1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  
1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn 

Myndighetslyft för 
klimatet 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning 
2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 
klimatomställning 
2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning  
2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  
2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 
regional nivå 

Kommunalt 
klimatlyft 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  

Regionalt 
klimatlyft 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion  

Kompletterande 
förslag med 
särskild relevans 
för lokal och 
regional klimat-
omställning 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  
8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för upphandlande enheters egna 
riktlinjer 
8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade vägledningar inom områden 
av extra relevans för minskad klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 
9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av skogsmark 
9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare.  
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Förslagen är även utformade för att ge förstärkningseffekter för andra pågående processer och 

initiativ, till exempel genom att tillgängliggöra kompetens, vägledningar och befintliga 

stödmöjligheter samt sprida goda exempel från Klimatkommunerna, Viable Cities med flera.  

Genomgående syftar förslagen till att mobilisera handlingskraft i de tomrum som identifierats 

mellan olika organisationer, processer och omställningsdirektiv och därmed ge ett mer 

effektivt och samordnat informationsflöde och lärande mellan olika styrnivåer och pågående 

processer och initiativ. Om förslagen plockas ut och genomförs separat minskar 

klimateffekterna och synergieffekter kan gå förlorade. 

Förslagen sträcker sig till åtminstone 2030, med implementering helst i början på kommande 

mandatperiod, det vill säga 2023. Eftersom de flesta förslag har som syfte att stärka 

genomförandekapaciteten för klimatomställningsarbetet finns det god potential för positiva 

klimateffekter på kort sikt. Samtidigt anses förslagen vara nödvändiga för en långsiktig 

klimatomställning för att bidra till klimatmålen 2045 och framåt. Förslagen syftar till att både 

effektivisera klimatarbetet och resursanvändningen på kort sikt och skapa förutsättningar för 

långsiktiga processer för fortsatt klimatarbete.  
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4.1 Förslag 1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 

klimatomställning 

 

 

 Förslag 1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 

Förslaget innebär att en nationell samordnare för kommuner och regioners klimatomställning 

tillsätts av regeringen. Den nationella samordnaren bör även förstärkas med ett tillhörande 

kansli med erforderlig budget för att processleda, genomföra, kommunicera och följa upp 

arbetet för att kunna möta de komplexa utmaningar som ingår i ett förändringsledarskap som 

stödjer kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren och kansli bör ha förmågan 

att leda och driva omställningsprocesser i bred samverkan som involverar många olika nivåer. 

Ett samlat, förstärkt och förlängt regeringsuppdrag föreslås till initiativet Fossilfritt Sverige 

(Dir. 2020:50), i nära samarbete med Agenda 2030-samordnaren (Dir 2020:17) för att leda och 

driva det nationella samordningsarbetet för kommuner och regioners klimatomställning.  

Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet med en Färdplan för kommuner och 

regioners klimatomställning som är en ömsesidig överenskommelse med stöd och åtaganden, 

se förslag 1.2. Samordnaren ska också utveckla ett kompetenslyft för klimatet, riktat mot 

offentlig sektor, med fokus att leda med systemperspektiv och helhetssyn på hållbar 

utveckling, se förslag 1.3. Samordnaren ska vidare bidra med en struktur för utvecklad 

myndighetssamverkan och driva på arbetet med förbättrad uppföljning av klimatomställning, 

bland annat klimatstatistik för lokal och regional nivå, se förslag 2.1 och 2.4. Samordnaren ska 

medverka även i arbetet med standardiserad klimatredovisning som beskrivs i förslag 4. 

Arbetet ska ske i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR), 

Klimatkommunerna, innovationsprogrammet Viable Cities, Rådet för hållbara städer, Forum 

för hållbar regional utveckling, Miljömålsrådet, det nationella expertrådet för 

klimatanpassning med flera relevanta parter. Det kan finnas betydande mervärden med att 

vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det arbete som de två samordningsuppdragen 

Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-samordnaren har byggt upp och därför föreslås inte 

ytterligare en nationell samordnare. Ett fortsatt uppdrag till Fossilfritt Sverige föreslås senast 

Regeringen tillsätter en nationell samordnare med uppdrag som förändringsledare för att 

öka takten och underlätta för kommuner och regioners klimatomställning. Samordnaren 

bör förstärkas med ett tillhörande kansli med budget att genomföra, processleda, 

kommunicera och följa upp arbetet. Samordnaren ska utveckla, leda och följa upp arbetet 

med en Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning som är en ömsesidig 

överenskommelse med stöd och åtaganden. Samordnaren ska också utveckla ett 

kompetenslyft för klimatet med fokus att leda med systemperspektiv och helhetssyn på 

hållbar utveckling. Samordnaren ska vidare driva på arbetet med förbättrad uppföljning 

av klimatomställning, bland annat klimatstatistik för lokal och regional nivå. 

Uppdraget ser betydande mervärden med att vidareutveckla, knyta ihop och skala upp det 

arbete som de två samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige och Agenda 2030-

samordnaren har byggt upp. Den nationella samordnaren ska bidra med samordning och 

vägledning för samtliga kommuner och regioner för att åtgärda den nuvarande bristen på 

tydligt och sammanhållet ledarskap för lokal och regional klimatomställning. 
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efter nuvarande uppdrags utgång 31 december 2024, med ytterligare utökad inriktning mot 

kommuner och regioner, i nära samarbete med ett fortsatt uppdrag till en Agenda 2030-

samordnare efter 31 mars 2024. Detta kan ses som en naturlig utveckling för att möta de 

behov av samordning av de nuvarande initiativ inom klimatområdet som kommuner och 

regioner berörs av och ett sätt att ge ökad kostnadseffektivitet och utväxling från dessa 

satsningar. Både den sektorsvisa fördjupning på klimatområdet som Fossilfritt Sverige- 

samordnaren kan bidra med, och den fördjupade förståelsen för systemförändring för det breda 

hållbarhetsperspektivet som Agenda-2030-samordnaren kan ge, behövs för arbetet. Vår 

bedömning är att förslaget om att bygga vidare på de två nuvarande nationella samordnarnas 

erfarenhet men med förstärkt och utvecklad inriktning är den mest träffsäkra åtgärden som 

snabbt kan implementeras och samtidigt respektera kommuners och regioners självstyre.  

Statliga medel för samordnare och kansli uppskattas till omkring 15 miljoner kronor per år och 

förslaget föreslås ges en långsiktigt säkrad finansiering fram till och med 2030 med en 

kontrollstation vid lämplig tidpunkt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Vår hindersanalys har tydliggjort att ledarskapet är bristfälligt och att det saknas tillräcklig 

kapacitet för att hantera klimatomställningen, som är komplex och därför ställer stora krav på 

integration av klimatfrågan i alla relevanta sakområden, tvärsektoriell styrning och samverkan. 

För att sätta fokus på ett visst område och för att samordna tvärsektoriella frågor och få olika 

aktörer att samverka kan regeringen exempelvis ingå överenskommelser med kommuner och 

regioner, utse nationella samordnare eller tillsätta tvärsektoriella råd och forum. Exempel 

inom klimat- och hållbarhetsområdet är Miljömålsrådet, Rådet för hållbara städer, Forum för 

hållbar regional utveckling, Agenda 2030-samordnaren, Fossilfritt Sverige och Nationell 

samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i 

Norrbotten och Västerbotten.  

Energi- och klimatfrågor har stor påverkan på samhällsutvecklingen och har bäring på alla 

hållbarhetsdimensioner, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. För att accelerera 

klimatomställningen i samklang med hållbarhetsmålen krävs både koordinering, mobilisering 

och samskapande. En av regeringen särskilt utsedd nationell samordnare med förstärkt fokus 

på lokal och regional klimatomställning kan tydliggöra den gemensamma riktningen utifrån ett 

systemperspektiv, förstärka ledarskapet, skapa former och platser för samverkan samt 

mobilisera många aktörer lokalt och regionalt. Nationella samordnare har fördelar då de kan 

skapa neutrala plattformar och agera mellan aktörer i organisatoriska mellanrum samt vara en 

motor och en tydlig publik talesperson för omställning, men också återkomma genom förslag 

på lösningar.  

Syftet med förslaget om nationell samordnare är även att ta vara på och foga samman 

lärdomar och erfarenheter från redan pågående arbete inom befintliga plattformar, 

samordningsroller och samverkansformer av relevans för klimatomställningen och 

tillsammans med dessa fortsatt leda, mobilisera och sätta fokus på kommuner och regioners 

avgörande roll för en klimatneutral och hållbar samhällsutveckling. Genom att på detta sätt 

samlat och samordnat bygga vidare på, förstärka och utveckla befintliga initiativ möter 

förslaget den behovsbild som beskrivs av både kommuner, regioner, andra lokala och 

regionala aktörer samt Klimatpolitiska rådet med flera.  
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 Förslag 1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning 

En nationell färdplan för kommuner och regioners klimatomställning utvecklas under ledning 

av den nationella samordnaren genom att ta fram åtaganden i olika nivåer där kommuner och 

regioner genom högsta ledningens underskrift kan ställa sig bakom färdplanen och förbinda 

sig att genomföra åtagandena för den nivå som man valt. Färdplanen syftar till att vara ett 

ramverk för kommuner och regioners arbete med klimatomställning på både kort och lång 

sikt. Inom färdplansarbetet utvecklas former för stöd och samverkan kopplat till åtaganden på 

kommunal och regional nivå. Det förslag på klimatavtal som utarbetats av Klimatkommunerna 

(2021) samt de klimatkontrakt som utarbetas inom innovationsprogrammet Viable Cities utgör 

en grund för förslaget, som syftar till att underlätta för alla kommuner och regioner att 

inkluderas i Sveriges klimatarbete. 

Färdplanen består förslagsvis av tre nivåer med åtaganden som passar olika kommuner och 

regioner med vägledning kring vilka stöd och projektmedel som kan vara lämpliga för 

respektive nivå. Förutom de sökbara medel som redan finns, föreslår utredningen att det ska 

finnas medel för de kommuner och regioner som undertecknar färdplanen för genomförande 

av åtgärder som minskar klimatpåverkan. Dessa medel ska kunna användas för bland annat 

informationsåtgärder, förstudier och konsultuppdrag. Medfinansieringsgrad samt övriga krav 

som till exempel återrapportering kan fastställas i färdplanen eller i annan lämplig form. 

Dessutom erbjuds ett nytt nationellt stöd för en strategisk klimatomställningsfunktion (förslag 

3) hos kommunerna som kan utgöra ett första steg för att alla kommuner ska kunna uppnå 

basnivån, och därmed kunna delta i färdplanen.  

Färdplansåtaganden ska samverka med och förstärka de regionala åtgärdsprogram som 

respektive länsstyrelse ska utveckla i enlighet med länsstyrelseinstruktionen med bred 

förankring i respektive län för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

Färdplanen ska skapa ökad tydlighet i riktning, mål och uppföljning samt tillsammans med 

övriga förslag skapa större gemensam omställningskraft lokalt och regionalt för minskad 

klimatpåverkan. Färdplanen följs upp årligen genom rapportering till den nationella 

samordnaren, vilket kan ske via Länsstyrelserna som har i uppdrag att samordna 

genomförandet för de nationella miljömålen regionalt. 

Färdplanen bör vara framtagen senast 2024 så att överenskommelser kan tecknas senast 2025. 

Förslag på medel för klimatomställningsåtgärder uppskattas till 1 miljon kronor per år och 

deltagare för perioden 2024 - 2030 vilket beroende på antalet deltagare kan uppgå till 

sammanlagt 150-200 miljoner kronor per år. En kontrollstation kan genomföras vid lämplig 

tidpunkt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

I de dialoger som genomförts med lokala och regionala aktörer i detta uppdrag framkom att 

det finns en brist på helhetssyn och systemperspektiv på såväl lokal, regional och nationell 

nivå. Fragmentiserade målbilder och bristande ledarskap leder till otydlighet och för låg takt i 

klimatomställningen. Genom en färdplan tydliggörs vägen framåt och överenskommelser 

mellan lokal, regional och nationell nivå stärker ledarskapet internt hos varje aktör och 

förväntningar från nationell nivå synliggörs. 
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Erfarenheterna från arbetet med Viable Cities och från Klimatkommunerna, men även utifrån 

erfarenheterna med Fossilfritt Sveriges arbete med näringslivets branschvisa färdplaner för 

klimatet visar att det finns en stor potential i att tydligare ingå i ett större sammanhang 

tillsammans med ömsesidiga åtaganden. Det handlar både om betydelsen av ett gemensamt 

ramverk och de ökade möjligheter som ges genom kunskapsöverföring och det kollektiva 

lärandet. Omställningen av energisektorn och transportsektorn kräver systemperspektiv och 

löses inte av enskilda aktörer.  

 Förslag 1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning med helhetssyn  

Utredningen föreslår ett kompetenslyft inom offentlig sektor, med särskild inriktning för att 

möta behovet hos aktörer på kommunal och regional ledningsnivå. En utbildning ska ge lokala 

och regionala politiker och tjänstepersoner kunskap och verktyg för att leda klimatomställning 

utifrån ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Fokus bör vara på synergieffekter och de 

goda möjligheterna till en positiv samhällstransformation utifrån flera hållbarhetsaspekter i 

enlighet med samhällsmålen inom Agenda 2030. Det finns många åtgärder med god 

klimatnytta som samtidigt har stora andra mervärden såsom bättre folkhälsa till exempel 

genom ökad gång och cykling i vardagen. Synergieffekter kan bidra till samhällen som är mer 

jämlika samt mer flexibla och mindre sårbara för förändringar och kriser av olika slag. 

Utbildningen bör även ta upp hur en hållbarhetsbedömning av olika typer av beslut kan ske för 

en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning. 

Den nationella samordnaren för lokal och regional klimatomställning bör ges i uppdrag att 

utreda hur utbildningen kan utformas. Arbetet kan bygga vidare på de initiativ som tagits av 

Agenda 2030-samordnaren och Stockholm Resilience Center och kan med fördel även ta 

inspiration och lärdomar från utbildningar som drivits inom Innovationsledning i staten, 

Glokala Sverige med flera. Det kan även finnas kopplingar till Vinnovas uppdrag om 

kompetenslyft för klimatet som fokuserar på kompetensförsörjning för de nya gröna 

industrierna. Utvecklingsarbetet bör ske i samarbete med myndigheterna som föreslås få 

utökade medel och uppdrag att samverka för att stödja lokal och regional klimatomställning 

(förslag 2.1) för att säkerställa att relevanta myndigheter både bidrar med sin kompetens till 

utbildningens utformande och att de också nås av kompetenslyftet.  

Nationella samordnaren ansvarar för utredning och uppdragsgivande till lämplig part för att 

genomföra utbildnings- och kompetenshöjande insatser. Statliga medel som behövs för att 

utforma och genomföra kompetenslyftet (utöver deltagarnas arbetstid) bedöms uppgå till 

inledningsvis 10 miljoner kronor för 2024 och sedan trappas gradvis upp till 20 miljoner 

kronor per år för 2030. 

 Bedömning av potentialen för de olika delarna i förslag 1  

Förslaget om nationell samordnare bemöter de identifierade hindren gällande bristande 

helhetssyn och systemperspektiv där en sektoriserad styrning med fragmentiserade målbilder 

har lett till bristande ledarskap och otydlighet avseende ansvaret för åtgärder som möter upp 

mot allvaret i klimatfrågans behov av brådskande omställning. Förslaget etablerar och stärker 

upp en infrastruktur av förändringsledarskap och omställningsförmåga i flera nivåer, bland 

annat genom att mobilisera och leda samverkan mellan aktörer samt genom förstärkt 

uppföljning. Färdplanen konkretiserar kommunen/regionens åtaganden, underlättar 

målsättning, prioritering och uppföljning. Den nationella samordnaren utgör en samlande 

punkt för stöd och goda exempel vilket tillsammans med den föreslagna kompetenssatsningen 

och extra medel för åtgärder ökar genomförandeförmågan av klimatåtgärder. Förslagets olika 
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delar leder till att fler åtgärder genomförs, som ökad transporteffektivitet, 

energieffektivisering, byggande med lägre klimatpåverkan med mera, med minskad 

klimatpåverkan som resultat.  

Förslaget omfattar kommuner och regioner över hela Sverige och utsläppsminskningar sker i 

alla utsläppssektorer där kommuner eller regioner har direkt eller indirekt rådighet. Förslaget 

bidrar till alla klimatrelaterade mål, såsom mål om netto-noll-utsläpp, energieffektivisering 

och minskade utsläpp från transportsektorn.   

Förslaget är genomförbart direkt. Kommuners och regioners insatser inom färdplansarbetet 

följs upp av samordnaren med kansli med stöd av länsstyrelserna. Uppfyllande av åtaganden 

krävs för att kunna ta del av medlen inom färdplanen, där vidare detaljer utformas av den 

nationella samordnaren. 

Förslaget bedöms kunna ha en effekt på lokal och regional klimatpåverkan redan innan 2030 

med en upptrappning på medellång till lång sikt genom sin katalyserande effekt. Om 

styrmedelspaketen Ledarskap för klimatet (detta förslag) och förslagen om kommunalt och 

regionalt lyft (förslag 3–7) införs samtidigt förväntas de ge störst och snabbast effekt då 

delarna förstärker varandra.  

Alternativa lösningar 

Ett alternativ till en särskild nationell samordnare är att till exempel Miljömålsrådet eller 

Rådet för hållbara städer får en förstärkt roll och att någon av ordförandena får rollen som 

nationell samordnare för lokal och regional klimatomställning. Även om det tvärsektoriella 

perspektivet bör ingå i klimatarbetet, bedömer utredningen att dessa två råd inte har möjlighet 

utifrån sina uppdrag att ge tillräckligt utrymme för just klimatområdet. Samordnarens arbete 

bör dock ske i nära samarbete med råden för att ge arbetet ett brett hållbarhetsperspektiv. Det 

bedöms som gynnsamt att ta vara på Fossilfritt Sveriges goda resultat och erfarenheter av att 

arbeta fokuserat med klimatfrågan. 

Ett alternativ till förslaget om en färdplan är att kommunallagen ses över för att tydliggöra 

kommuners och regioners ansvar att följa klimatlagen, vilket Klimatkommunerna föreslog i 

sitt remissvar 2016 för det klimatpolitiska ramverket. Detta skulle behöva föregås av en 

utredning vilket betyder att genomförandet blir långsammare än utredningens förslag. En 

utredning skulle dock kunna inledas parallellt med genomförandet av detta förslag. I dagsläget 

bedömer utredningen det som tveksamt om lokala och regionala klimatdata håller den kvalitet 

som en lagstiftning skulle behöva. I förslag 4 om mer standardiserad redovisning för lokal och 

regional klimatpåverkan ingår ett förslag om en utredning efter tre år avseende 

förutsättningarna för att inkludera klimataspekter i kommuners och regioners revision till 

exempel genom ändring av kommunallagen eller klimatlagen.  

Istället för medel till de som undertecknar färdplanen, skulle befintliga stödprogram som 

Klimatklivet kunna utvidgas till att omfatta även förstudier, utredningar och 

informationsinsatser som idag inte kan få stöd inom programmet. Klimatklivet har dock en 

bredare målgrupp än färdplanen och ett inarbetat arbetssätt och administration som kan ta tid 

att förändra. En ytterligare fördel med medel genom färdplanen är att det blir ett incitament för 

kommuner och regioner att underteckna färdplanen och åta sig att genomföra olika 

klimatåtgärder.  
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Sammanfattningsvis bedöms inget av ovanstående alternativ uppnå förslagets syfte mer 

effektivt och tillräckligt snabbt. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Nationell samordning, flernivåsamverkan och aktivt inkluderande ledarskap bidrar till 

helhetssyn och systemperspektiv som ökar möjligheterna att identifiera målsynergier. 

Förslaget skapar genom ett integrerat helhetstänk om klimatomställning som en del av hållbar 

utveckling, synergieffekter för flera av miljökvalitetsmålen, till exempel ett rikt växt och 

djurliv, levande skogar, levande sjöar och vattendrag, frisk luft, myllrande våtmarker och god 

bebyggd miljö. Utbyggnad av förnybar energi kan leda till konflikter med målen storslagen 

fjällmiljö, hav i balans med levande kust och skärgård, samt ett rikt odlingslandskap.  

Synergieffekter finns även för flera av de globala målen för hållbar utveckling såsom mål 3 

god hälsa och välbefinnande genom arbete med transporteffektivitet, mål 7 hållbar energi för 

alla, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och 

samhällen samt mål 12 hållbar produktion och konsumtion. I mål 17 genomförande och 

partnerskap ingår att stötta och engagera lokalt- och regionalt tvärsektoriellt arbete.  

Förslaget har medelstor positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling. 

Kommuners och regioners mobilisering i klimatomställningsarbete bedöms bidra till ökad 

sysselsättning främst inom cirkulär ekonomi, energieffektivisering, elektrifiering med mera. 

Klimatomställning kan utgöra en drivkraft för regional näringslivsomställning, smart 

specialisering liksom för entreprenörskap. Klimatomställning som en del av hållbar utveckling 

har god potential att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet, till exempel inom mobilitets- 

och transportområdet genom ökade möjligheter att röra sig i samhället tryggt och säkert även 

utan bil. Med förbättrad kollektivtrafik går det att ta sig till arbete och aktiviteter även utanför 

det omedelbara närområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Samlad mobilisering och koordinering i en 

färdplan och tydliggörande av riktning och målbilder minimerar suboptimering och 

dubbelarbete, minskar transaktions- och informations/kommunikationskostnader samt bidrar 

till synergieffekter.  

En del kommuner uttrycker en mättnad kring olika typer av klimatkontraktsinitiativ. 

Färdplanen bör utformas så att de kommuner och regioner som redan har åtaganden eller 

kontrakt, till exempel på regional nivå eller genom Viable Cities, kan bygga vidare på det. 

Kommuner kan även samarbeta och eventuellt teckna gemensamma överenskommelser. 

Påverkan på statsbudget  

Förslaget bygger på statliga medel till en nationell samordnare med kansli samt medel för 

åtgärder och kunskapslyft och bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten genom att 

föreslagna medel för förstärkt klimatarbete lokalt och regionalt leder till ökat genomförande 

av statliga regleringar och mer effektivt utnyttjande av projektmedel för klimatåtgärder.  
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Påverkan på kommuners och regioners budget  

Förslaget bedöms ha en positiv påverkan på kommuners och regioners budget. Genom 

samordning, stöd samt extra medel från nationell nivå för åtgärder kan de få en bättre 

utväxling av befintliga funktioner och resurser som exempelvis upphandlare och 

hållbarhetssamordnare.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

I Riksrevisionens (2016) granskningsrapport om Nationella samordnare som styrmedel 

framkommer att samordnare är ett lämpligt medel för att sätta fokus på en fråga och att de har 

goda förutsättningar att påverka målgruppen att ändra sitt beteende i enlighet med regeringens 

önskemål. Däremot har de nationella samordnarna sällan tillgång till de medel eller verktyg 

som krävs för att påverka målgruppens förmåga att agera annorlunda. Nationella samordnare 

kan under rätt förutsättningar åstadkomma de beteendeförändringar och uppnå de förväntade 

resultaten som regeringen efterfrågar hos målgruppen, men i praktiken gör de inte alltid det. 

Riksrevisionen har identifierat fem faktorer som utgör viktiga förutsättningar för att 

samordnarna ska lyckas med sina uppdrag. Dessa är 1) samordnarens kompetens och 

förtroende hos målgruppen 2) dialogen mellan samordnare och målgrupp 3) möjligheten att nå 

beslutsfattare på rätt nivå 4) möjligheter att avpolitisera frågan samt 5) ett flexibelt mandat.  

Den nationella samordnarens tillgång till relevanta arenor och förmåga att tala ”samma språk” 

som berörda grupper är enligt granskningen helt avgörande för möjligheterna att uppnå de 

förväntade resultaten. Att förstå politiska processer är även det av central betydelse. Däremot 

tycks goda kunskaper i sakfrågan inte vara avgörande för framgång, förutsatt att detta kan 

säkerställas genom samordnarens kansli eller motsvarande nära samarbete med myndigheter.  

Att målgruppen ska kunna relatera till samordnaren och att samordnaren i sin tur har god 

förståelse för målgruppens förutsättningar har också bedömts som betydelsefullt. Mot 

bakgrund av de fem faktorer som granskningen pekar på bedömer utredningen att de två 

pågående nationella samordningsuppdragen Fossilfritt Sverige samt Agenda 2030-

samordnaren uppfyller de förutsättningar som Riksrevisionen pekar på.  

Under 2021 har RISE (2022) analyserat samtliga branschvisa färdplaner för fossilfri 

konkurrenskraft som tagits fram inom Fossilfritt Sverige. Utifrån analysen har RISE tagit fram 

ett antal rekommendationer, som riktar sig till såväl branscherna själva som till politiken. För 

politiken pekas på vikten av långsiktighet och systemperspektiv i både lagstiftning och 

förmedling av visioner för en fossilfri framtid. Analysen avslutas med rekommendationen att 

också specifikt att ta fram en färdplan för medborgare, liksom för kommuner och regioner för 

att fylla gap och skapa bryggor mellan de stuprör som identifierats. 

Förslagens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget syftar till att vidareutveckla det arbete som Fossilfritt Sverige (Miljödepartementet 

2020a) och Agenda 2030-samordnaren (Miljödepartementet 2020b) har byggt upp. 

Samordnaren ska även samverka med flera andra pågående initiativ, som Klimatkommunerna 

och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.  

Ökad samordning genom en nationell samordnare och konkreta åtaganden genom färdplanen 

tillsammans med övriga förslag i detta uppdrag utvecklar institutionell och organisatorisk 

kapacitet som efterfrågas och behövs inom kommuner, regioner och myndigheter. Det stärker 
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genomförandet av befintliga styrmedel samt kommande lagstiftning och nya styrmedel inom 

områden som förnybar energi, energieffektivitet, cirkulär ekonomi, transporter, till exempel 

åtgärder i Elektrifieringsstrategin och förslag i Klimaträttsutredningen. 

Komptenssatsningsförslaget har kopplingar till pågående uppdrag som till exempel det 

regeringsuppdrag som gavs Energimyndigheten i augusti 2022 Nationell kraftsamling för 

kompetensförsörjning för elektrifiering som inkluderar att främja närmare samverkan mellan 

näringslivet och den offentliga sektorn, inklusive utbildningsväsendet. 

Flera av de förslag som föreslås i de parallella uppdragen om transportområdets respektive 

näringslivets klimatomställning innebär behov av en arena och intermediär för 

branschorganisationers och andra aktörers samverkan med kommuner och regioner. SKR är 

idag kommun- och regionssektorns arbetsgivar- och intresseorganisation och har en viktig roll 

i arbetet med kommuner och regioners klimatomställning men kan inte förväntas utgöra den 

mötesplats som efterfrågas för mer samlat stöd och styrning från statligt håll. Den nationella 

samordnaren för Fossilfritt Sverige har spelat en betydelsefull roll för att samla näringslivets 

aktörer i utvecklingen av branschspecifika färdplaner och har även i viss mån arbetat med 

kommuner och regioner. Förslaget om en nationell samordnare och en färdplan för kommuner 

och regioners klimatomställning ökar möjligheterna att genomföra förslagen i Tillväxtanalys 

och Trafikanalys uppdrag. 

Förslaget bidrar tillsammans med förslag 2 om myndighetslyft till ett mer effektivt och 

samordnat informationsflöde och lärande mellan olika styrnivåer och pågående processer och 

initiativ.  
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4.2 Förslag 2. Myndighetslyft för kommuners och regioners klimatomställning 

 

 

 Förslag 2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan för lokal och regional 

klimatomställning  

För att effektivisera myndigheternas stöd till lokal och regional klimatomställning behöver de 

i ökande grad integrera lokala och regionala perspektiv såväl i hela den egna verksamheten 

som i samverkan mellan myndigheter. Genom särskilda medel och tydligare uppdrag till 

myndigheter, vars verksamheter har relevans för lokal och regional klimatomställning, ska en 

myndighetsgemensam samverkansfunktion utvecklas. Det finns i dagsläget behov av 

samordning och tillvaratagande av synergier av de olika tvärgående uppdrag, projekt och 

initiativ som myndigheterna berörs av inom klimatområdet. Det är viktigt att myndigheter 

säkerställer att regler, förordningar och stöd inte skapar målkonflikter för kommuner och 

regioner.  

Myndigheter som föreslås få medel och tydligare uppdrag är de myndigheter som ingår i 

Rådet för hållbara städer och/eller i Miljömålsrådet med verksamhet relevant för lokal och 

regional klimatomställning samt andra relevanta myndigheter, exempelvis Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för digitalisering (DIGG). 

Myndigheterna bör få i uppdrag att stötta lokal och regional klimatomställning genom att 

integrera lokala och regionala perspektiv i sin verksamhet när så är relevant, samt genom att 

utveckla sin samverkan med andra myndigheter i syfte att på ett effektivt och samordnat sätt 

stötta kommuner och regioner. Uppdraget föreslås inkludera arbete med en kunskapsarena för 

klimatneutrala och hållbara samhällen (förslag 2.2) samt utveckling och deltagande i en 

rådgivningscentral för försöksverksamhet (förslag 2.3). 

Regeringen bör uppdatera instruktionerna (förordningar) till myndigheterna med ett 

förtydligande om deras roll som stödjande för lokal och regional klimatomställning inom såväl 

det egna verksamhetsområdet som i tvärsektoriell samverkan och att arbetet med att ge detta 

stöd ska följas upp i myndighetens ordinarie årliga rapportering. En myndighet, exempelvis 

Boverket eller Energimyndigheten, bör utses som ansvarig för att tillsammans med berörda 

myndigheter initiera organisering och arbetsformer för att driva och utveckla 

myndighetssamordningen. Den utvecklade myndighetssamordningsfunktionen bör etableras 

inom, och bygga vidare på, existerande nätverk och samverkansformer för att möjliggöra ett 

effektivt tvärsektoriellt klimatomställningsarbete. Samordnande myndighet bör få ett 

långsiktigt uppdrag. 

Förslaget Myndighetslyft för klimatet består av fyra delar. Genom att ge relevanta 

myndigheter ett tydligt och långsiktigt uppdrag inklusive förstärkta medel för att utveckla 

intern och extern myndighetssamverkan ges förbättrat stöd för kommuners och regioners 

arbete med klimatomställning. Dessutom föreslås en utvecklad kunskapsarena för 

klimatneutrala och hållbara samhällen genom vidareutveckling av den befintliga 

webbplatsen Hållbarstad.se, och etablerande av en rådgivningscentral för 

försöksverksamhet för kommunala och regionala aktörer. Utökade uppdrag föreslås även 

till statistikmyndigheter för utveckling av klimatstatistik och uppföljning på lokal och 

regional nivå. Myndighetslyft för klimatet adresserar de identifierade hindren kring brist 

på ledarskap och samordning. 
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Uppdragen till myndigheterna ska tydliggöra deras roll och tillse att medel finns för att stödja 

kommuner och regioners klimatomställning, via samverkan med Nationell samordnare 

(förslag 1.1) och arbetet med Färdplan (förslag 1.2) och genom att koppla samman olika 

pågående initiativ såsom: 

• olika programområden inom Miljömålsrådet som specifikt rör kommuner och 

regioner, till exempel programområdet för Nationellt ramverk för planering 

• olika uppdrag i Elektrifieringsstrategin som specifikt rör lokal och regional nivå 

• bidra i arbetet med Rådet för hållbara städers uppdrag 

• myndigheternas åtaganden i Klimatkontrakt 2030 inom ramen för 

innovationsprogrammet Viable Cities  

• myndigheters uppdrag att bidra i genomförandet av regionalfondsprogram under 

programperioden för 2021–2027 

• nationella forskningsprogram för hållbar samhällsbyggnad och för klimat med flera 

områden  

• handlingsplanen för genomförandet av Nationell strategi för hållbar regional 

utveckling i hela landet 2021-2030. 

Regeringen föreslås även ge de relevanta myndigheterna i uppdrag att utveckla ett arbetssätt 

som årligen identifierar hinder och möjligheter i befintlig lagstiftning som rör kommuners och 

regioners klimatomställning samt att bevaka och kommunicera förändringar. Detta uppdrag 

bör ses som en del i regeringens arbete med att kontinuerligt följa upp och utveckla den 

klimatpolitiska handlingsplanen, i enlighet med Klimatpolitiska rådets rekommendationer om 

mer samordnat myndighetsarbete. 

Uppdragens framtagande och uppföljningen av arbetet sker med fördel genom tvärsektoriell 

samverkan inom Regeringskansliet som hanterar gemensamma frågeställningar för hållbar 

utveckling på lokal och regional nivå.    

Regeringsuppdrag och statliga medel föreslås ges till berörda myndigheter om förslagsvis 1 

miljon kronor per myndighet och år till och med 2030, vilket med ca 20 myndigheter blir cirka 

20 miljoner kronor per år.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget grundar sig på utredningens analys som visar att bristande system- och 

helhetsperspektiv samt samordning av myndigheters arbete i klimat- och energifrågor utgör ett 

hinder för kommuner och regioners hållbara omställning. Bristande ledarskap, 

fragmentiserade målbilder och avsaknad av tydlig gemensam riktning till följd av statens 

sektoriserade styrning medför svårigheter att skapa en helhetsbild på lokal och regional nivå. 

Dessa slutsatser bekräftas också i den utvärdering som Klimatpolitiska rådet lämnade till 

regeringen i april 2022 i vilken den institutionella kapacitetsutmaningen och politikens roll 

betonas. 
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Mot bakgrund av detta föreslår Klimatpolitiska rådet att regeringen förbättrar styrningen och 

skapar myndighetssamordnande funktioner. I sin rekommendation skriver de:  

”Regeringens klimatkollegium syftar till att stärka den inre styrningen i 

Regeringskansliet. Någon motsvarande samordningsfunktion för myndigheterna 

finns inte. Det kan skapas antingen genom att ge ett samordnande uppdrag till en 

befintlig myndighet, göra förändringar i myndighetsstrukturen eller skapa en 

samordningsfunktion med ett starkt och tydligt mandat.” 

De hinder och brister som analysen visar på beskrivs också i flertal utvärderingar som 

Statskontoret gjort av statens styrning i tvärsektoriella frågor (se avsnitt 4.2.5). 

 Förslag 2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning  

Förslaget innebär att den befintliga webbplatsen Hållbarstad.se som drivs av Rådet för 

hållbara städer vidareutvecklas för att utgöra en samlad kunskapsarena för kommuner och 

regioner. Den samlade webbplatsen tillgängliggör kunskap, metoder, nätverk och kontakter 

samt ger en samlad bild av finansieringsmöjligheter och det pågående omställningsarbetet. 

Idag finns mängder av kunskap och vägledningar från ett flertal olika hemsidor och 

kunskapsbaser från olika myndigheter, forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, 

universitet och andra kunskapsaktörer vilket gör det svårt att få en samlad bild. Förutom 

kunskapsstöd från myndigheter kan hänvisningar finnas till konkreta och verksamhetsnära 

exempel och erfarenheter som är lätta att ta till sig för andra. 

Enligt Rådet för hållbara städers ändrade uppdrag i regeringens beslut den 10 mars 2022 ska 

Rådet med stöd av sitt kansli, utveckla webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för 

aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling 

av hållbara städer och samhällen, samt förvalta denna. Webbplatsen ska öka kunskapen om 

hur sociala värden kan inkluderas i samhällsplaneringsprocessen för att öka förutsättningarna 

att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation. Utredningens bedömning är att 

det är avgörande att höja kunskapen om hur sociala, miljömässiga och ekonomiska värden 

hänger ihop och interagerar och påverkar varandra. Utredningen föreslår en ytterligare 

satsning för att utveckla webbplatsen för att förbättra kunskapsstödet i klimatfrågor och knyta 

samman dem med övriga hållbarhetsaspekter. Fortsatt utveckling bör ske i samarbete med den 

befintliga webbplatsen sverigesmiljomal.se där uppföljning och lärandeexempel för samtliga 

miljömål finns.  

Det kan vara lämpligt att överväga en namnändring till ”hållbara städer och samhällen14” eller 

motsvarande eftersom flera kommuner beskriver att de inte identifierar sig med ”stad” vilket 

medför att webbplatsen inte blir en naturlig ingång. Uppdraget från regeringen till Rådet för 

hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara 

städer och samhällen. Den utvecklade webbplatsen bör vara en samlad kommunikationskanal 

för Rådet för hållbara städer och den Nationella samordnaren för Färdplan för kommuner och 

regioners klimatomställning (förslag 1.1) samt myndigheterna med utökat uppdrag att stödja 

 

 

14 Detta är i linje med mål 11 i de globala hållbarhetsmålen 
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lokal och regional klimatomställning (förslag 2.1). Inspiration har hämtats från 

Klimatanpassning.se som samlar flera olika myndigheters arbete med klimatanpassning.  

Medel behöver avsättas, cirka 5 miljoner kronor årligen 2024-2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Uppdragets hindersanalys har visat på behovet hos lokala och regionala aktörer av en samlad 

plats för att söka kunskap, information, vägledning och erbjudanden om finansiering.  

Genom åren har flertalet projekt finansierats med såväl nationella som internationella medel 

och en mängd olika metoder och verktyg har tagits fram. En samlad kunskapsarena möjliggör 

att myndigheterna kan understödja ett effektivt fortsatt lärande. Det innebär att aktörer kan 

undvika att återuppfinna hjulet på nytt och på så sätt fås en mer effektiv användning av 

skattemedel. Det finns till exempel behov av att enkelt kunna ta del av kontakter med 

etablerade nätverk, högskolor och universitet eller andra som har liknande förutsättningar och 

utmaningar som den egna organisationen. En mer samlad plats för kunskap är något som kan 

underlätta länsstyrelsens arbete med att stödja kommunerna (förslag 5) och olika aktörers 

möjligheter att hitta och ta del av finansiering.  

Erfarenheter och lärdomar från utvecklingsarbetet med webbplatsen Klimatanpassning.se visar 

att kunskapsspridning och lärande behöver vara tydligt kopplade till ett uppdrag med höga 

mål, tillräckliga resurser och kompetens samt närhet till målgruppen.  

 Förslag 2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet för kommuner och regioners 

klimatomställning 

Som en del av det förstärkta uppdraget till myndigheterna enligt förslag 2.1, föreslås en 

rådgivningscentral dit kommunala och regionala aktörer kan vända sig för att få rådgivning 

kring försöksverksamhet. Myndigheterna bemannar rådgivningscentralen med expertis i form 

av jurister, ekonomer, beteendevetare och andra lämpliga kompetenser inom olika 

sakområden. Formerna för organiseringen bör utredas vidare av lämplig myndighet av de som 

anges i förslag 2.1, förslagsvis Boverket eller Energimyndigheten. Utredningen bör ske i 

samverkan med den nationella samordnaren (förslag 1) och SKR. Erfarenheter ska tas tillvara 

från arbetet i KOMET15 och den pågående utredningen för försöksverksamhet i kommuner 

och regioner (Dir. 2021:110). Rådgivningscentralen nås lämpligen via webbplatsen som 

föreslås ovan i 4.2.2. 

Exempel på lokal och regional försöksverksamhet för minskad klimatpåverkan kan vara:  

• Miljözoner som införs även utan luftföroreningsproblematik, som en klimatåtgärd för 

att bilda en ”fossilfri zon”. 

 

 

15 Kommitté för teknologisk innovation och etik (Komet) För ansvarsfull utveckling och användning av 

framtidens teknologier (2022.09.01); https://www.kometinfo.se/ 
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• Miljödifferentierade trängselskatter, vägavgifter och/eller parkeringsavgifter. 

• Urbana stråk16 även där kommunen inte är huvudman för vägen. Urbana stråk är vägar 

med blandade funktioner som kan testas i syfte att öka möjligheterna för färdmedel 

som gång och cykel.  

• Försök kan göras att prioritera handläggningen av ärenden som minskar 

klimatpåverkan, till exempel ombyggnation i stället för nybyggnation och 

dispensansökningar för återanvändning av byggnadsdelar som inte uppfyller dagens 

byggregler, till exempel för smala dörrar.  

• Det kan också finnas områden inom upphandling som kan behöva genomföras som 

försök.  

Till detta bör avsättas totalt 10 miljoner kronor per år som extra anslag för att täcka kostnaden 

för medverkande experterna 2024-2030 med en kontrollstation vid lämplig tidpunkt.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Detta förslag bemöter bristen på klarhet i vad som är lagligt och genomförbart att testa redan 

idag gällande klimatåtgärder, och när försöksverksamhet faktiskt är lämpligt för att testa 

ändringar av regelverk, ny teknik eller dylikt. Experterna i rådgivningscentralen sprider 

information om dagens lagstiftning, samt agerar rådgivare när de blir kontaktade av 

målgrupperna kommuner och regioner. Rådgivarna och experterna kan och bör dirigera vidare 

till exempelvis Boverkets kunskapscentrum om cirkulärt byggande eller andra redan 

etablerade centrum för specifika frågor, men rådgivarna ska också besitta övergripande 

kunskap om försöksverksamhet och kommunal och regional verksamhet. 

 Förslag 2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal och 

regional nivå 

Utökade regeringsuppdrag och statliga medel föreslås till statistikmyndigheter som idag är en 

del av framtagningen av statistik inom klimatområdet som till exempel Energimyndigheten, 

SCB och Naturvårdsverket. Uppdragen och medlen ska gå till att utveckla och förbättra 

statistik på lokal och regional nivå. Arbetet bör ske i samverkan med SKR/RKA och 

Trafikanalys, som också ges medel för arbetet. Samverkan bör även ske med Trafikverket och 

övriga relevanta aktörer, inklusive kommuner, länsstyrelser och pågående initiativ och där 

nationell samordnare föreslås tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten vara 

drivande och samlande för arbetet. Arbetet bör genomföras i nära samarbete med utveckling 

och uppdatering av data som publiceras på sverigesmiljomal.se, nationella emissionsdatabasen 

som publiceras på SMHI:s webbplats samt data som publiceras på Kolada.se. 

Behovet av statliga medel för arbetet med förbättrad klimatstatistik för lokal och regional nivå 

uppskattas till 10 miljoner kronor per år under fem år, för cirka 2 miljoner kronor och år per 

medverkande aktör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SCB, RKA, Trafikanalys. Därefter 

 

 

16 Urbana stråk kan exemplifieras med detta projekt  

https://smartagator.wordpress.com/2019/09/12/fran-motorvagar-till-urbana-strak/  
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bedömer utredningen att medel till drift och förbättringar cirka 2,5 miljoner kronor per år 

behövs fram till och med 2030.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget bemöter det identifierade hindret som avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och 

aktuell lokal och regional klimatuppföljning utgör. Den kommunvisa uppdelningen av de 

territoriella klimatpåverkande utsläppen som finns idag i den nationella emissionsdatabasen på 

SMHI:s hemsida, har två års fördröjning och behöver kompletteras med fler klimatdata och 

viktiga klimatindikatorer kopplade till olika samhällsområden eftersom kommunerna har 

begränsad rådighet över utsläpp från till exempel genomfartsleder och industrier. Det saknas 

även lokala data för konsumtionens klimatpåverkan och för kolbalans/kolinbindning i lokalt 

perspektiv. Data från emissionsdatabasen redovisas även i systemet Kolada som drivs av 

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, tillsammans med andra parametrar.  

 

För utsläpp från fossila drivmedel är det främst regional och lokal statistik över oljeleveranser 

via SCB samt data över registrerade fordon och körsträckor via Trafikanalys som utgör 

tillgängliga klimatuppföljningsdata. Bägge källor har betydande begränsningar, till exempel 

kan hyres/leasingbilar vara registrerade hos ett företag i en annan kommun än där de används. 

Data från bilregistreringen där körsträcka per bil finns, anger inte om dieselbilen tankats med 

biodiesel eller i vilken utsträckning biogasbilen tankats med bensin. 

Många kommuner lägger ner betydande arbetsinsatser för att på olika sätt själva hitta mer 

aktuell och relevant klimatuppföljning. Klimatpåverkan har för många viktiga utsläppsposter 

koppling till energianvändning i olika former som drivmedel och bränslen till industrier och 

värmeverk. Dessa data skulle kunna nås via SCB:s kommunala energistatistik, men många 

poster inte är tillgängliga på grund av sekretess. Energidata går inte alltid att översätta till 

klimatdata på grund av olika sätt att räkna för energidatainsamling och för den nationella 

emissionsdatabasen. För energidata kan kommuner enligt 4 § lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering begära ut de uppgifter som behövs för planeringen från verksamhet som 

använder större mängd energi eller yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi. En annan 

väg för att ta in information om energianvändning och klimatpåverkan är via respektive 

tillsynsmyndighet som har tillgång till energidata i miljörapporter för verksamheter som är 

klassade som miljöfarlig verksamhet. Stor energi- eller effektförbrukning är dock inte klassad 

som miljöfarlig verksamhet och omfattas därför inte av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 

miljöbalken, även om energihushållning och förnybar energi ingår i miljöbalken. Förslag 10 

föreslår en ändring för detta.  

Uppföljning och redovisning av arbetet med klimatomställning lokalt och regionalt är en 

viktig aspekt för alla nivåer, från ledningen som idag endast har eftersläpande och 

ofullständiga data att navigera efter, till tjänstepersoner som ska utarbeta de konkreta stegen 

som behöver genomföras på respektive område, till medborgares rättighet att utkräva ansvar 

av beslutsfattare på lokal och regional nivå.  

Det krävs en ökad takt i klimatomställningen vilket ökar behovet av lämpliga indikatorer i så 

nära realtid som är relevant för ändamålet, till exempel månadsvis data för användningen av 

fossila drivmedel i det kommungeografiska området, med särredovisning av större 

genomfartsleder. En regionalisering av uppföljningen även av kolinbindningen och av 

konsumtionens klimatpåverkan skulle leda till bättre beslutsunderlag och mer kostnads-
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effektiva klimatåtgärder. Det kan finnas betydande samordningsvinster med ett gemensamt 

arbete för förbättrad mer standardiserad klimatuppföljning på lokal och regional nivå, se 

förslag 4.  

Samarbete bör även ske med till exempel det arbete som pågår i flera av de städer som ingår i 

Viable Cities arbete med satsningen Klimatneutrala städer och Klimatkontrakt 2030. Där 

utvecklas nya sätt att mäta, följa upp och visualisera klimatomställning på lokal nivå. 

Klimatkommunerna lyfter i sitt arbete och på hemsidan vikten av uppföljning med hjälp av 

effektiva verktyg och ger olika exempel. Uppdraget bör genomföras i samarbete med 

Klimatpolitiska rådet som har erfarenhet av visualiseringen i Panorama, samt med SKR och 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som arbetar med kommunal statistik i 

systemet Kolada. Inspiration kan även fås från Västra Götalandsregionens samverkan om 

öppna data (Västra Götalandsregionen 2022), nationella datalabbet som bygger vidare på 

denna verksamhet och Smart City Lab inom det strategiska innovationsprogrammet IoT 

Sverige (Internet of things Sverige 2022). 

 Bedömning av potentialen för de olika delarna i förslag 2  

Förslaget med dess olika delar bemöter främst de identifierade hindren gällande bristande 

helhetssyn och systemperspektiv. Dialogmöten under utredningen visar att nationella 

myndigheter uppvisar brister i sin förståelse av den lokala nivåns, kommunen och regionens 

verksamhet samt dess geografiska eller platsspecifika förutsättningar. Den delvis bristande 

förståelsen för den kommunala och regionala kontexten är en del i den fragmenterade 

styrningen från nationell nivå som skapar oklarhet på lokal och regional nivå. En bättre 

samverkan mellan myndigheter bedöms ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att 

implementera klimatomställningen på lokal och regional nivå. Utveckling av en samlande 

kunskapsarena och rådgivning ökar tydligheten om roller och ansvar bland myndigheterna så 

att kommuner och regioner kan få bättre vägledning i sin klimatomställning, information om 

lagstiftning och om sökbara medel, samt att expertkompetens hos myndigheterna 

tillgängliggörs. Detta möjliggör snabbare och effektivare arbete både hos myndigheterna och 

hos kommunerna, vilket leder till ökad takt i klimatomställningen och minskade utsläpp.  

Klimatpolitiska rådets rapport (2022) beskriver att deras analys av myndighetsstyrningen visar 

att myndigheterna ser ett behov av en bättre samordning mellan departementen och en 

konsekvent styrning från Regeringskansliet. Analysen visar också att myndigheterna inte 

uppfattar att klimatmålen och klimatlagen generellt är prioriterade i regeringens styrning. 

Flera myndighetsföreträdare efterfrågar därför ett tydligare utpekat myndighetsansvar, 

långsiktiga uppdrag samt resurser för kompetensuppbyggnad och genomförande. 

Klimatpolitiska rådets bedömning är att det finns en outnyttjad potential i 

myndighetsstyrningen för ökad måluppfyllelse. 

I Statskontorets (2022) utvärdering av statens styrning av myndigheter i tvärsektoriella frågor 

beskrivs att styrningen ofta präglas av kortsiktighet och sker utanför ramarna för den ordinarie 

myndighetsstyrningen. Kortsiktigheten gör det svårt för myndigheterna att planera sin 

verksamhet, upparbeta kunskap och etablera samverkan med de aktörer som de behöver 

samarbeta med. Statskontoret konstaterar vidare att regeringens styrning av samverkan mellan 

myndigheter i vissa fall inte utgår från ett tydligt behov och inte heller i tvärsektoriella frågor 

pekar ut något gemensamt mål för samverkan. Ofta är även roller och ansvarsfördelning 

otydlig, vilket försvårar för myndigheterna att arbeta tillsammans. Statskontoret 

rekommenderar att regeringen i sin styrning av samverkan förtydligar behovet av och målet 
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med samverkan, samt vad respektive aktörs roll och ansvar är. Regeringen behöver ge de 

samordnande funktionerna i Regeringskansliet en tydlig roll och tillräckliga resurser för att de 

ska ha goda förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag.  

Förslaget är genomförbart direkt. Förslaget följs upp genom varje myndighets uppdragsdialog 

med sitt departement utifrån skrivning i myndighetens instruktion och regleringsbrev.  

Klimateffekten förväntas på både kort (före 2030) samt medellång till lång sikt (2030 och 

framåt). 

Alternativa lösningar 

För att undanröja hindret gällande bristande myndighetssamordning kan andra 

myndighetssamlande grupperingar stärkas, såsom Miljömålsrådet eller Rådet för hållbara 

städer. Det skulle dock inte åtgärda bristen på integrering av lokala och regionala perspektiv 

samt samordning av tvärsektoriella frågor internt på olika myndigheter. Det bedöms också 

vara viktigt att ge sektorsmyndigheter som i dagsläget inte ingår i någon befintlig gruppering, 

ett tydligare uppdrag att stödja den lokal och regionala nivån för ett brett perspektiv på lokal 

och regional klimatomställning. Ett annat alternativ är att stärka upp länsstyrelsernas energi- 

och klimatsamordning LEKS för att utforma en för klimatarbetet samordnade nod för 

myndigheters stöd till kommuner och regioner. Här bedöms dock det vara effektivare att 

myndigheterna samordnar sig och håller löpande kontakt med länsstyrelsernas energi- och 

klimatsamordning LEKS. 

Bidrag till andra samhällsmål  

Likt förslag 1 kan förslag 2 bidra till helhetssyn och systemperspektiv som ökar möjligheterna 

att identifiera målsynergier. Förslaget ger synergieffekter för flera av miljökvalitetsmålen och 

de globala målen för hållbar utveckling eftersom det syftar till att förbättra myndigheternas 

stöd till lokal och regional klimatomställning som en del i hållbar utveckling, se även 

resonemang i förslag 1. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet genom att det bidrar till förbättrad 

implementering av befintliga styrmedel, se separat rubrik om befintliga styrmedel. Om den 

statliga styrningen är otydlig och ramverk för den gemensamma kraftsamlingen saknas 

bedöms andra styrmedel såsom lagstiftningsåtgärder och andra regelförändringar inte få full 

effekt då den organisatoriska och institutionella kapaciteten saknas.  

Påverkan på statsbudget 

Förslaget omfattar extra medel till myndigheter men bedöms ha en begränsad påverkan på 

statsbudgeten eftersom föreslagna medel för förbättrad myndighetssamverkan i syfte att 

underlätta kommuner och regioners klimatomställning leder till ökat och effektiviserat 

genomförande av befintliga styrmedel.  
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Påverkan på kommuners och regioners budget 

Ökad myndighetssamverkan, samlande och tillgängliggörande av information från 

myndigheterna samt stöd i försöksverksamhet effektiviserar kommuner och regioners arbete 

och har en positiv påverkan på deras budget.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Det finns likheter mellan förslaget och det arbete som görs kring klimatanpassning med ett 

myndighetsnätverk för klimatanpassning och en samlande webbsida,  

www.klimatanpassning.se som har funnits sedan 2019. Enligt Myndighetsnätverket för 

klimatanpassnings (2021) årsredovisning ökar antal besök på webbsidan klimatanpassning.se 

kraftigt. En utvärdering av hur medlemmarna i myndighetsnätverket för klimatanpassning 

uppfattar arbetet genomfördes i november 2021. 14 av de 22 svarande anser att 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har bidragit till ökad samverkan i hög grad och åtta 

i viss grad. Tio av de 22 svarande anser att nätverkets arbetsgrupper bidragit till en ökad 

kunskapsnivå hos målgrupperna i hög grad och tolv i viss grad. Detta tyder på att nätverket har 

positiva effekter för klimatanpassningsarbetet men utan en utvärdering om hur målgrupperna 

uppfattar nätverkets arbete och om det bidrar till deras klimatanpassningsarbete, bör resultatet 

ses med viss försiktighet.  

Förslagens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget syftar till att utveckla myndigheternas arbetssätt så att koordinering av befintliga 

styrmedel leder till en ökad tydlighet och ett förbättrat stöd till den lokala och regionala nivån. 

Förslaget ger ett mer effektivt och samordnat informationsflöde och lärande mellan olika 

styrnivåer och pågående processer och initiativ. Tillsammans med övriga förslag i utredningen 

leder förslag 2 till utvecklad kapacitet på lokal och regional nivå för att implementera och 

genomföra både befintliga och kommande styrmedel, se utvecklat resonemang i förslag 1.  

Det finns även tydliga kopplingar mellan delförslaget om en rådgivningscentral och 

utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner (2021) som slutredovisas senast 

den 14 december 2023. 

Förslaget om förbättrad statistik för klimatdata på lokal och regional nivå kan för 

konsumtionsrelaterade utsläpp med fördel samordnas med det uppdrag som utredningen 

Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) föreslår till Naturvårdsverket. 
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4.3 Förslag 3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner   

 

 

Förslaget avser ett flerårigt statligt ekonomiskt stöd till kommuner för att förstärka 

genomförandekapaciteten att arbeta med klimatomställning som en del i hela organisationens 

verksamhet, och tillsammans med andra aktörer. Det övergripandet syftet är att stärka 

framdriften i klimatarbetet genom att adressera utmaningar som har en mer systemisk och 

tvärsektoriell karaktär, och som inte kan hanteras av enskilda förvaltningar eller bolag. 

Förslaget innebär att kommuner ska kunna söka fleråriga statliga medel för en tjänst som utgör 

strategisk klimatomställningsfunktion eller för andra åtgärder som främjar strategisk 

klimatomställning utgående från de olika förutsättningar och behov som finns i olika 

kommuner. Oavsett om stödet används för en tjänst eller andra åtgärder ska det utgöras av 

additionella insatser. Stödet villkoras med att kommunerna ska beskriva vilka 

åtaganden/åtgärder för klimatomställningen som möjliggörs med detta stöd, direkt eller 

indirekt. Grundläggande krav är att kommunen ska ta fram eller utveckla en aktuell 

kartläggning av kommunorganisatoriska och kommungeografiska utsläpp och 

resursanvändning samt en handlingsplan med tydliga åtaganden om genomförande. 

Handlingsplanen kan med fördel samordnas med åtagandena i Färdplanen, se förslag 1.2. 

Kommunen ska årligen följa upp och redovisa till ansvarig myndighet (förslagsvis 

Energimyndigheten17 eller Naturvårdsverket) och/eller respektive länsstyrelse de 

klimatåtgärder som kommunen har genomfört under året med hjälp av stödet. Exempel på 

åtgärder som främjar strategisk klimatomställning kan vara att genomföra förstudier, 

analysera, aktualisera nuläges- och åtgärdsplaner, genomföra, utveckla och följa upp åtgärder 

samt driva nätverk som identifierats som viktiga för energiomställning och minskad 

klimatpåverkan.  

Stödet ska bidra till att: 

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att ta ett helhetsperspektiv på kommunens 

roll i klimatomställningen genom att samordna kommunens olika verksamheter så att 

det samlade arbetet leder till klimatomställning. Exempelvis genom att förstärka, 

utveckla och implementera nya arbetssätt och metoder, genomföra och följa upp lokalt 

energi- och klimatstrategiskt arbete, ta tillvara och implementera kunskap och resultat 

 

 

17 Energimyndigheten har lämnat ett liknande förslag i sitt budgetunderlag för 2023-2025, där kallat 

”Kommunklivet” 

Förslag 3 om kommunal klimatomställningsfunktion innebär ett flerårigt stöd för att 

möjliggöra etablering av en klimatomställningsfunktion i samtliga kommuner. Stödet ska 

bidra till att öka förmågan hos kommuner att ta ett helhetsperspektiv i 

klimatomställningsarbetet och verka för en effektiv samverkan mellan förvaltningar. 

Stödet ska även öka förmågan till effektiv samverkan med andra aktörer, deltagande i 

nätverk och projekt samt att erhålla externa medel för att möjliggöra genomförande av 

klimatåtgärder. Förslaget motverkar hinder kopplat till begränsad organisatorisk kapacitet 

i form av resurser, kompetens och metoder. 
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om hållbara lösningar från andra projekt och satsningar som har genomförts, ökade 

möjligheter att ta del av finansiering och delta i utvecklingsprojekt.  

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att tillsammans med andra aktörer 

mobilisera och driva på klimatomställningen på lokal nivå. Exempelvis genom att föra 

dialog och driva och delta i nätverk, samarbeten och projekt med det lokala 

näringslivet, organisationer och medborgare. 

• Öka förmågan hos den enskilda kommunen att tillsammans med andra aktörer delta i 

nätverk och samarbeten på regional och nationell nivå, för att öka kunskapen, 

kapaciteten och utvecklingen av det energi- och klimatstrategiska arbetet på alla 

nivåer, samt utveckla metoder för uppföljning. 

Förslaget ska bidra till att kommuner i hela landet både ska kunna hantera den snabba 

omställning som elektrifieringen av transportsektorn och industrin innebär, samtidigt som det 

mer långsiktiga klimatarbetet måste implementeras i alla politikområden och kommunernas 

ansvarsområden, exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling, medborgardialoger och 

näringslivsnätverk. Klimatomställningsfunktionen är ett strategiskt stöd som bör bidra till att 

framtidssäkra kommunala investeringar för att undvika inlåsningar i en fossil ekonomi och bör 

därför ha en position inom kommunorganisationen med närhet till kommunledningen.  

Stödet riktar sig till de kommuner som har behov av resurser för att driva på, utveckla, 

koordinera, samordna och följa upp kommunens energi- och klimatarbete både för 

kommunorganisationen och kommungeografin. Stödet riktar sig både till de kommuner som 

inte har kommit så långt i sitt energi- och klimatarbete samt till de som har kommit en bit på 

vägen men som behöver stöd i implementeringen av åtgärder internt i organisationen eller i 

samverkan med andra aktörer i samhället. Stödet kan även rikta sig till de som kommit längre i 

arbetet med att genomföra och implementera åtgärder, i syfte att överföra kunskap och 

erfarenheter och bidra till ökat lärande mellan kommunerna. 

Förslaget föreslås införas senast 2024 och pågå till och med 2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt.  

Stödet motsvarar ungefär en tjänst per kommun, totalt kan det bli upp till 300 miljoner kronor 

per år. Stödet föreslås sökas hos en statlig myndighet till och med 2030, till exempel 

Energimyndigheten eller Naturvårdsverket. Efter halva tiden bör stödet utvärderas. Stödet kan 

utformas som en förordning liknande bidraget till energi- och klimatrådgivningen, där regler 

för vem som kan beviljas bidrag och vilka krav som ställs förtydligas, alternativt som ett 

uppdrag i regleringsbrev till någon myndighet.  

Med ett lika stort stöd per kommun blir det proportionerligt ett större stöd för mindre 

kommuner, vilket är avsiktligt för att möta upp mindre kommuner som signalerar resursbrist 

som ett hinder för ökad takt i klimatarbetet.   

Hinder som minskas och möjligheter som ökas  

Förslaget adresserar svårigheten att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunerna på 

grund av begränsad organisatorisk kapacitet i form av brist på resurser, kompetens och 

metoder för att driva utvecklingsarbete på energi- och klimatområdet. Kommunintervjuerna 

och Klimatkommunerna samt Energikontoren lyfter fram att det är helt avgörande att det finns 
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tjänsteperson(er) som har arbetstid för att arbeta klimatstrategiskt. Viable Cities pekar också 

på att det är nödvändigt att klimatarbetet organiseras tvärs över förvaltningsgränser och även 

involverar kommunala verksamheter och externa aktörer.    

Det krävs även politisk samsyn på det lokala planet vilket underlättas av lokalt anpassade 

underlag som dessutom lyfter fram synergieffekter med andra områden än klimatområdet. 

Dessutom betonas vikten av tillgång till finansiellt stöd samt aktivt samarbete och 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner. 

Kommunorganisationernas förutsättningar att arbeta med klimatomställning varierar kraftigt. 

Medan några, oftast större, kommuner kan gå före och kraftsamla saknas det i flera kommuner 

personella resurser för att arbeta med energi- och klimatfrågor ur ett strategiskt perspektiv, och 

det arbete som bedrivs bygger till stor del på initiativ och engagemang hos enskilda 

tjänstepersoner och politiker i kommunerna. 

 Bedömning av potentialen för förslag 3 

Förslaget adresserar svårigheten att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunerna på 

grund av begränsad organisatorisk kapacitet och genomförandeförmåga på lokal nivå i form 

av brist på resurser, kompetens och metoder för att driva utvecklingsarbete inom energi- och 

klimatområdet. Detta kan exempelvis röra brist på ekonomiska resurser, brist på kompetens 

inom energi- och klimatområdet, brist på samordning och samverkan inom kommunen och 

med andra kommuner eller andra aktörer, att styrdokument saknas, inte används eller inte 

hänger ihop. 

Vår hindersanalys bekräftar den bild som flera studier och tidigare dialoger med kommuner 

(Naturvårdsverket 2022b, Energimyndigheten 2021a) har synliggjort vilket är att framför allt 

mindre kommuner upplever sig ha mycket begränsade resurser att driva utvecklingsarbete vid 

sidan av kärnverksamheten. Ambitioner och vilja saknas inte, men det tidsmässiga utrymmet 

upplevs som kraftigt begränsat. Flertalet kommuner saknar också resurser som har kunskap 

och kompetens i energi- och klimatfrågor (Energimyndigheten 2021a). Därtill finns det en 

bristande kunskap vad gäller hur man söker och hanterar externfinansierade projektmedel, 

vilket hindrar många kommuner från att lägga tid och resurser på att söka medel. Flera 

kommuner efterfrågar också resurser för att kunna delta i samarbeten och erfarenhetsutbyte 

mellan kommuner, för att kunna lära av varandra. Det finns effektiva metoder och verktyg för 

klimatarbetet men förmågan att samla, skala upp och implementera allt som redan testats eller 

utvecklats, brister hos många kommuner. Att inte redan framtagen kunskap används är ett 

ineffektivt nyttjande av medel. 

 

Om förslaget inte genomförs innebär det att det fortsatt finns många små- och medelstora 

kommuner som inte anser sig kunna avdela tillräckligt med egna resurser för att arbeta 

strategiskt med energi- och klimatfrågan och den omställning som bör ske på lokal nivå. I och 

med det ökade fokus på klimatfrågan och den samhällsomvandling som pågår kan man till 

viss del förvänta sig att kommuner tillsätter denna typ av funktioner själva, till exempel som 

kommunerna i Klimatkommunerna eller Viable Cities (år 2021 ingår 23 kommuner och de 

omfattar ca 40% av Sveriges befolkning). De kommundialogmöten, utrednings- och 

forskningsrapporter som utgör underlag för hindersanalysen tydliggjorde att skillnaderna i 

förutsättningarna för kommuner och regioner att arbeta med klimatfrågor är stor och det 

framkom att klimatfrågan inte anses ingå i kommunens kärnverksamhet. Det innebär i 

praktiken att trots framtagna lokala klimatmål marginaliseras ofta genomförandet eftersom 
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den kommunala kärnverksamheten vård, skola och omsorg behöver prioriteras. Det kan i sin 

tur få som effekt att tillgängliga lösningar och metoder inte implementeras i den takt och 

omfattning som behövs. Risken finns också att helhetssynen på klimatomställningen uteblir i 

lokala satsningar. Även kommuner och regioner som har kommit relativt långt i sitt 

klimatarbete har potential att accelerera sitt arbete om medel och resurser kan tillföras. Utan 

tillförda resurser kommer skalbara lösningar såsom utbyggnad av laddinfrastruktur och 

energieffektivisering där staten redan satsat mycket resurser, inte att implementeras i den takt 

som behövs för att målen ska nås i tid.  

Förslaget med en klimatomställningsfunktion har en hävstångseffekt genom att mobilisera och 

samordnat driva många aktörers klimatåtgärder i samma riktning. Omställningsfunktionen 

bedöms accelerera genomförandet av de många investeringar, insatser, regler, normer och 

beteendeförändringar som behövs för att åstadkomma betydande klimateffekter. Med stöd av 

denna resurs utvecklas förmågan att arbeta holistiskt, att foga samman och skapa synergier 

mellan både befintliga initiativ och nya satsningar. Förslaget förbättrar samtliga kommuners 

möjligheter att bidra till klimatmålen och minskar utsläppen i de sektorer där kommuner eller 

regioner har direkt eller indirekt rådighet.  

Förslaget omfattar landets samtliga kommuner och behöver införas så snart det är möjligt, 

senast 2024, för att bidra till att kommuner i hela landet ska kunna hantera den snabba 

omställning som elektrifieringen av transportsektorn och industrin innebär, samtidigt som det 

mer långsiktiga klimatarbetet måste implementeras i alla politikområden och kommunernas 

ansvarsområden, exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling, medborgardialoger och 

näringslivsnätverk. Stödet följs upp årligen av den myndighet som ansvarar för utlysningen. 

En kontrollstation kan lämpligen införas senast 2027 för att justera stödet inför perioden 2028-

2030. 

Alternativa lösningar 

Likt för förslag 1 skulle en alternativ lösning kunna vara att klimatomställning tydligare blir 

en lagstadgad del av övriga uppgifter för kommuner. Detta skulle kräva en ändring av 

kommunallagen eller de andra lagregleringar som styr kommuners verksamhet och 

ansvarsområden. Då skulle lagstiftningen tvinga fram att kommuner prioriterar klimatfrågan 

högre och tillser att arbetet har tillräckliga resurser förutsatt att adekvat uppföljning 

genomförs. Resonemang om ett sådant förslag finns även i avsnitt 4.1.4 om alternativa 

lösningar till förslag 1.   

En annan lösning för att öka resurserna till klimatarbete på lokal nivå är att villkora delar av 

medel från det kommunala utjämningssystemet med ett ökat klimatarbete. Det finns även 

andra statliga stöd/bidrag som skulle kunna villkoras med klimatarbete, till exempel de statliga 

driftstöd som ges till flygplatser i kommunal regi (så kallade icke-statliga flygplatser). Dessa 

alternativ kräver dock en mer långtgående utredning än vad som varit möjligt inom ramen för 

detta uppdrag. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Med en klimatomställningsfunktion finns ökad möjlighet att belysa målkonflikter till exempel 

kring prioritering av transportslag i samhällsplanering eller utbyggnad av förnybar 

energiproduktion, och bidra till att beslut kring avvägningar påskyndas. Det ger därmed 
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positiva effekter även för andra miljömål än begränsad klimatpåverkan, främst god bebyggd 

miljö och generationsmålet. 

Förslaget har en positiv effekt på möjligheten att nå flera av de globala målen för hållbar 

utveckling, dels de som rör den ekologiska dimensionen men även mål i de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. Mål 10 minskad ojämlikhet beskriver att grunden för ett jämlikt 

samhälle är en rättvis fördelning. Förslaget möjliggör att det ska finnas en 

klimatomställningsfunktion i alla kommuner, även de mindre och mer resurssvaga. 

Medborgare, företag och organisationer i alla kommuner i Sverige har rätt till de positiva 

utfallen av en klimatomställning – inte bara de mer resursstarka kommunerna. Att införa 

klimatomställningsfunktion i mindre kommuner är alltså bra ur utjämningssynpunkt. 

Förslaget har en viss positiv effekt på sysselsättning och regional utveckling. Förslaget bidrar 

till att stärka klimatarbetet och samtidigt uppnå andra samhällsmål, vilket bör få långsiktiga 

fördelar för sysselsättningen i kommunorganisationen och för kommungeografin. 

Klimatarbete kan stimulera entreprenörskap och attrahera nya verksamheter till kommunen, 

samt att omställningsarbetet i sig kan innebära vissa investeringar i bland annat 

laddinfrastruktur, förnybar el och energieffektivisering. Förslaget bidrar till att jämna ut 

möjligheterna för samtliga kommuner att bidra till och dra nytta av klimatomställningen, 

liksom deras medborgare och företag. Förslaget ska bidra till att stärka klimatarbetet och 

samtidigt uppnå andra samhällsmål utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Det kan ge 

positiv effekt för jämlikhet och jämställdhet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medelhög kostnadseffektivitet. Förslaget riktar in sig på ett tydligt 

identifierat hinder för klimatomställning, nämligen brist på förmåga och 

genomförandekapacitet för lokal klimatpolitik, inklusive intern och extern koordinering.  

Förslaget bedöms minska de höga transaktionskostnader som finns när invanda arbetssätt 

behöver ändras. Klimatomställningsfunktionen kan bidra med effektiva arbetssätt och 

facilitera samverkan över förvaltningsgränser inom kommunen. Ett exempel bland flera är 

uppskattade delade incitament eftersom beslut om investeringar ibland tas av annan 

förvaltning än de som ansvarar för drift och underhåll vilket leder till otillräckliga 

beslutsgrunder och att lönsamma investeringar i energieffektivitet i byggnader och 

bebyggelsen uteblir18. 

I ljuset av kommunernas varierande förutsättningar att driva en egen klimatpolitik är stödets 

kostnadseffektivitet starkt beroende av dess additionalitet. Stödets kostnadseffektivitet beror 

till stor grad på den detaljerade utformningen av stödet. Dels i vilken mån det säkerställs att 

det ekonomiska stödet bidrar till ökad koordinering och till exempel inte delas ut till 

koordineringsarbetet som redan sker. Detta görs genom att kommunerna kan använda stödet 

 

 

18 Se till exempel Länsstyrelsen Skånes projekt Energieffektivisering av offentliga byggnader och 

värdeskapande fastighetsförvaltning, t ex rapporten M:2020:01 Överkom energislöseriet genom 

lönsamma investeringar 
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på olika sätt utifrån sina förutsättningar och behov för största klimatnytta. Kommunerna ska 

beskriva vilka additionella åtgärder stödet möjliggör. Den hindersanalys som gjorts i samband 

med uppdraget visar särskilt på vikten av en funktion med mandat att driva tvärsektoriella 

frågor där olika förvaltningar eller kommun, medborgare och näringsliv behöver samverka 

mer.  

Påverkan på statsbudgeten 

Incitamenten för att tillsätta tillräckliga ekonomiska och organisatoriska resurser på lokal nivå 

varierar beroende på eventuella egna klimatmål och huruvida man lokalt identifierar 

mervärden av att bidra till klimatomställningen. Ett statligt stöd i denna omfattning är troligen 

nödvändigt för att motivera kommuner att bidra till de klimatmål som är satta på nationell 

nivå, men inte är bindande för lokala aktörer och kan vara avgörande för nationell 

måluppfyllelse. Medlen väntas få en katalyserande effekt och leda till ökat genomslag av 

nationell klimatpolitik vilket också bör beaktas när påverkan på statsbudgeten diskuteras.  

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget har en positiv påverkan på kommuners budget och innebär att alla kommuner kan 

höja sin förmåga och genomföra åtgärder och ta del av andra ekonomiska stöd. Idag ser det 

väldigt olika ut i landet. Det finns inte tillräcklig kapacitet eller förmåga hos många kommuner 

att ta del av och omsätta kunskap och erfarenheter. Det medför att den fulla potentialen av 

olika statliga satsningar inte realiseras. Fördelningsmässigt sett innebär en tjänst per kommun 

att mindre kommuner gynnas mer än de större samtidigt som även dessa kan accelerera sitt 

klimatarbete.  

Stödet är tidsbegränsat fram till 2030 vilket kan innebära vissa risker liknande dem för olika 

projektbaserade stöd. Tanken är emellertid att det tidsbegränsade stödet här på ett 

kostnadseffektivt sätt ska bidra till att kommuner och regioner snabbt kommer igång med ett 

förstärkt klimatarbete och kan arbeta upp strukturer och kapacitet (till exempel i form av 

strategier och funktioner) för arbetet som kommuner sedan bör kunna ta vidare själva med 

andra (projekt)medel om så behövs.  

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Ett liknande styrmedel fanns under perioden 2010-2014 då alla kommuner och landsting 

kunde söka ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Stödet var ett ekonomiskt 

stöd motsvarande en halvtidstjänst som kommuner och dåvarande landsting kunde söka för 

strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen. Kommuner och 

landsting rapporterade in indikatorer för energianvändningen i egna lokaler och transporter 

och indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en 

kraftigt ökad användning av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken mellan åren 2011-2014. 

Under kommundialogerna beskrev flera kommuner att de hade haft bestående nytta av dessa 

fleråriga medel. Energimyndighetens program Uthållig kommun var ett samarbete mellan 

Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige och bedrevs i olika etapper under 

perioden 2003-2014. Genom Uthållig kommun fick kommunerna stöd i form av 

kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer för nätverk. 

Energimyndigheten har låtit Sweco utvärdera Energieffektiviseringsstödet och programmet 

Uthållig kommun. Utvärderingen visade att kunskapshöjningen varierade från de som med 
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hjälp av stödet fått upp frågan om energieffektivisering högt på organisationens agenda, till de 

som haft svårt att omsätta och behålla kunskap inom organisationen. Arbetet har stärkts där 

implementering har skett, till exempel genom att driva utvecklingen som offentlig beställare. 

För Uthållig kommun har ökad kunskap omsatts i konkreta åtgärder och arbetssätt som också 

har spridits framför allt inom den egna organisationen men även externt. Ett flertal 

spjutspetsexempel har tagits fram och vissa effekter kvarstår. Det finns också tendenser till att 

vissa effekter har minskat efter programmet slut. (Sweco på uppdrag av Energimyndigheten 

2015). Långsiktighet är därför en mycket viktig parameter för det föreslagna stödet strategisk 

klimatomställningsfunktion på kommunal nivå.  

Interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Förslaget ökar möjligheten för kommuner att genomföra åtgärder för att bidra till den 

nationella klimatlagen och klimatmålen och att ta del av befintliga finansiella stöd såsom 

Klimatklivet, Stadsmiljöavtal, innovationsmedel med mera. Förslaget kompletterar även 

energi- och klimatrådgivningens roll.  

Forum och former för utvecklad kunskap, kompetens och förmåga samt för att dela 

erfarenheter förstärks på nationell nivå genom förslag 1 och 2, inklusive medel. 

Myndigheterna underlättar för kommuner att genomföra åtagandena genom att tillhandahålla 

en arena och ett kunskapscenter som samlar och tillgängliggör myndigheters och andra statliga 

aktörers arbete och satsningar och som synliggör andra finansieringskällor som bidrar till 

genomförandet av åtagandena på kommunal och regional nivå. Kommuner som deltar i 

färdplanen (förslag 1.2) får ta del av relevant utbildning, metodhandledning och annat 

kunskapsstöd genom de kompetens- och kunskapshöjande utbildningar som föreslås i 

styrmedelspaketet.  

 

Den regionala nivån (förslag 5, 6 och 7) ska också stödja kommunerna i deras arbete med att 

genomföra sina åtaganden. Genom nätverksstödjande forum ges kommunerna möjlighet till 

erfarenhetsutbyten och lärande. De regionala mobilitets- och upphandlingskoordinatorerna kan 

stötta de kommunala klimatomställningsfunktionerna genom samordning, stöttning och 

gemensamma projekt. 
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4.4 Förslag 4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder 

 

 

Förslaget utgörs av statliga medel under tre år till RKA19 eller motsvarande aktör för att utgöra 

projektledning för framtagande av en standardiserad redovisning av klimatåtgärder och 

klimatpåverkan för kommuner och regioner, som en del av deras årsredovisning och/eller som 

en del av övrig hållbarhetsredovisning. Förslagets genomförande underlättas av, och 

samverkar med, förslaget 2.4 om utvecklad klimatstatistik på lokal och regional nivå. En 

standardiserad klimatredovisning underlättar även den interna revisionen inom klimatområdet 

för kommuner och regioner, samt för olika typer av återrapporteringar.  

Rapportering enligt den framtagna standarden bör utgöra ett frivilligt moment tills dess att 

klimatdata kan fås med tillräcklig kvalitet på lokal nivå. En separat utredning bör genomföras 

som en kontrollstation efter tre år för att se om arbetet med standardiserad rapportering 

kommit tillräckligt långt för att göra det möjligt att införa krav på obligatorisk 

klimatredovisning för kommuner och regioner.  

Denna utredning och kontrollstation bör även inkludera frågan om kommunallagen bör 

uppdateras för ökad tydlighet kring vad som ingår i kommunernas och regionernas revisioner 

kopplat till åtminstone klimatområdet, samt huruvida klimatlagen bör vidgas till att gälla all 

offentlig verksamhet och inte enbart regeringens arbete.   

Framtagande av standardiserad form för redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan 

kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till exempel i Kolada. 

Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och tester erbjuds RKA för 

att förstärka det arbete som redan pågår och finns beskrivet i avsnitt 2.1. Klimatåtgärder och 

klimatpåverkan redovisas lämpligen som en del av den hållbarhetsredovisning som 

årsredovisningar bör innehålla, där den standardiserade formen kan utvecklas stegvis och där 

klimatdelarna kan utgöra ett första steg till en mer fullständig hållbarhetsredovisning.   

Statliga medel för ett uppdrag där förslag på standardiserad klimatredovisning tas fram som en 

del av en framtida hållbarhetsredovisningsmodell bedöms omfatta cirka 4 miljoner kronor per 

 

 

19 RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR, med uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i 

kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i databasen Kolada. 

Förslaget utgörs av statligt uppdrag och medel för framtagande av en standardiserad 

redovisning av klimatåtgärder och klimatpåverkan för kommuner och regioner. 

Redovisningen kompletterar och nyanserar de klimatdata och indikatorer som finns till 

exempel i Kolada. Framtagandet föreslås ske genom att statliga medel för utredning och 

tester erbjuds SKR eller RKA. Förslaget samverkar med förslag 2 om förbättrad statistik 

för uppföljning av klimatpåverkan lokalt och regionalt. Förslaget bemöter hindret som 

utgörs av avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och aktuell lokal och regional 

klimatuppföljning. 
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år under tre år. Därefter bör det vara lämpligt med en kontrollstation för att avgöra vilka 

ytterligare åtgärder och medel som är relevanta. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Förslaget bemöter det identifierade hindret som avsaknad av en kostnadseffektiv, tydlig och 

aktuell lokal och regional klimatuppföljning utgör. Den kommunvisa uppdelningen av de 

territoriella klimatpåverkande utsläppen som finns idag, har två års fördröjning och behöver 

kompletteras med fler klimatdata och aspekter eftersom kommunerna har begränsad rådighet 

över utsläpp exempelvis från genomfartsleder och industrier. Det saknas även lokala data för 

konsumtionens klimatpåverkan och för kolbalans/kolinbindning i lokalt perspektiv.  

 Bedömning av potentialen för förslag 4 

Förslaget bemöter hinder kopplat till bristande ledning, styrning och uppföljning. Genom 

standardiserad klimatredovisning ökar möjligheten till bättre beslutsunderlag samt ökad 

jämförbarhet mellan olika kommuner/regioner och mellan olika år. Förslaget bedöms ge 

följdeffekter i form av fler korrigerande och förebyggande klimatåtgärder där behovet har 

tydliggjorts genom den förbättrade uppföljningen av kommunens/regionens verksamhet och 

mål, inklusive om ställda klimatkrav i upphandlingar uppfylls. Utan utvecklad och 

standardiserad klimatredovisning på lokal och regional nivå finns risk att klimatåtgärder 

fördröjs och fördyras. 

Många kommuner och regioner arbetar redan med klimat- eller hållbarhetsredovisning i någon 

form. Genom en standardisering bedömer utredningen att det kan få större genomslag i 

kommunal och regional verksamhet samt att rapporteringen kan bli mindre beroende av 

resurser i form av tid, personal och kompetens. Förslaget omfattar alla kommuner och regioner 

och ger utsläppsminskningar i områden som kommuner och regioner har direkt och indirekt 

rådighet över, till exempel transporter, val av livsmedel, bygg- och anläggningsprojekt samt 

planfrågor, energieffektivisering med mera. 

Förslaget bör kunna implementeras direkt, det vill säga framtagandet av en standardiserad 

klimatredovisning kan påbörjas omedelbart när medel och uppdrag finns, och utgör en 

förstärkning till det arbete som pågår på flera olika håll. Klimateffekt kan fås redan på kort 

sikt genom att det ökar tydligheten för interna och externa aktörer kring vilka åtgärder som 

genomförs och vilka som släpar efter eller inte påbörjats. Klimateffekten sker även på 

medellång och lång sikt bland annat genom att det underlättar för interna revisioner och för 

ökade möjligheter till jämförelser mellan kommuner och regioner som har likartade 

utmaningar och styrkor. 

Uppföljning av förslaget sker genom årlig återrapportering av genomförandet av det treåriga 

projektet, samt att implementeringen följs förslagsvis via RKAs system Kolada samt via de 

kommunala revisionerna. Det kan vid den föreslagna kontrollstationen efter tre år, eller om 

möjligt tidigare än så, behöva utvärderas vilka insatser som skulle kunna behövas för att stärka 

den kommunala revisionen i klimatfrågor. Ökat klimatfokus i revision kan ske redan nu 

genom initiativ från SKR, Klimatkommunerna med flera. 

Alternativa lösningar 

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller inte krav på en 

hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelsen. En förändring av denna lag skulle kunna vara 
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ett alternativ till frivillig standardiserad hållbarhetsredovisning. Det är då viktigt att kraven på 

rapportering är möjliga att uppfylla, det vill säga att de data som krävs också går att ta fram. 

Det kan då bli ett snävt urval av parametrar som enbart rör kommun- respektive 

regionorganisationen och inte det arbete som kommunen och regionen genomför för att 

möjliggöra och stödja minskad klimatpåverkan i hela kommungeografin respektive 

regionen/länet samt även i ett vidare perspektiv som klimatpåverkan i andra länder som 

orsakats av de varor organisationerna köper. 

 

Ett alternativ för att öka uppföljningen av klimatåtgärder är att inkludera dessa tydligare i 

kraven enligt kommunallagen för revisionen i kommuner och regioner. För att öka både krav 

och stöd kan både kommunallagen kompletteras och vägledningar/checklistor tas fram (eller 

så används de listor som Klimatkommunerna tagit fram, se figur 12 i avsnitt 2.3), liksom 

fortbildning för politiker och revisorer samt forum för erfarenhetsutbyte. Revisorerna prövar i 

dagsläget om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 

inom nämnderna är tillräcklig (12 kap 1 § andra stycket kommunallagen). Den lagtexten i 

skulle kunna revideras till " och från ekonomisk, social och ekologisk synpunkt 

tillfredsställande sätt" för att förutom klimat även inkludera övriga miljömål samt sociala 

aspekter, det ligger dock utanför detta uppdrag. Arbete med alla hållbarhetsaspekter inom 

Agenda 2030 är en naturlig del av kommuners ansvar, inom ramarna för den kommunala 

ekonomin. Ur juridisk synpunkt är dock en sådan revidering otydlig i vad som inkluderas i 

begreppen och vilka krav som ställs. Kommunens och regionens skyldigheter behöver 

uttryckas tydligt, för att också kunna beskriva vad som utgör överträdelser.  

Klimatlagen avser regeringens klimatpolitiska arbete enligt 1 §, men inte kommuner och 

regioner. Kommunal och regional internrevision behöver därför inte inkludera om kommunen 

eller regionen följer klimatlagen. Inom ramen för detta uppdrag har det inte funnits möjlighet 

att utreda vilka förändringar som skulle behövas för att få klimatlagen att omfatta även 

kommuner och regioners verksamhet utan detta skulle behöva ske i uppdrag till lämplig part. 

Som anges i kapitel 4.4 föreslås en utredning för komplettering av kommunallagen och 

klimatlagen, efter tre år med förbättringsarbete för klimatdata. Utredningen kan avse 

inkludering av kommuner och regioner eller all offentlig verksamhet.  

Bidrag till andra samhällsmål 

En standardiserad klimatredovisning ingår med fördel som en del i en hållbarhetsredovisning, 

vilket ökar möjligheten för att lyfta fram åtgärder inom områden som ger minskad 

klimatpåverkan som en positiv sidoeffekt. Exempel är ökad resurshushållning för bygg- och 

anläggningssektorn, hälsofrämjande åtgärder som cykling samt klimatanpassningsåtgärder 

som ökad grönska i tätorter. På samma sätt har flera olika klimatåtgärder positiva effekter för 

andra samhällsmål. En utvecklad klimatredovisning kan bidra till att förtydliga målkonflikter 

vilket kan leda till att beslut kring avvägningar mellan olika samhällsmål får en tydligare 

grund och kan påskyndas.   

Ökad tydlighet och uppföljning i klimatarbete bör få positiva effekter för den regionala 

utvecklingen. Uppföljning och redovisning av åtgärder för minskad klimatpåverkan omfattar 

även åtgärder som ger andra fördelar.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medel till hög kostnadseffektivitet beroende på hur kvalitetssäkrat och 

kostnadseffektivt redovisningsarbetet kan göras, till exempel vilka data som kan tas fram 

centraliserat vilket är mer effektivt än om data inte tas fram på gemensamt sätt. Många 

kommuner och regioner redovisar sitt klimatarbete och måluppfyllnad, men ett standardiserat 

utförande ökar kostnadseffektiviteten och minskar tröskeln för de som ännu inte 

klimatredovisar på ett konsekvent sätt.  

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. Statliga stöd för standardiserad 

och kvalitetshöjd klimatredovisning ökar Sveriges möjligheter att kostnadseffektivt uppnå de 

nationella klimatmålen. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på kommuner och regioners budget. Redovisning 

av befintlig verksamhet gör att brister som behöver åtgärdas tydliggörs men ger ökad 

kostnadseffektivitet och långsiktighet genom mer fullständiga och tydliga beslutsunderlag och 

information om verksamhetens utförande och styrning. 

Slutsatser från tidigare likartade styrmedel 

Det finns idag olika former av hålbarhetsredovisning för företag, myndigheter, kommuner och 

regioner. För företag har frivilliga system för miljöledning och -redovisning såsom Emas (EU) 

och ISO 14001 samt Global Reporting Initiative, GRI, lett till ökad rapportering om 

verksamheters miljö- och klimatpåverkan, liksom ökat genomslag för interna och externa 

miljö/klimatrevisioner. Ökad tydlighet kring verksamhetens klimatpåverkan är en 

grundläggande förutsättning för kostnadseffektiva klimatåtgärder. 

För företag gäller årsredovisningslagen (1995:1554). En årsredovisning ska innehålla bland 

annat en förvaltningsberättelse. Vad förvaltningsberättelsen ska innehålla anges i 6 kap. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen 

av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella 

verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver 

verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna 

upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Upplysningar kan som 

alternativ lämnas i en separat hållbarhetsrapport. Större företag (utifrån antal anställda, balans- 

eller nettoomsättning) ska lämna hållbarhetsrapport, som del av förvaltningsberättelsen eller 

som en separat handling (6 kap. 10–11 §§). Punkter som ska tas upp är bland annat vilken 

policy som företaget tillämpar i frågorna, de granskningsförfaranden som har genomförts, 

resultatet av policyn, väsentliga risker för verksamheten, affärsförbindelser, produkter eller 

tjänster, hur företaget hanterar riskerna, samt även centrala resultatindikatorer som är relevanta 

för verksamheten (6 kap. 12 §). I Europaparlamentets och rådes direktiv 2014/95/EU om 

tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy 

framgår att medlemsstaterna kan begära att uppgifterna kvalitetssäkras av en oberoende 

granskare, detta är dock inte infört i årsredovisningslagen, i det fall en från årsredovisningen 
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separat rapport upprättas ska företagets revisor kontrollera om rapporten upprättats, men den 

behöver inte granskas. Enligt rekommendationer från FAR (Föreningen Auktoriserade 

Revisorer) ska dock revisorn informera styrelsen om rapporten innehåller felaktig eller 

missvisande information.  

Svenskt Näringsliv har sammanfattat erfarenheter från hållbarhetsrapportering där en majoritet 

av de intervjuade företagen anser att arbetet med hållbarhetsfrågor fått en bättre struktur sedan 

man började rapportera (Cartina 2021).  

För flera myndigheter har förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

haft en positiv effekt för det systematiska miljöarbetet även om det kunde konstateras brister 

för uppdateringarna av miljöutredningarna samt att många myndigheter inte heller utvecklade 

sina interna miljöledningsmål (Naturvårdsverket 2020). Detta kan vara en följd av att 

förordningen inte ger påföljder, vilket kan vara viktigt att ta med i utvärderingen och den 

utredning som föreslås efter tre år. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Befintliga informativa styrmedel med statistik om lokal och kommunal klimatomställning är 

den nationella emissionsdatabasen och Kolada. I emissionsdatabasen redovisas 

kommungeografiska klimatpåverkande utsläpp dock med två års eftersläpning. Kolada 

redovisar kommunvisa nyckeltal som andel miljöfordon i kommunorganisationen. Enligt 

kommunikation med Naturvårdsverket20 finns det några initiativ för förbättringar av statistiken 

på gång, till exempel för SCBs statistik över oljeleveranser per kommun. De parametrar som 

ingår i Kolada är en bra grund att utgå från för förbättringar och kompletteringar, till exempel 

med oljeleveransstatistik med mera.  

För myndigheter finns förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Där ingår en årlig 

rapportering till Naturvårdsverket enligt specificerade parametrar. Myndigheter med 

betydande miljöpåverkan bör registrera sig enligt EU-systemet Emas eller certifiera sig enligt 

ISO 14001. Erfarenheter bör tas tillvara från dessa system. 

Om ett företag är av allmänt intresse och haft fler än 500 anställda finns bestämmelser om 

innehållet i företagets hållbarhetsrapport i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar 

och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. Även här kan det finnas parametrar, precis 

som i hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen, som kan ingår i en förbättrad och 

standardiserad klimatredovisning för kommuner och regioner. 

Förslaget har kopplingar till flera förslag i uppdraget. Förslag 1 nationell samordnare och 

förslag 2 myndighetslyft omfattar initiativ för att utveckla statistik för uppföljning av lokal 

och regional klimatomställning. Förslaget har även starka synergieffekter med förslag 3 

klimatomställningsfunktion och förslag 5 förstärkt finansiering och uppdrag till länsstyrelsen.  

 

 

 

20 Personlig kommunikation med Max Jonsson och Katarina Wärmark Naturvårdsverket, 22-02-22 
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4.5 Förslag 5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- 

och klimatomställning på lokal och regional nivå 

 

 

Förslaget utgörs av ett utvecklat uppdrag och en förstärkt finansiering för länsstyrelsens arbete 

med att i samverkan med regionen och kommunerna stödja och samordna energi- och 

klimatarbetet. Förstärkningen ska bidra till att växla upp och vidareutveckla arbetet i befintliga 

regionala nätverk för energi- och klimatfrågor liksom samarbeten på nationell nivå. Det 

innefattar också att utveckla arbetsprocesser såväl internt på länsstyrelsen för ökat 

helhetsperspektiv som tillsammans med andra aktörer, samt för att ge ett ökat stöd till framför 

allt kommuner, både i planering, genomförande och uppföljning av energi- och klimatarbetet. 

Förstärkningen kan användas till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan 

koordinering, samordning och medfinansiering som krävs för ett mer effektivt genomförande 

av åtgärder som bidrar till de regionala energi- och klimatstrategierna. 

Länsstyrelserna har sedan ett flertal år arbetat med regionala energi- och klimatstrategier och 

åtgärdsprogram. Det finns även kopplade uppdrag som Regional plan för infrastruktur för 

biodrivmedel och laddbara fordon samt uppdragen till vissa län att beskriva länens 

kapacitetssituation för elnäten. Förslaget syftar till att bygga vidare på och öka länsstyrelsens 

genomförandekapacitet och förmåga att ha en stöttande och koordinerande roll på regional 

nivå till främst kommunerna men även andra viktiga parter, för att tillsammans med andra 

aktörer i länet som regionen, Energikontor och motsvarande, utgöra en länk mellan den 

nationella styrningen och det lokala utförandet. Förslaget förstärker effekten av förslag 1 om 

nationell samordnare och färdplan, förslag 2 om myndighetssamverkan och förslag 3 om 

kommunal klimatomställningsfunktion. 

Bland de behov som identifierats på regional nivå, och där stödet skulle kunna bidra, ingår 

bland annat att:  

• koordinera, samla och sammanföra aktörer för att driva på ett förändringsarbete där 

stora klimateffekter kan uppnås. 

• identifiera och fånga upp utvecklingsbehov, koordinera insatser samt genomföra olika 

åtgärder för att åstadkomma en mer resurseffektiv energianvändning, ökad andel 

förnybar energi, minskade utsläpp och en cirkulär ekonomi.  

• stödja och hantera den snabba omställning som elektrifieringen av transporter och 

industrin samt förändringarna i omställningen till ett robust och hållbart energisystem 

innebär, bland annat för samhällsplaneringen.  

Förslag 5 om förstärkt uppdrag till länsstyrelserna utgörs av uppdrag och ökad 

finansiering för länsstyrelsens arbete med att stödja den regionala klimatomställningen. 

Genom att tillföra resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- 

och klimatomställningen kan stödet till lokala och regionala aktörer utvecklas och skalas 

upp genom olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas 

till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och 

samordning inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande 

av åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan. Förslaget motverkar hinder kopplade 

till brist på samordning samt resursbrist.  
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• följa upp lokala och regionala åtaganden i färdplanen enligt förslag 1. 

 

Därtill ska medel kunna användas till att länsstyrelsen själv, eller andra regionala aktörer 

genom utlysning eller medfinansiering, ska kunna driva och utveckla nätverk, genomföra 

förstudier, bidra till kunskapsuppbyggnad, utveckla metodstöd, identifiera och ansöka om 

finansiella medel, skala upp metoder och kunskap, följa och lära av innovationer och 

implementering av forskningsresultat. Medel kan med fördel användas för att utveckla och 

skala upp pågående arbeten, initiativ och nätverk. 

Förslaget bedöms kräva en ökad finansiering med 50 miljoner kronor per år mellan 2024 till 

och med 2030 utöver länsstyrelsens budgetäskande. Medlen fördelas mellan länsstyrelserna.  

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Länsstyrelsen ska enligt sin instruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet och 

arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Länsstyrelsen uppfattas dock 

av flera kommuner idag ha begränsade resurser att arbeta strategiskt och proaktivt och ge det 

stöd som kommunerna är i behov av. Det finns ett behov av en tydlighet från staten samt ett 

mer långsiktigt fokus för att få kraft att driva omställningen på kommunal och regional nivå 

och för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att öka takten i omställningen.  

 Bedömning av potentialen för förslag 5 

Förslaget bemöter det identifierade hindret brist på samordning av klimatarbetet. Bristen 

bedöms bero på brist på resurser för bland annat medfinansiering av projekt, vilket leder till att 

samverkan i energi- och klimatfrågor på lokal och regional inte genomförs på ett 

tillfredställande sätt. Detta leder till att insatser försenas eller uteblir inom områden som 

samordnade varutransporter, energieffektivisering och energiplanering, mobilitetsåtgärder 

med mera. I dialoger och workshops som genomförts under hösten 2021 och våren 2022 

framstår det att riktningen, det vill säga klimatmålen, är tydligt utstakad från regeringen men 

att klimatarbetet konkurrerar med andra viktiga politiska frågor och prioriteringar. Flera 

deltagare lyfte att klimatfrågan är marginaliserad i deras arbete, trots den akuta situationen. 

Det finns ett behov av en tydlighet från staten för att få kraft att driva omställningen på 

kommunal och regional nivå och för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att 

öka takten i omställningen.  

Även ett mer långsiktigt fokus i arbetet är något som lyfts fram som viktigt och som också 

behöver utvecklas. Kommunerna vittnar även om behov av att kunna ha tidiga dialoger med 

länsstyrelsen i samhällsplaneringen, för att kunna få hjälp och stöd i arbetet, både formellt och 

informellt. Länsstyrelsen uppfattas dock av flera kommuner idag ha begränsade resurser att 

arbeta strategiskt och proaktivt och ge det stöd som kommunerna är i behov av. 

De senaste åren har länsstyrelsens medel för det energi- och klimatstrategiska arbetet kraftigt 

minskat. Länsstyrelserna har därför bland annat sökt externa medel från exempelvis 

Energimyndighetens tidigare uppdrag Lokal och regional kapacitetsutveckling, för att kunna 

utföra sina uppdrag. Denna neddragning står i kontrast till de skrivningar som regeringen la 

fram i den förra Klimatpolitiska handlingsplanen (Regeringen 2019) där det går att läsa att: 

”Regeringen avser att förtydliga länsstyrelsernas stödjande roll i att genomföra regeringens 

klimatpolitik på regional nivå, inte minst för att länsstyrelserna på ett tydligare sätt ska kunna 

stödja och underlätta för kommunerna när det gäller minskad klimatpåverkan i fysisk 
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planering. Samordningen mellan den fysiska planeringen mellan lokal, regional och nationell 

nivå behöver förbättras.”  

Mot bakgrund av den komplexitet som länsstyrelsens arbete innebär, såväl kopplat till 

instruktionen som i olika uppdrag, behöver länsstyrelsen förstärkta förutsättningar att leda och 

samordna och att utveckla sin förmåga att stödja och koordinera energi- och klimatarbetet på 

lokal och regional nivå. Det behövs därför en långsiktighet i finansieringen till länsstyrelsen 

för att kunna samordna och leda energi- och klimatarbetet och koordinera och involvera flera 

olika aktörer i genomförandet av åtgärder, men också tydligare uppdrag. Genom att tillföra 

resurser och förtydliga länsstyrelsens roll att leda och samordna energi- och 

klimatomställningen kan arbetet inte bara underlättas utan också utveckla och skala upp 

påbörjat arbete i olika nätverk, arbetsgrupper och samarbeten. Förstärkningen kan användas 

till kunskapsspridning, metodutveckling, processtöd och annan koordinering och samordning 

inklusive medfinansiering som krävs för att få till ett effektivt genomförande av åtgärder som 

bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Förslaget omfattar alla länsstyrelser och därigenom alla kommuner och regioner. Förslaget ger 

utsläppsminskningar i alla sektorer där det finns direkt eller indirekt rådighet på lokal eller 

regional nivå. Klimateffekter förväntas både på kort sikt samt på medellång till lång sikt (2030 

och vidare). Regionalt samarbete i klimatfrågor är viktig bland annat för utveckling av 

planfrågor som styr infrastrukturutveckling som förbättrar de långsiktiga möjligheterna för 

klimatomställningen 

Förslaget kan införas direkt. Uppföljning sker genom länsstyrelsernas årliga rapportering till 

Regeringskansliet.  

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning är att förstärka regionerna eller de regionala energikontoren som en 

samordnade aktör på regional nivå istället för länsstyrelsen. Regionerna ansvarar för regional 

utveckling där klimatomställning är en viktig del och energikontoren är en väl etablerad aktör 

som i flera fall är organiserade under en region. Vår bedömning är dock att länsstyrelsen är en 

mer lämplig part för detta förslag eftersom länsstyrelsen redan idag enligt sin instruktion ska 

verka för att nationella mål får genomslag i länet och arbeta sektorsövergripande utifrån ett 

statligt helhetsperspektiv, till skillnad från regioner som inte har detta ansvar utan styrs av 

egen politik och självstyre. Länsstyrelsen ska enligt länsstyrelseinstruktionen också främja 

samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i 

länet (Länsstyrelsen har dessutom uppdrag och kompetens inom många områden med 

koppling till klimat- och energiomställning såsom samhällsplanering, 

klimatanpassningsåtgärder, riksintressen, tillstånds- och tillsynsfrågor, våtmarksåtgärder med 

mera. Länsstyrelsen är en redan etablerad aktör för att leda och samordna det regionala arbetet 

med genomförande av energi- och klimatstrategierna, samtliga län har därför en aktuell 

energi- och klimatstrategi.  

Det är viktigt att länsstyrelsen genomför uppdraget i samverkan och dialog med regionen. I 

många län är samverkan i energi- och klimatfrågor mellan länsstyrelsen och regionen redan 

pågående och välfungerande. Omkring hälften av energi- och klimatstrategierna är framtagna 

och antagna tillsammans med regionen. Fler länsstyrelser har även startat upp eller 

vidareutvecklat regionala energi- och klimatråd. Rådens syfte är att tillsammans med regionen, 
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näringsliv, kommuner och myndigheter öka takten i klimatomställning och vara ett forum för 

att öka de konkreta åtgärderna kopplat till de regionala energi- och klimatstrategierna, men 

också vara en tvärsektoriell plattform för kunskapsutbyte och erfarenheter mellan aktörer från 

olika branscher. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget ska bidra till ett helhetsperspektiv på klimatomställning som en del av hållbar 

utveckling och därmed ge positiva effekter även för andra miljömål och hållbarhetsmål än 

klimat, främst god bebyggd miljö och generationsmålet. Ökat stöd från länsstyrelsen kan 

förbättra vägledning kring målkonflikter och bidra till att beslut kring avvägningar påskyndas. 

Förslaget bör ge en viss positiv effekt på sysselsättning och regional utveckling. Förslaget 

bidrar till att stärka klimatarbetet och samtidigt uppnå andra samhällsmål, vilket bör få 

fördelar för sysselsättningen på regional nivå. Klimatarbete kan stimulera entreprenörskap och 

attrahera nya verksamheter till regionen. Omställningsarbete i sig kan även innebära vissa 

investeringar i bland annat laddinfrastruktur, förnybar el och energieffektivisering. Förslaget 

bidrar till att jämna ut möjligheterna för samtliga kommuner att bidra till och dra nytta av 

klimatomställningen, liksom deras medborgare och företag.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medelhög kostnadseffektivitet. Förslaget riktar in sig på ett tydligt 

identifierat hinder för klimatomställning, nämligen brist på stöd och koordinering av 

klimatarbetet på regional nivå. Att säkerställa att ökad koordinering sker kan ses som 

tillhandahållande av en kollektiv nyttighet vilket kommuner och andra lokala aktörer har 

bristande incitament att själv tillhandahålla. Utifrån detta perspektiv kan det sägas vara 

samhällsekonomiskt effektivt att tillhandahålla denna koordinering för att uppnå de klimatmål 

som man förbundit sig till på nationell nivå (men i varierande grad på lokal nivå).  

Koordineringen kan uppnås dels genom ökade resurser, dels genom tydligare uppdrag till en 

koordinerande part. Utredningens förslag bygger på bedömningen att en kombination är 

lämplig, eftersom länsstyrelsens uppdrag att leda och samordna arbetet med energi- och 

klimatstrategierna inte är tillräckligt tydligt och för att det saknas tillräckliga förutsättningar i 

form av ekonomiska medel att bedriva ett sådant arbete. 

Stödets kostnadseffektivitet beror till stor grad på den detaljerade utformningen. Dels i vilken 

mån det säkerställs att det ekonomiska stödet bidrar till ökad koordinering och till exempel 

inte delas ut till koordineringsarbetet som redan sker, dels i vilken mån stödet riktas in på den 

form av koordinering som är allra mest angelägen.  

Genom att effektivisera och koordinera det klimatarbete som behöver ske på lokal och 

regional nivå kan stödet bidra till acceptans och kostnadseffektivitet för de utsläppsminskande 

och upptagsökande åtgärder som behöver göras för att åstadkomma bland annat en ökad 

elektrifiering, resurseffektivitet och ett robust samhälle. 
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Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten och bör leda till ökad effektivitet 

av andra stöd.  

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha en viss positiv påverkan på kommuner och regioners budget genom ökat 

stöd samt medfinansiering från länsstyrelsen. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Länsstyrelserna rapporterar årligen i samlad form till Regeringskansliet från det strategiska 

energi- och klimatarbetet. Regionala energi- och klimatstrategier och åtgärdsprogram är 

tydliga resultat av medlen och uppdragen till länsstyrelsernas energi- och klimatarbete och 

utgör stöd för kommuners klimatarbete, vilket kan utläsas från bland annat olika kommuners 

hemsidor om klimatarbete. Riksrevisionens (2019) granskning av regeringens styrning av 

länsstyrelserna pekar på att regeringens sätt att styra begränsar länsstyrelsernas möjligheter att 

bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Den detaljerade styrningen och den omfattande 

bidragsfinansieringen av länsstyrelsernas verksamhet leder till att länsstyrelserna har svårt att 

planera sin verksamhet på ett långsiktigt och effektivt sätt. Vår bedömning är att en mer 

långsiktig finansiering av länsstyrelsens klimat- och energiarbete skulle skapa bättre 

förutsättningar för länsstyrelsen att leda och stödja den lokala och regionala 

klimatomställningen. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Länsstyrelsen har befintliga roller och uppdrag inom klimat- och energiområdet via sin 

instruktion och regleringsbrev. Förslaget om förstärkta medel och uppdrag medför att 

länsstyrelsen får bättre förutsättningar att stötta främst kommunerna och samordna den lokala 

och regionala klimatomställningen. 

Genom att förstärka länsstyrelsens arbete att samordna och leda energi- och 

klimatomställningen bidrar förslaget till att förstärka genomförandet av bland annat 

Elektrifieringsstrategin och förslag från Miljömålsrådet, liksom att öka genomförandet av de 

regionala energi- och klimatstrategierna och andra relevanta styrdokument på nationell, 

regional och lokal nivå. 

Förslaget är en viktig del i den övergripande färdplanen för att stödja kommuner och regionala 

aktörer i klimatomställningen (förslag 1) samt för genomförandet av förslaget om stöd till 

strategisk klimatomställningsfunktion (förslag 3). Länsstyrelserna kan stödja den nationella 

samordnaren för uppföljningen av kommunernas och regionernas färdplansarbete.  

  

Sida 375 (547)



90 

 

4.6 Förslag 6. Regional upphandlingssamordning  

 

 

Detta förslag innebär fleråriga statliga stöd till regionala funktioner för 

upphandlingssamordning för utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. Medel 

föreslås kunna sökas av region, kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, 

samordnande kommun eller motsvarande via Upphandlingsmyndigheten som även uppdras att 

stödja och följa upp upphandlingssamordningens arbete.  

Samordningsfunktionen stödjer kommunernas upphandlingsverksamhet genom nätverk och 

samarbeten. Här ingår även att agera länk till Upphandlingsmyndigheten, arbeta med 

strategiska upphandlingsriktlinjer och regional utveckling samt att driva projekt och 

utbildningsinsatser. Samordningsfunktionen ska också på olika sätt underlätta regionens och 

kommunernas arbete med uppföljning av kravuppfyllelse samt facilitera leverantörsdialog och 

annan extern kommunikation.  

Då många kommuner har likartade upphandlingsbehov och att det inom vissa sektorer liknar 

de behov som regionen har, finns det goda förutsättningar för samordning. Det finns                                                                                                                                                                                              

även betydande möjligheter till effektivt erfarenhetsutbyte kring mer innovativa och 

resurseffektiva lösningar kopplat till upphandlingar, till exempel att upphandla möbeltjänster 

som inventering, lager och renovering snarare än enbart upphandling av nya möbler 

Finansieringen föreslås omfatta cirka 50 miljoner kronor per år via Upphandlingsmyndigheten 

under 2024-2030 med en kontrollstation vid lämplig tidpunkt. Med cirka 2,5 miljoner kronor 

per sökande part finns möjlighet till både tjänst och projekt. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Om det offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav öka i offentlig 

upphandling vilket framhålls både i promemorian En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) och i Miljömålsberedningens 

utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). Hinder för att utnyttja denna 

möjlighet och kunna sända signaler för klimatomställning till företag utgörs enligt 

kommunintervjuerna av resurs- och kompetensbrist. För att öka kostnadseffektiviteten bör 

mellankommunala och regionala samarbeten främjas och stöd ges till de samarbeten som 

redan sker. Det kan utgöra hinder för effektiv klimatomställning om olika upphandlande 

aktörer ställer olika klimatkrav i samma närområde där företag då får olika besked om vilka 

klimatkrav de ska möta upp mot vilket försvårar deras omställning. 

Kommunernas verksamheters aktiva deltagande i upphandlingsprocessen, förutom 

upphandlingsenheterna, lyfts fram som extra viktigt i fråga om utformning av relevanta 

Ett utökat stöd till framför allt kommuner föreslås genom fleråriga statliga stöd för 

regionala funktioner för upphandlingssamordning. Medel föreslås kunna sökas av region, 

kommunförbund, gemensam inköpsorganisation, samordnande kommun eller 

motsvarande för utveckling och tillämpning av klimatkrav i upphandling. Om det 

offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav öka i offentlig 

upphandling. Förslag bidrar med stöd till kommunerna och regionerna för att överkomma 

identifierade hinder kopplade till främst resurs- och kapacitetsbrist. 
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upphandlingskrav anpassade för beställarnas behov och för en effektiv och relevant 

uppföljning. Här kan förutom det regionala stödet även förslaget om medel för en kommunal 

klimatomställningsfunktion, förslag 3, utgöra en viktig resurs. 

Ytterligare möjligheter är att kopplingen mellan kommuner och regioner med 

Upphandlingsmyndigheten och andra myndigheter tydliggörs via den regionala samordningen 

och arbetet med ständiga förbättringar för utformningen av upphandlingskriterier underlättas. 

Med bättre upphandlingskriterier underlättas kommunernas och regionernas 

upphandlingsarbete. 

 Bedömning av potentialen för förslag 6 

Förslaget bemöter det identifierade hindret brist på resurser. Det saknas även politisk 

prioritering och gemensamma målbilder vilket främst adresseras genom förslag 8 om skärpta 

krav på offentlig upphandling och bättre vägledningar. Klimatkrav i upphandling uppfattas 

som frivilligt och det råder brist på kompetens vilket inkluderar uppföljning av ställda krav. 

Syftet med förslaget är att ge samtliga kommuner och regioner förutsättningar att arbeta 

proaktivt med att minska klimatutsläpp via klimatkrav i upphandling samt driva mot en mer 

hållbar konsumtion av varor och tjänster. Vårt intryck från dialogerna som skett inom ramen 

för detta uppdrag är att i dagsläget saknar en del kommuner resurser att arbeta konsekvent och 

strategiskt med upphandling vilket skulle underlättas av ett regionalt stöd. Hos regioner eller 

annan likvärdig part kan arbetet förstärkas med en samordningstjänst som även arbetar för att 

implementera eventuella nya krav för offentlig upphandling och för att verka för att framtida 

nationella konsumtionsmålen som bör betraktas som en del av generationsmålet21 nås. 

Upphandlingssamordnaren etablerar kontakter och bygger samverkan för viktiga lokala och 

regionala insatser, såsom beställarnätverk. Genom samordnarens arbete med stöd, samordning 

av upphandlingar, spridning av goda exempel och verktyg för kravställning och uppföljning 

stärks kommunala och regionala upphandlare och klimatambitioner i politiskt antagna 

upphandlingsstrategier höjs. Detta leder till att klimatkraven i upphandlingar höjs och 

signalerna till marknaden påverkar utbudet vilket leder till minskad klimatpåverkan inom och 

utanför Sveriges gränser. 

I dagsläget står kommuners och kommunala bolags offentliga upphandling för cirka 12 

miljoner ton koldioxidekvivalenter och regioners för nästan 6 miljoner ton 

(Upphandlingsmyndigheten 2021). Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar 

såväl lokala, regionala som internationella utsläpp inom flera olika områden som transporter, 

förbrukningsvaror i plast, minskad klimatpåverkan från måltider och från bygg- och 

anläggningsprojekt med mera. 

Den regionala upphandlingssamordningens arbete följs upp av en regelbunden inrapportering i 

samband med återsökning av finansiering. Upphandlingsmyndigheten föreslås ansvara för 

 

 

21 Riksdagens definition av generationsmålet är "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 
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tilldelning och uppföljning av medel alternativt sker uppföljningen gemensamt av 

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket eller i annan lämplig form. 

Klimateffekt väntas redan på kort sikt eftersom upphandlingssamordningen kan facilitera mer 

klimatsmarta upphandlingar. Vad som behöver göras är ofta redan känt, men resurser och 

konkret vägledning kan saknas.  

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till regional upphandlingssamordning är att stärka den lokala 

upphandlingen direkt genom resurstilldelning till landets kommuner. Att ge medel till varje 

kommun är dyrare för staten än samordning på regional nivå. Ungefärlig kostnad för lokala 

strategiska upphandlare med cirka 1 miljon kronor per kommun och år uppskattas till cirka 

300 miljoner kronor per år om alla kommuner antar erbjudandet, medan kostnaden för 

regionala samordnare med cirka 2,5 miljoner kronor per region eller motsvarande per år (för 

exempelvis en tjänst och medel för olika initiativ och projekt) uppskattas till sammanlagt cirka 

50 miljoner kronor/år om samtliga regioner/motsvarande antar erbjudandet. Dessutom finns 

risk att samarbeten mellan kommuner samt delande av goda exempel och erfarenheter minskar 

om det inte finns en tydlig regional samordning vilket medför att alternativet blir mindre 

kostnadseffektivt.  

Ett annat alternativ är att genom lagstiftning snabbt fasa ut fossila drivmedel, fossil plast och 

införa skarpa gränser för klimatpåverkan för nya bygg- och anläggningsprojekt med mera. Det 

vill säga, endast klimatsmarta alternativ blir tillåtna att upphandla. Alternativet bedöms dock 

inte rymmas inom ramen för detta uppdrag som avgränsar sig till ökat lokalt och regionalt 

genomförande av nationell klimatpolitik. Dessutom brukar förbud ur ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv vara förknippat med höga kostnader för enskilda aktörer givet 

att det finns andra typer av styrmedel som kan skapa incitament och ge liknande effekter. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget bidrar till generationsmålet och miljömålet god bebyggd miljö, till exempel kan 

minskad användning av förbränningsmotorer ge förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Vid 

ökad resursåtervinning måste hänsyn tas till produkternas beståndsdelar och innehåll, så att 

farliga ämnen inte recirkuleras, anrikas eller används till olämpliga ändamål. Annars kan det 

innebära målkonflikter med giftfri miljö. 

Förslaget har en positiv påverkan på möjligheten att uppnå mål 12 hållbar konsumtion och 

produktion i de globala målen för hållbar utveckling. Upphandlingssamordningen förbättrar 

förutsättningarna för regionala och kommunala aktörer att konsumera mer hållbart. Genom att 

upphandlingssamordningen förstärker aktörernas förmåga att följa upp kravställning, kan även 

sociala frågor så som arbetsvillkor både utomlands och i Sverige gynnas av förslaget.  

Förslaget har en liten till medelstor positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling. 

Förslaget kan gynna svenska aktörer på sikt i samband med att klimatmål för konsumtion 

implementeras och krav på transport och hållbarhet av varor skärps. Offentlig sektor kan och 

bör nyttja offentlig upphandling som ett styrmedel för att accelerera den gröna omställningen. 

Samtidigt kan hållbarhetskrav i offentlig upphandling leda till att tjänster/varor blir dyrare, 

men i stort sett bör effekten bli positiv för alla regioners långsiktiga utveckling då inlåsning i 

den fossila ekonomin undviks.   
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I mindre kommuner kan det förekomma svårigheter att handla upp enligt nya vägledningar 

och regelverk och kostnader kan öka på grund av att deras resurser för upphandling är 

begränsade och antalet möjliga leverantörer kan vara begränsat. På sikt kan lokala företag 

gynnas genom effektivare logistik med mera men företag med lägre klimatambition samt de 

med stora omställningskostnader kan missgynnas. Kommuner som redan arbetar med 

klimatomställning kan ha en kortare instegsperiod än de med lägre klimatambition. På sikt 

gynnas mer hållbart näringsliv och offentliga parter som aktivt investerar i lägre 

klimatpåverkan. Cirkulära affärsmodeller med lägre klimatavtryck gynnas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Genom att förbättra förutsättningarna för 

samordnade upphandlingar minskar transaktionskostnader för olika aktörer och på så sätt kan 

kostnaderna för klimatomställningen sänkas. Stödets kostnadseffektivitet är starkt beroende av 

dess additionalitet, det vill säga om stödet bidrar till ökad koordinering och inte delas ut till 

koordineringsarbete som redan sker. Detta görs genom att stödet kan användas på olika sätt 

utifrån respektive regions förutsättningar och behov för att ge största klimatnyttan. Regionerna 

(eller motsvarande) ska beskriva vilka additionella åtgärder stödet möjliggör. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Lokalt och regionalt kan förslaget kräva ökad kompetensutveckling av personal och etablering 

av nya rutiner. På sikt bedöms dock förslaget leda till besparingar då arbetet med upphandling 

effektiviseras genom exempelvis gemensamma upphandlingar och ökat kunskapsutbyte.  

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

2018 fick regionerna erbjudande att inrätta och upprätthålla en funktion som regional 

digitaliseringskoordinator. Tillväxtverket lät utvärdera koordinatorernas arbete (2021) med 

slutsatsen att koordinatorfunktionen har bidragit till att det skett en positiv förflyttning inom 

innevarande programperiod men att arbetet behöver utvecklas ytterligare. Finansieringen har 

möjliggjort förbättrat arbete med digitaliseringens olika aspekter. Koordinatorns strategiska 

position har varit viktig. Utvärderingen pekar även på behovet av aktivt stöd från och 

samverkan med myndigheter. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

I Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) samt i 

promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 

2021:31) föreslås införande av skärpta klimatkrav för offentlig upphandling. Skärpta krav 

kommer att kräva kompetensutveckling hos upphandlande organisationer, samt att uppföljning 

för att säkerställa kravuppfyllelse behöver prioriteras och utvecklas. De föreslagna målen för 

minskad klimatpåverkan från konsumtion i utredningen Sveriges globala klimatavtryck 

kommer troligen kräva ökad styrning mot mer cirkulära varor och effektiva tjänster.  En 

regional upphandlingssamordning kan stötta kommuner och regionen i implementeringen av 
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dessa eventuella nya styrmedel samt redan beslutade styrmedel såsom lagstiftning om 

offentlig upphandling, klimatmålen och målet om god ekonomisk hushållning i 

kommunallagen. 

Förslaget har starka synergieffekter med förslag 8 Ökade krav i offentlig upphandling. Ökade 

krav tillsammans med förstärkt stöd och samordning från regional nivå ger goda 

förutsättningar för minskade utsläpp från kommuners och regioners konsumtion. Den 

regionala upphandlingssamordningen kan även samverka med den nationella nivån och stötta 

den kommunala klimatomställningsfunktionen (förslag 3) samt att uppdrag till myndigheter 

(förslag 2) kan stärka samordnarens samverkan med myndigheterna inklusive i 

försöksverksamhet.  
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4.7 Förslag 7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 

 

  

Fleråriga statliga stöd föreslås till regionala samordningsfunktioner för ökad fossilfri mobilitet 

och tillgänglighet samt ökad transporteffektivitet för både person och godstransporter. Medel 

föreslås kunna sökas av respektive region och omfatta både medel för en samordnarfunktion 

och medel för olika kampanjer, utbildningar och prova-på aktiviteter för att underlätta fossilfri 

tillgänglighet och mobilitet samt övergången till lägre andel resursintensiva färdmedel. 

Samordningsfunktionen kan driva nätverk och bör stödja kommunernas satsningar med 

transporteffektiv samhällsutveckling och synkronisera dessa med 

kollektivtrafiksförvaltningen, arbetet med länstransportplaner och regional utveckling, 

cykelstrategier samt digitaliserings- och bredbandskoordinatorer regionalt. 

Samordningsfunktionen bör även agera som kontaktpunkt mot Trafikverket och bidra med 

bland annat projektledarkompetens och kapacitet att bistå i arbetet med regionala 

trafikstrategier. Samordningsfunktionen kan även medverka i arbete med andra relevanta 

planer och initiativ som främjar en mer resurseffektiv rörlighet och tillgänglighet. För en 

hållbar klimatomställning behöver samhällsutvecklingen minska behovet av egen bil genom 

effektivt nyttjande av digital tillgänglighet, lokalisering av målpunkter för transporter, gång, 

cykel och mikromobilitet samt kollektivtrafik och delade fordon. 

Samordningsfunktionen bör även ansvara för, eller bistå i arbetet med, framtagande av och 

projektledning för regionala trafikstrategier som innefattar tillgänglighet, mobilitet och 

transporter, både person- och godstransporter. Nätverk kan vara lämpligt för 

kunskapsöverföring och kommunikation i syfte att förstärka implementeringen av 

fyrstegsprincipen 22. Implementering av initiativ och direktiv från nationell och EU-nivå ska 

främjas. Samordningsfunktionen koordinerar också regionens och kommunernas arbete med 

medborgarengagemang och beteendeförändringar inom mobilitetsområdet i samverkan med 

energi- och klimatrådgivningen, energikontor och andra parter som arbetar inom 

mobilitetsområdet. Uppföljning sker mot regionala mål inom området transport och 

tillgänglighet regionalt, med hänsyn till relevanta nationella målsättningar inom transport och 

 

 

22 Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra 

till en hållbar samhällsutveckling. Steg 1 är åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 

samt valet av transportsätt. Steg 2 är åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig 

infrastruktur. 

I förslaget om regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion föreslås 

fleråriga statliga stöd för fossilfri mobilitet och tillgänglighet samt ökad 

transporteffektivitet för både person- och godstransport. Medel föreslås kunna sökas av 

respektive region och omfatta både medel för en samordningsfunktion och medel för 

åtgärder. Genom åtgärder som minskar bilberoendet, gynnar gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens möjligheter finns möjligheter att snabbt 

minska transportutsläppen utan att tumma på samhällets funktioner eller invånarnas 

möjligheter att möta sina tillgänglighets- och transportbehov. Förslaget adresserar främst 

hinder i form av brist på resurser och kompetens. Förslaget kan även minska hinder 

kopplade till politisk prioritering.  
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klimat. Den nationella strategin för levande städer (Skr. 2017/18:230) innehåller målet att 

andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 

procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikanalys tog 2019 fram fyra kompletterande indikativa 

målnivåer för olika typer av kommuner (enligt SKRs kommunindelning) eftersom 

förutsättningarna är olika i olika områden och där vissa kommuner överträffar målet redan 

idag.  

Medel sökes via Trafikverket som även uppdras att följa upp arbetet (i samarbete med 

Trafikanalys eller annan lämplig part) och besluta om fortsatt tilldelning av medel, samt vara 

en länk till nationell nivå. Finansiering föreslås ske för 2024-2030 med en kontrollstation vid 

lämplig tidpunkt vilket ger en total omfattning på cirka 80 miljoner kronor per år och fördelas 

med summan 4 miljoner kronor per sökande part och år. Med ett lika stort stöd per region blir 

det proportionerligt ett större stöd för mindre befolkningstäta regioner, vilket är avsiktligt för 

att möta upp resursbrist som ett hinder för ökad takt i klimatarbetet.   

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Flera utredningar pekar på behovet av en ökad transporteffektivisering för att Sveriges mål att 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 

jämfört med 2010. SOFT-utredningen (Energimyndigheten 2020) beskriver lösningar till 

klimatomställning av transporter som omfattar transportens tre ben: transporteffektivt 

samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt förnybara drivmedel.  

Åtgärder inom dessa tre krävs för att gemensamt leda till ett effektivt transportsystem där 

transportarbetet har minskat och de nödvändiga transporterna körs med fossilfria drivmedel i 

energieffektiva fordon. Hindersanalysen visar att det saknas fortfarande kunskap, goda 

exempel och finansiering för att systematiskt arbeta för att främja ökad transporteffektivitet 

genom minskad biltransport till fördel för gång-, cykel och kollektivtrafiklösningar, samt 

tillvaratagande av digitala medel för att minska de fysiska transporterna. 

Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21) lyfter i sina förslag 

transporteffektivitet som en nyckel i det kommande klimatomställningsarbetet, och föreslår 

flera åtgärder för att dels förtydliga och förankra transporteffektivitet inom 

infrastrukturplanering nationellt och regionalt och dels förenkla statlig finansiering för steg 1 

och 2 åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Behov av ett ökat stöd i mobilitetsfrämjande arbete finns såväl på kommunal som regional 

nivå. Fastän många kommuner har arbetat med att ställa om sina transporter till fossilfritt 

saknas ofta ett systematiskt arbete med frågorna. Kommunrankingen som tas fram och 

publiceras årligen av Aktuell Hållbarhet lyfter bland annat att två tredjedelar av kommunerna 

saknar ett systematiskt arbete för att effektivisera transporter (Aktuell hållbarhet 2022).  Både 

kommuner och stödorganisationer som BioDriv Öst berättar i detta uppdrags dialogmöten om 

utmaningen i att gå emot bilnormen genom att till exempel begränsa parkering. Arbete med 

mobilitetsåtgärder och transporteffektivisering sker inte i tillräcklig omfattning inom ramen 

för ordinarie verksamhet på kommuner och hos regioner, vilket också påpekas i utredningarna 

Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15) och Rätt för klimatet (SOU 2022:21). 

 Bedömning av potentialen för förslag 7 

Förslaget adresserar främst hinder i form av brist på resurser och kompetens. Förslaget kan 

även minska hinder kopplade till politisk prioritering.  
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Syftet med förslaget är att ge samtliga kommuner och regioner förutsättningar att arbeta 

proaktivt med att stötta transporteffektiv samhällsutveckling. I dagsläget saknar många 

kommuner resurser att arbeta konsekvent och strategiskt med mobilitetsfrågor, och hos 

regioner är arbetet ojämnt där vissa kommit långt medan andra saknar en 

mobilitetssamordnarfunktion.      

Med stöd från bland annat IVLs (2017) förslag på tio reformer som underlättar kommuners 

klimat- och miljöarbete, SOFT-utredningens slutsatser (Energimyndigheten 2020), 

Klimatpolitiska Rådets rapport (2022), IEAs 10-punktprogram för att minska oljeberoende 

(2022) samt IPCCs tredje arbetsgrupps rapport om åtgärder för minskad klimatpåverkan 

(IPCC 2022) finns starka belägg för att stödja en mer transporteffektiv samhällsutveckling för 

att gynna klimatomställningen. Genom åtgärder som minskar bilberoendet, gynnar gång-, 

cykel-, och kollektivtrafik samt tar vara på digitaliseringens möjligheter finns möjligheter att 

snabbt minska transportutsläppen utan att tumma på samhällets funktioner eller invånarnas 

möjligheter att möta sina tillgänglighets- och transportbehov. 

Förslaget kan öka möjligheterna för kommunerna att få vägledning och hitta goda exempel 

gällande främjande av alternativ till bilburen transport, men även att identifiera de mest 

effektiva mobilitetslösningarna för olika delar av kommungeografin. Samordnarstödet skulle 

även innebära en hjälp till kommuner och regioner att söka medel för både studier och 

investeringar samt möjligheter att delta i kampanjer och testa-på verksamhet. Ifall steg 1 och 2 

åtgärder kan inkluderas i större utsträckning i länstransportplanering, i enlighet med förslaget 

från Klimaträttsutredningen, kan samordnaren driva på för att åtgärder finansieras helt via 

länstransportplanen eller i kombination med andra former av stöd som stadsmiljöavtal med 

mera. Samordnaren kan bidra till att driva på utbyggnad av laddinfrastruktur speciellt i 

områden med glesare bebyggelse för bättre förutsättningar till fossilfri mobilitet. 

Regionen och vissa kommunalförbund har ansvar för kollektivtrafik och regioner ansvarar för 

länstransportplanering vilka båda är viktiga kanaler för att påverka trafikarbetet lokalt och 

regionalt, och därför lämpliga hemvister för en mobilitetssamordnare. 

Utifrån ett åtgärdspotentialsperspektiv kan utsläppsminskningarna till följd av förslaget vara 

betydande. De totala personbilsutsläppen ligger enligt Naturvårdsverket på ca 10 miljoner ton 

per år och olika transporteffektiviseringsåtgärder kan enligt Panorama (Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och Klimatpolitiska rådet 2022) och IPCC (2022) leda till en minskning 

av transportutsläppen med en fjärdedel, vilket skulle ge en åtgärdspotential upp mot 2,6 

miljoner ton per år. Av detta utgör enligt Panorama ökad andel kollektivtrafik 0,8 miljoner 

ton, ökad överflyttning till järnväg samt ökad andel gång och cykel 0,6 miljoner ton vardera 

samt ökad andel resfria möten strax under 0,6 miljoner ton (detta har pandemin dock visat 

vara en underskattning). 

Klimateffekten av förslaget förväntas ske på kort till medellång sikt men tydligt före 2030. 

Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar riskerna för att klimatmålen 2030 och 

2045 inte nås. En mer transporteffektiv samhällsutveckling minskar miljöpåverkan, inklusive 

klimatpåverkan, både genom minskad användning av fossila bränslen och minskat behov av 

fordon. Transporteffektivitet kan även leda till att resurser som elnätskapacitet frigörs till 

bland annat elektrifiering av övriga samhälls- och industrifunktioner.   
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Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till samordningsfunktioner regionalt vore att erbjuda medel för lokala 

mobilitetsfunktioner (eller motsvarande). Lokala mobilitetsfunktioner skulle troligen behöva 

stöd av till exempel ett nationellt projekt, exempelvis för att kunna söka och använda ERUF-

medel. Detta skulle dock inte nödvändigtvis förbättra den mellankommunala och -regionala 

samverkan eller skapa en stark koppling mellan kommunala behov för mobilitetsåtgärder och 

länstransportplaneringen. Ungefärlig kostnad för lokala funktioner uppskattas till ca 300 

miljoner kronor per år (om samtliga kommuner skulle söka sådant stöd, och få cirka 1 miljon 

kronor per kommun), medan kostnaden för regionala funktioner uppskattas till runt 80 

miljoner kronor per år (om samtliga regioner skulle söka det föreslagna stödet på 4 miljoner 

kronor per region). Utredningen bedömer att regionala samordningsfunktioner kan ge större 

nytta till lägre kostnad för staten.  

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget bidrar till generationsmålet och miljömålen begränsad klimatpåverkan och god 

bebyggd miljö. Minskad förbränning av fossila bränslen och ökad gång- och cykeltrafik har 

även positiva effekter på människors hälsa och livsmiljö och förslaget bidrar således även till 

målen om hälsa i Agenda 2030. Förslaget bidrar även till uppfyllande av de globala målen för 

hållbar utveckling mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 hållbara 

städer och samhällen genom att samordnaren stärker kommunala och regionala aktörers 

förutsättningar för tillgängliga hållbara transportsystem för alla. Det finns även synergieffekter 

med målen för minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet genom att öka förutsättningarna för 

en transportsnål mobilitet och förbättrad tillgänglighet för invånare som inte äger eller kör bil. 

Mobilitetslösningar kommer att se annorlunda ut i olika kommuner och regioner utifrån 

förutsättningar och behov. Det är viktigt att ta hänsyn till regionala förhållanden som 

transport- och resestråk och knutpunkter, mellankommunal och -regional pendling. För att få 

god synergi med andra samhällsmål är det viktigt att inkludera områden med gles bebyggelse 

och marginaliserade grupper i mobilitetsplaneringen. 

Förslaget syftar till att stärka kommunalt och regionalt arbete för en mer transporteffektiv 

samhällsplanering. Via den föreslagna funktionen kan potentiellt samtliga invånare nås.  

Insatser blir ofta fokuserade på urbana miljöer där flest mobilitetslösningar kan tillämpas, 

dock bör även tillgänglighet till service med mera förbättras i glesare bebyggelse. Effekten av 

att lyfta alternativa lösningar för mobilitet än egen bil kan komma att gynna grupper med 

svagare köpförmåga som inte har bil, alternativt har dåligt med parkeringsalternativ eller långa 

restider till följd av bristande kollektivtrafik. Fler behovsutredningar kan behövas för att 

åtgärder ska nå prioriterade grupper. 

Förslaget bedöms ha en liten till medelstor positiv effekt på sysselsättning och regional 

utveckling. Handel och verksamheter i stadskärnor kan gynnas då markanvändning för bil 

minskar och förbipasserande fotgängare ökar. Transporteffektivisering i form av samlastning, 

logistikcentra och samordnade varutransporter ger förutsättningar för att minska både trängsel 

och transportkostnader. Förslaget kan öka intresset för verksamheter kopplat till cykel och 

mikromobilitet. Lokalsamhällens attraktivitet kan gynnas genom satsningar på digitalisering, 
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mikromobilitet, mobilitetshubbar23 med mera. Mobilitetssamordningen regionalt kan bidra till 

en mer funktionsblandad bebyggelse vilket kan minska transportbehoven genom att 

invånarnas behov kan mötas genom lokalt näringsliv och service.  Minskad investering i stora 

infrastrukturprojekt kan även frigöra medel till samhällen som fått mindre tilldelning från 

bland annat länstransportplan och därmed bidra till en mer rättvis fördelning av medel inom 

regionen. 

Ett minskat bilberoende har flera möjliga positiva effekter för ökad resiliens. Efterfrågan på 

importerade drivmedel minskar vilket minskar sårbarheten för störningar. Genom att främja 

andra alternativ till bil som transportmedel ökar mångfalden av transportlösningar och 

samhällets resiliens stärks.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Satsningar på mobilitet genom steg 1 och 2 

åtgärder ger generellt lägre kostnader än investeringar i infrastruktur för biltrafik.  

Enligt klimatlagen ska regeringen styra mot minskade transportutsläpp. Genom att finansiera 

en funktion som kan samordna aktörer och initiativ, ta fram kritiska styrdokument som styr 

mot en transporteffektiv norm och öka genomförandekraften hos både lokala och regionala 

aktörer följer regeringen klimatlagens intention. 

Stödets kostnadseffektivitet starkt beroende av dess additionalitet, det vill säga om stödet 

bidrar till ökad samordning och inte delas ut till arbete som redan sker. Detta görs genom att 

stödet kan användas på olika sätt utifrån respektive regions förutsättningar och behov för att 

ge största klimatnyttan. Regionerna ska i ansökan beskriva vilka additionella åtgärder stödet 

möjliggör. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell kortsiktig påverkan på statsbudgeten men kan leda till 

betydande samhällsekonomiska vinster på längre sikt genom effektiviseringar och minskad 

sårbarhet.  

Påverkan på kommuners och regioners budget 

Initialt kan förslaget kräva en investering från kommuner och regioner i form av 

kompetensutveckling av personal och etablering av nya rutiner men som nämnts tidigare är 

steg 1 och 2 åtgärder ofta mindre kostsamma än satsningar på biltrafik så på sikt gynnas 

kommuners och regioners budget. Förslaget kan även leda till minskade 

vägunderhållskostnader då transportarbetet minskar. 

 

 

23 Mobilitetshubbar kan rymma olika möjligheter för resor och transport som exempelvis 

kollektivtrafik, taxistation, cykelparkering och bilpool. Mobilitetshubben kombineras ofta med 

laddplatser, cykelservice, paketutlämning och drop-in-arbetsplatser. 
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Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Regionala mobilitetskontor har funnits hos flera regioner och resultaten har varit goda enligt 

intryck från dialogerna som genomförts i detta projekt. En utvärdering från Gävleborg visade 

att mobilitetskontoret har koordinerat och genomfört insatser som flera kommuner haft i 

åtanke men saknat tid eller resurser för att på egen hand genomföra (Gävle Dala Energikontor 

2014). Tack vare projektets införande har koordineringsvinster och resursbesparingar 

uppnåtts och mobilitetskontorets arbete har i många fall varit betydande för kommunernas 

möjlighet att arbeta med hållbara resor. Ofta har dessa koordinatorer varit projektfinansierade 

men finansiering har saknats för åtgärder. Det har noterats att intresset för att upprätthålla en 

mobilitetsfunktion minskat i samband med att finansiering av åtgärder för att främja mobilitet 

varit svår att ordna. Långsiktig finansiering som inkluderar medel för åtgärder är således 

avgörande.  

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Det finns beröringspunkter mellan förslaget om regional mobilitetssamordnare i detta uppdrag 

och förslag och åtgärder i andra processer. Klimaträttsutredningen lämnar förslag som syftar 

till att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. Bland annat föreslås fyrstegsprincipen få 

ett ökat genomslag i transportplaneringen.  

I promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 

2021:31) föreslås en revidering av lagstiftningen om offentlig upphandling så att 

upphandlande myndigheter och enheter blir skyldiga att beakta klimatet vid offentlig upphand-

ling. En regional mobilitetssamordningsfunktion kan tillsammans med regionala 

upphandlingssamordning (enligt förslag 6) ge stöd till kommunerna vid upphandling av 

effektiva och fossilfria transporttjänster.  

Förslaget är en del av helheten i detta uppdrag och syftar till att utgöra en brygga mellan den 

nationella nivån när det gäller transport- och mobilitetsfrågor och den lokala nivån bland annat 

genom att stötta den kommunala klimatomställningsfunktionen. Även Trafikanalys lämnar i 

sitt uppdrag om underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen förslag som bidrar till ett 

transporteffektivt samhälle. 

Förslaget i detta uppdrag kan bidra till implementering av såväl Trafikanalys förslag, förslagen 

i Klimaträttsutredningen och ökade krav på klimathänsyn i upphandlingar genom att ge stöd 

till kommuner i identifiering och prioritering av steg 1- och 2 åtgärder i kommunal planering 

samt länstransportplanering, underlätta samordning mellan kommun, kollektivtrafikmyndighet 

och Trafikverket, stötta kommuner i upphandling av transporttjänster samt framtagande av 

regionala planer för mobilitet och transporteffektivisering.  
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4.8 Förslag 8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling 

 

 

Förslaget innehåller två delar som kompletterar lagrådsremissen av En skyldighet att beakta 

vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) samt Miljömålsberedningens 

utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15):  

8.1 Upphandlingsmyndigheten får medel och uppdrag att ta fram och upprätthålla 

vägledningar för utformning av kommuners och regioners upphandlingsriktlinjer. Dessa egna 

upphandlingsriktlinjer ska efterlevas av egna organisationen, uppdateras minst vart tredje år 

och innehålla krav på uppföljning av ställda krav. Uppföljningen kan ske i för organisationen 

och upphandlingsändamålet lämplig form och kan genomföras av egen eller annan 

organisation, för god kostnadseffektivitet. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och 

regioner bör även inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar 

ska tas fram vid upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger 

långsiktig kostnadseffektivitet. 

8.2 Upphandlingsmyndigheten får medel och uppdrag att utreda lämpligt framtagande av 

fördjupade vägledningar, främst för kommuner och regioner inom områden av extra betydelse 

för minskad klimatpåverkan, till exempel för fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och 

anläggningsuppdrag, vård och omsorg, måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och 

maskiner/utrustning inklusive IT-utrustning.  

Förslagets delar kompletterar lagrådsremissen av En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) som den 16 juni 2022 skickats till 

lagrådet och föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att det ska 

införas en skyldighet i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om 

upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av 

koncessioner, att beakta vissa samhällsintressen inklusive klimat. Överväganden ska 

dokumenteras i samtliga upphandlingar, och i förekommande fall hur skyldigheten har 

fullgjorts i upphandlingen. 

I förslaget i lagrådsremissen anges även att ”Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att bistå 

med vägledning om hur riktlinjer kan utformas.” vilket denna utredning stödjer. Denna 

Förslag 8 består av två delar. Upphandlingsmyndigheten föreslås få medel och uppdrag 

att ta fram och upprätthålla vägledningar för utformning av kommuners och regioners 

upphandlingsriktlinjer. Upphandlingsriktlinjerna för kommuner och regioner bör även 

inkludera tydliga rekommendationer för när livscykelkostnadsberäkningar ska tas fram 

vid upphandling och förtydligas med exempel där denna typ av underlag ger långsiktig 

kostnadseffektivitet. Upphandlingsmyndigheten föreslås även få medel och uppdrag att 

utreda lämpligt framtagande av fördjupade vägledningar, främst för kommuner och 

regioner inom områden av extra betydelse för minskad klimatpåverkan, till exempel för 

fordon/drivmedel/transporttjänster, bygg- och anläggningsuppdrag, vård och omsorg, 

måltider/livsmedel, förbrukningsvaror/plast och maskiner/utrustning inklusive IT-

utrustning. Förslaget adresserar hinder i form av brist på ledarskap och ramvillkor. Låg 

politisk prioritering och otillräcklig uppföljning leder till att kravställning kring 

klimataspekter i upphandling inte nyttjas till sin fulla potential. 
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utredning instämmer även i Konkurrensverkets remissvar att det i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet bör övervägas hur tillsynen över den nya regleringen ska kunna utformas 

och eventuella överträdelser beivras. 

I lagrådsremissen anges att lagstiftningsändringarna ger en tämligen begränsad inskränkning i 

den kommunala självstyrelsen som, enligt regeringens bedömning, får anses vara godtagbar. 

Även de förslag som lämnas här bedöms vara proportionerliga i förhållande till den 

kommunala självstyrelsen, eftersom kommunerna själva utformar de egna riktlinjerna och 

upphandlingarna, med Upphandlingsmyndighetens vägledningar som utgångspunkt och stöd. 

I uppdragen till Upphandlingsmyndigheten bör kommunernas och regionernas perspektiv och 

synpunkter inhämtas på lämpligt sätt, exempelvis via förslaget om regional 

upphandlingssamordning (se förslag 6). I uppdraget bör det även ges förslag på hur befintliga 

kriterier och vägledningar gällande klimat och övriga hållbarhetsområden samlas och 

utvecklas vidare, till exempel via lämpliga beställarnätverk där olika branscher kan bidra med 

aktuell utveckling inom respektive område, men där även myndigheter kan utgöra viktiga 

parter. Ett exempel är att det för nybyggnation sedan 1 januari 2022 finns krav på 

klimatdeklaration i lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader där byggherrar ska 

redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har, och där Boverket nu tagit fram en 

vägledning. Kraven från EU inom upphandlingsområdet ökar, och ett exempel är att det för 

offentliga verksamheters fordonsflotta från 1 juni 2022 finns nya krav i lagen (2011:846) om 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. För tillämpningen av 

dessa nya krav bedömer utredningen att det behövs en nationell vägledning.  

Utökade medel till Upphandlingsmyndigheten bedöms krävas i en omfattning av cirka 5 

miljoner kronor per år under tre år med start 2024 och därefter en utvärdering för att bedöma 

behoven för kommande år. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Om det offentliga ska gå före i klimatomställningen behöver klimatkrav ingå i offentlig 

upphandling vilket framhålls både i En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid 

offentlig upphandling (Ds 2021:31) och i Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala 

klimatavtryck (SOU 2022:15). Hinder för att utnyttja denna möjlighet och kunna sända 

signaler för klimatomställning till företag utgörs enligt kommunintervjuerna av resurs- och 

kompetensbrist samt att det från upphandlande organisationer uppfattas som frivilligt att ställa 

klimatkrav. Detta förslag avser att förtydliga miniminivåer som ska uppfyllas samt ge 

vägledningar för detta. För att motverka resursbristen finns förslag 6. regional 

upphandlingssamordning, men till viss del även förslag 3. kommunal 

klimatomställningsfunktion. Via de regionala samordnarna kan kontakten mellan kommuner 

och regioner och Upphandlingsmyndigheten och andra myndigheter underlättas. 

 Bedömning av potentialen för förslag 8 

Förslaget adresserar hinder i form av brist på ledarskap och ramvillkor. Låg politisk 

prioritering och otillräcklig uppföljning leder till att kravställning kring klimataspekter i 

upphandling inte nyttjas till sin fulla potential. Genom organisatorisk uppdelning i 

investeringar respektive drift och underhåll suboptimeras upphandlingar vilket kan motverkas 

genom användande av livscykelkostnadsanalyser, LCC. Krav på LCC-kalkyl avser undanröja 

hinder kopplade till bristande ekonomisk rationalitet i offentliga organisationer, bland annat på 
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grund av budget-praxis och/eller organisationsindelning som minskar möjligheterna till ett 

helhetstänk och långsiktighet. Offentlig verksamhet ska till sin natur vara långsiktig. 

Branschernas färdplaner i Fossilfritt Sverige anger offentlig sektor som viktig marknadsaktör 

för klimatomställningen, om klimatkrav ställs. Klimatkrav bygger upp en marknad som fasar 

in mindre klimatpåverkande produkter och tjänster. Vikten av förbättrad uppföljning har 

framgått av våra intervjuer med kommuner under hösten 2021. Även vikten av att analysera 

investeringen i samma sammanhang som drift och underhåll har framgått.  

Förslaget ger en möjlighet för offentlig upphandling att i högre grad än idag verka drivande 

och utgöra en bas för klimatomställning hos levererande företag. LCC ger tydligare 

beslutsunderlag och sparar offentliga medel. 

När lagkrav och vägledning förtydligas kommer fler organisationer i offentlig sektor ställa 

klimatkrav. De leverantörer som kan möta kraven vinner anbudsprocessen vilket leder till att 

fler företag ställer om eller förbättrar sin verksamhet. Det leder till minskad klimatpåverkan 

från den offentliga konsumtionen och på sikt ett mer hållbart utbud av varor på marknaden. 

Ökade klimatkrav i upphandling kan också syfta till att undanröja hinder kopplade till 

introduktion av nya lösningar med mindre klimatpåverkan - alltså innovation i ordets bredare 

bemärkelse genom att säkerställa en tillräckligt stor och förutsägbar marknad för dessa 

produkter. Det kan handla om allt från tekniskt lärande, till att bidra till normförändring för 

nya lösningar (till exempel istället för att handla upp leverantör av kontorsmöbler så handlas 

en möbeltjänst upp som inkluderar inventering, renovering, lagerhållning av organisationens 

möbler så kan kompletterande nyanskaffning göras med ökad precision).  

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys24 anger klimatpåverkan från kommuners och 

regioners offentliga upphandling till 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

(Upphandlingsmyndigheten 2021). Fossila drivmedel, bygg- och anläggningsprojekt samt 

förbrukningsvaror sticker ut. Klimateffekten av förslaget kan därför vara mycket stor, flera 

miljoner ton per år. Aspekter som kan förstärka klimateffekten är till exempel 

spridningseffekter/innovationseffekter i privata sektorn respektive utomlands. Aspekter som 

kan försvaga klimateffekten av förslaget är vissa typer av styrmedelsinteraktioner, till exempel 

om upphandlingen berör utsläpp inom EU ETS, överlappar med EU:s utsläppskrav på fordon 

eller kraven på nollutsläpp för fordon i offentlig verksamhets fordonsflotta. Förslaget kan dock 

stärka genomförandetakten lokalt för EU:s regler genom ökad tydlighet, ökad vägledning samt 

uppföljning. 

Som hinder för framgångsrik upphandling med klimatkrav lyftes i kommunintervjuerna även 

brist på resurser för kravställning och uppföljning. Detta behandlas i separat förslag 6 för 

regionala upphandlingssamordning som stöd för främst kommunerna och för kommunala och 

 

 

24 Ett sätt att kvantifiera klimatpåverkan från upphandling ur ett konsumtionsperspektiv är så kallade 

miljöspendanalyser. Denna typ av analyser kombinerar ekonomiska data med emissionsfaktorer per 

upphandlad varukategori och kan därmed ge en uppfattning över den klimatpåverkan som olika typer av 

ekonomisk verksamhet medför. 
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regionala samarbeten inom upphandling samt delvis även i förslag 3 för kommunala 

klimatomställningsfunktioner. 

Förslaget verkar både lokalt och regionalt och minskar såväl lokala, regionala som 

internationella utsläpp inom områden som transporter, förbrukningsvaror i plast, minskad 

klimatpåverkan från måltider och från bygg- och anläggningsprojekt. Förslaget kan bidra till 

att skynda på utsläppsminskningar till 2030 genom tidigare marknadsintroduktion av relevanta 

klimatåtgärder. 

Förutom upphandlande enheters egna uppföljning utgör Konkurrensverket tillsynsmyndighet 

över den offentliga upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten gör också uppföljningar och 

utvärderingar. 

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till förslaget är ekonomiska stöd eller subventioner till offentlig 

upphandling som ställer klimatkrav. Det är dock svårt att utforma stöd som inte snedvrider 

konkurrensen mellan till exempel offentlig och privat utförare av vård. Alternativet bedöms 

inte vara genomförbart på ett kostnadseffektivt sätt i närtid. 

Om syftet är att undanröja hinder för marknadsintroduktion kan ett ekonomiskt stöd kopplat 

till berörda produkter/innovationer, i den mån det är tillåtet, vara mer kostnadseffektivt.  I 

vissa fall utgör offentliga aktörer en mycket stor andel av köparna och då blir skillnaden 

mellan generella styrmedel riktade mot hela marknaden och styrning genom offentlig 

upphandling mindre. Merkostnader kan också begränsas, bland annat genom att fokusera på 

produkter där det finns flera möjliga anbudsgivare eller att etablera långsiktiga kontrakt.  

Mervärden med offentlig upphandling jämfört med generella styrmedel för 

marknadsintroduktion av nya lösningar kan till exempel vara ökade möjligheter till 

synliggörande och lärande och på så sätt större spridningseffekter. Ekonomiskt 

(produktions)stöd kan ibland verka konserverande och motverka kostnadseffektiv utveckling 

hos leverantörer/producenter, varför utredningen inte valt att föreslå stöd av typen 

produktionsstöd. Den typen av stöd ligger också utanför ramen för detta uppdrag. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget har positiv effekt på möjligheten att uppnå generationsmålet och miljömålen 

begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Som exempel leder krav i upphandling på 

elbilar i enlighet med EUs Clean Vehicles Directive (om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon) till förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Vid ökad 

resursåtervinning måste hänsyn tas till produkternas beståndsdelar och innehåll så att farliga 

ämnen inte recirkuleras, anrikas eller används till olämpliga ändamål för att undvika konflikter 

med målet giftfri miljö. 

Förslaget har en positiv påverkan på mål 12 hållbar konsumtion och produktion från de 

globala målen för hållbar utveckling. Förslaget skapar en förstärkt förmåga för regionala och 

kommunala aktörer att konsumera hållbart. 

På medellång till lång sikt har förslaget en positiv påverkan på sysselsättning. Förslaget har 

medel till stor påverkan på regional utveckling. Offentlig sektor kan och bör nyttja offentlig 

upphandling som ett styrmedel för att accelerera den gröna omställningen. Samtidigt kan 
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hållbarhetskrav i offentlig upphandling leda till att tjänster och varor blir dyrare i ett 

kortsiktigt perspektiv, men den långsiktiga effekten bör bli positiv för alla regioners 

utveckling.  

I mindre kommuner kan det förekomma svårigheter att handla upp enligt nya vägledningar 

och regelverk och kostnader kan öka på grund av att deras resurser för upphandling är 

begränsade och antalet möjliga leverantörer kan vara begränsat. På sikt kan lokala företag 

gynnas genom effektivare logistik med mera men företag med lägre klimatambition samt de 

med stora omställningskostnader kan missgynnas i ett kortsiktigt perspektiv. I ett långsiktigt 

perspektiv gynnas mer hållbart näringsliv som aktivt investerar i lägre klimatpåverkan. 

Regional upphandlingssamordning (förslag 6) ökar möjligheterna för mer samordnade 

upphandlingskrav från olika aktörer vilket underlättar för leverantörer. I den regionala 

kontexten kan även eventuella utbildningsbehov för företagen identifieras och där kan 

leverantörsdialoger ha en viktig funktion. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha medel till hög kostnadseffektivitet. Genom att förbättra förutsättningarna 

för samordnade upphandlingar minskar transaktionskostnader för olika aktörer och på så sätt 

kan kostnaderna för klimatomställningen sänkas. Konsekvenserna av om offentliga 

upphandlingar inte ställer tillräckliga klimatkrav bedöms som stora, inte minst i form av 

bristen på signaler till marknaden. Om det i offentlig upphandling inte ställs klimatkrav, kan 

detta leda till att leverantörer som tar sådana hänsyn i praktiken drabbas av en 

konkurrensnackdel.  

 

Konsekvenserna av bristfälliga underlag där livscykelkostnader inte framgår, ger försämrad 

offentlig ekonomi och ökad miljöpåverkan via ökad resursanvändning för både energi och 

material. Förslaget om LCC-kalkyl bedöms som ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt att få 

offentliga organisationer att bryta med suboptimerande upphandlings/budget-praxis och 

bedöms därmed innebära sänkta kostnader, ökad klimatnytta och bättre genomslag för 

ekonomiska styrmedel till exempel kopplat till prissättning av växthusgaser och 

energianvändning. 

 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en liten påverkan på statsbudgeten. 

Gällande klimatkrav är det inte givet att kommuner ska stå för merkostnaden för offentlig 

upphandling med klimatkrav, då nyttan kan sägas tillfalla marknaden som helhet. I uppdraget 

övervägdes former för finansiering från statlig nivå för att kompensera för de merkostnader 

som offentlig upphandling med klimatkrav innebär, som beskrivet under alternativa lösningar. 

Detta bedömdes emellertid som svårgenomförbart då till exempel vård och omsorg kan utföras 

även av privata aktörer, vilket gör att stöd då behöver vara bredare än enbart offentlig sektor 

och därmed går utanför vårt utredningsuppdrag. Vidare försvagar det incitamenten att 

förbättra kostnadseffektiviteten i klimatupphandlingen genom bättre upphandlingspraxis samt 

utveckling för ökad kostnadseffektivitet hos levererande/producerande företag.  

 

Sida 391 (547)



106 

 

Påverkan på kommuners och regioners budget 

Förslag på tydligare krav i lagstiftningen om offentlig upphandling föreslås i Ds 2021:31 En 

skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Där har 

konsekvenserna för kommuners och regioners budget bedömts som marginell. Vissa 

kommuner har under vår utredning framfört oro över att ökade klimatkrav i upphandlingar 

skulle ge ökade kostnader. Vår bedömning är att förslaget om vägledning från 

Upphandlingsmyndigheten bör, tillsammans med förslag 6 om regional 

upphandlingssamordning, underlätta för kommuner och regioner att minimera den 

administrativa bördan och kunna ställa än mer relevanta och kostnadseffektiva klimatkrav, till 

exempel via samordnade upphandlingar. Kortsiktigt kan vissa upphandlingar bli dyrare men  

alternativet att inte ställa klimatkrav sänder signaler som kan fördröja marknadens utveckling 

av billigare fossilfria alternativ.  

Livscykelkostnadsanalyser, LCC, kan visa att en högre investeringskostnad kan ge bättre 

totalekonomi och bör ha en positiv påverkan på kommuner och regioners ekonomi. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

För slutsatser från liknande styrmedel hänvisas till Miljömålsberedningens utredning Sveriges 

globala klimatavtryck, (SOU 2022:15) som även kommenteras i avsnitten nedan. 

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Förslaget kompletterar förslagen till lagändringar i lagrådsremissen för En skyldighet att 

beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31) samt 

Miljömålsberedningens utredning Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15). Förslaget 

kompletterar även den nationella upphandlingsstrategin (Finansdepartementet 2016) genom 

förtydligande för kommuner och regioners egna riktlinjer. Upphandlingsstrategin har en punkt 

6 om miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. I förordningen om miljöledning i statliga 

myndigheter finns miljöanpassad upphandling i paragraf 13.  

Det finns förslag på upphandlingskriterier för olika varor och tjänster samt information om 

livscykelskostnadsanalyser på Upphandlingsmyndighetens webbsida. 

Upphandlingsmyndigheten och Boverket hade ett uppdrag 2020–2021 om att utveckla och 

komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, 

anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling (Fi2019/01139/BB, 

Fi2020/01192/BB).  

Analys av livscykelkostnader som underlag för beslut tas upp i Art. 67 i Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 

upphävande av direktiv 2004/18/EG. Det finns även flera EU-regler som berör kommuner och 

regioners upphandlingar, till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 

av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och 

energieffektiva vägtransportfordon (Clean Vehicles Directive) som gäller sedan 1 juni 2022 

genom lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet 

samt förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet.  
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Det finns även flertalet styrmedel som ännu inte är beslutade. I betänkandet Sveriges globala 

klimatavtryck (SOU 2022:15) finns flera förslag om hur det klimatpolitiska ramverket ska 

kunna få genomslag i offentlig upphandling, bland annat en ny resultatindikator i form av 

andel klimatkrav i den offentliga upphandlingen, införande av ett etappmål inom 

miljömålssystemet om att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska 

snabbare än utsläppen från samhället i övrigt samt en lagstadgad skyldighet för alla 

upphandlande myndigheter och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga 

upphandling. 

Miljömålsberedningen föreslår även att relevanta myndigheter ska utveckla tillsyn och 

statistik samt starta arbetet för att bygga upp en databas med livscykelanalyser och 

livscykelkostnader. Dessutom föreslås en ny programutbildning för offentliga upphandlare 

som ska inkludera om klimat, utsläpp från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att 

minska utsläppen. Myndigheter har redan krav på systematiskt miljöarbete i form av 

miljöledning och har dessutom stöd av Kammarkollegiets ramavtal. 

Boverket har ett uppdrag om att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för 

byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan 

utvidgas (Fi2020/02715, Fi2022/00721). Uppdraget ska redovisas senast 15 maj 2023.  

Förslaget kan underlätta implementering av befintliga och kommande styrmedel inom området 

klimathänsyn i offentlig upphandling. De föreslagna vägledningarna kan med fördel koppla 

till de befintliga kriterier och stöd som finns till exempel på Upphandlingsmyndighetens 

webbplats, för att öka användandet av dessa. Förslaget har nära kopplingar till förslag 6 

regional upphandlingssamordning och tillsammans tar förslagen ett helhetsgrepp för att öka 

genomförandet av offentlig upphandlings potential för minskad klimatpåverkan. 
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4.9 Förslag 9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 

 

 

För att öka den lokala och regionala implementeringen av styrmedel som ska öka 

kolinbindningen har ett förslag i två delar tagits fram.  

Förslag 9.1 utgörs av en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom återvätning av 

tidigare utdikad organogen skogsmark. För detta föreslås Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket och länsstyrelserna ges ett flerårigt uppdrag med finansiering för att utarbeta 

och genomföra ett informations/utbildningsprogram för kommuner, intresserade berörda 

markägare och andra relevanta parter (som till exempel konsulter och företag som arbetar med 

återvätningsåtgärder) inklusive myndigheter. Även andra åtgärder som är positiva för ökad 

inbindning av kol i skogsmark kan inkluderas, som ökad reservatsavsättning, hyggesfritt 

brukande på fuktiga marker och så vidare.  

Som en del av detta ingår att ta fram en vägledning kring identifiering av lämpliga 

platser/objekt för ökad kolinbindning. Uppdraget inkluderar även framtagande av en 

vägledning för lämpliga tillvägagångssätt för att ändra i markavvattningsföretag, inklusive 

avveckling. Förslag kan behöva tas fram på förenklingar gällande avveckling av långvarigt 

inaktiva markavvattningsföretag, till exempel om ett antal villkor är uppfyllda så förklaras 

företaget som avvecklat. Det kan också behövas en beskrivning över hur rollfördelningen ser 

ut mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.  

Länsstyrelsernas och kommunernas våtmarkssamordnare eller motsvarande funktioner har en 

viktig roll i detta lokala och regionala arbete då synergieffekter behöver eftersträvas mellan 

klimatåtgärder för minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald samt andra relevanta 

samhällsmål.  

Förslag 9.2 utgörs av förlängning till år 2030 för befintliga satsningar som helt eller delvis 

syftar till restaurering eller återställning av våtmarker. Dessa utgörs av, förutom 

landsbygdsprogrammet med dess särskilda finansiering, Naturvårdsverkets finansiering av 

stöden LONA våtmark, delar av LOVA, restaurering av våtmarker i skyddade områden och 

medel till Skogsstyrelsen för arbete med återvätningsavtal. Enligt information från 

Naturvårdsverket har restaurering av våtmarker i skyddade områden haft en lika stor 

klimateffekt som de andra satsningarna sammantaget, dock behöver det tas i beaktande att 

I förslag 9 föreslås stöd för en kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom 

återvätning av tidigare utdikad organogen skogsmark i form av ett flerårigt uppdrag med 

finansiering till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. 

Förslaget omfattar även att befintliga våtmarkssatsningar förlängs till 2030 för att 

garantera långsiktighet vilket ökar möjligheterna för åtgärdernas möjlighet att nå full 

potential. Uppdraget till Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör breddas för 

att inkludera även markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av 

återvätningsprojekt och tester. Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna 

omhänderta den ökade mängden ärenden kopplat till markavvattningsföretag. Förslaget 

adresserar hinder i form av brist på kapacitet och resurser, specifikt brist på kompetens. 

Genom en kompetenssatsning bedöms tröskeln för att söka medel minska och kvaliteten 

på objekt och projekt öka. 
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vissa satsningar som till exempel Skogsstyrelsens återvätningsavtal, är under uppstart och 

därför inte nått sin fulla potential ännu.  

Långsiktig finansiering ökar möjligheterna att nå full potential för satsningarna. Vad gäller 

uppdraget till Skogsstyrelsen för att etablera återvätningsavtal bör det breddas för att inkludera 

även markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av återvätningsprojekt och 

tester. Medel bör även utökas till länsstyrelserna för att kunna omhänderta den ökade mängden 

ärenden kopplat till markavvattningsföretag. 

Skogsstyrelsen har i dagsläget ett uppdrag till och med 2023 om att genomföra åtgärder för att 

återväta utdikade våtmarker (N2021/01632). Utredningens förslag utgör en komplettering av 

förslaget från Tillväxtanalys som innebär att förlänga det befintliga uppdraget efter 2023. Vår 

utrednings komplettering ska öka de lokala och regionala förutsättningarna för återvätning 

genom att inkludera kompetenssatsningar samt inkluderande av markavvattningsföretag i det 

uppsökande arbetet för identifiering av lämpliga objekt för frivilliga återvätningsavtal. För 

identifierade lämpliga objekt bör Skogsstyrelsen samverka med Länsstyrelserna och 

lantmäteriet för att sammanfoga kartmaterial och markavvattningsföretagsregistrering till i en 

digital form, för de fall där detta inte redan är genomfört. 

I det förlängda och kompletterade uppdraget kan även ingå att testa och utvärdera en enklare 

form av ”återvätningshjälp” till markägare, inklusive statligt ägda marker som Statens 

Fastighetsverk och Fortifikationsverket, som vill återväta men inte skriva avtal direkt av olika 

skäl (statliga markägare är inte berättigade till ersättning). Det kan bestå av analys och 

genomförande av igenpluggning av diken på prioriterade marker, med viss möjlighet att 

ersätta manuell arbetskraft från ägaren upp till en viss summa (utan att detta behöver 

upphandlas). Det finns preliminära indikationer från Skogsstyrelsen på att även om bara 

hälften av pluggarna blir kvar i 50 år så har det lönat sig samhällsekonomiskt.  

Det ska också finnas möjligheter att inom ramen för uppdraget genomföra olika 

utvecklingsprojekt i form av tester/piloter. Ett exempel är att med några länsstyrelser 

genomföra grundvattennivåhöjande åtgärder där vattenflödena är höga, som för rätade 

naturliga bäckar eller diken med större vattenflöden som ersatt naturliga bäckar genom 

torvmarker. Här handlar det om att utforma pluggar/anordningar som håller för höga 

vattenflöden samt som släpper förbi vandrade fiskar och annan fauna. Här skulle länsstyrelsen 

kunna stå för planering av åtgärden och utformning av anmälan om vattenverksamhet och 

Skogsstyrelsen skulle kunna stå för att hitta objekt med intresserad markägare, inledande 

lämplighetsanalys och fältplanering, återvätningsavtal och delar av genomförandet samt någon 

form av samverkan kring direktupphandling där det finns behov av det.  

Länsstyrelsen hanterar ärenden kopplat till markavvattningsföretag. Fler våtmarksåtgärder och 

återvätningsprojekt leder till ett ökat antal sådana ärenden. Utredningen bedömer därför att 

utökade medel behövs till länsstyrelsen för våtmarksåtgärder och hantering av ärenden 

gällande avvattningsföretag. 

Det är av stor vikt att finansieringen för olika typer av våtmarksåtgärder blir långsiktig. Utöver 

Naturvårdsverkets äskande för fortsatta våtmarksåtgärder i de olika satsningarna ser 

utredningen behov av medel för kompetenssatsningen som beskrivs ovan och till 

länsstyrelsernas hantering av det ökade antal ärenden kopplade till markavvattningsföretag.  

Behovet av medel utöver myndigheternas ordinarie budgetäskande kan uppskattas till  

15 miljoner kronor för år 2024 och 20 miljoner kronor för 2025. En kontrollstation bör 
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bedöma lämplig nivå därefter och fram till 2030 för att ge förutsättningar för att, i 

kombination med andra stöd, nå en sammantagen återvätning i landet på 100 000 hektar. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Förslaget ökar de lokala och regionala förutsättningarna och genomförandeförmågan för 

återvätning av lämplig utdikad organogen skogsmark så att Sverige som helhet kan uppnå den 

kostnadseffektiva minskade klimatpåverkan som beskrivs i Vägvalsutredningen Vägen till en 

klimatpositiv framtid (SOU 2020:4). Vägvalsutredningen föreslår en återvätning av 100 000 

hektar skogsmark vilket år 2030 skulle öka kolinbindningen med 0,5 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år. Det finns redan idag initiativ för ökad återvätning som en 

klimatåtgärd eller som en åtgärd för ökad biologisk mångfald genom stödet LONA-våtmark 

men även genom landsbygdsprogrammet, samt genom Skogsstyrelsens uppdrag att teckna 

återvätningsavtal som nämnts ovan. 

Ökad återvätning har stor potential att bidra till lokal och regional klimatomställning. I vissa 

lägen kan en ökad avveckling av markavvattningsföretag vara en viktig lokal och regional 

förutsättning för ökad återvätning. Ett hinder lokalt verkar också vara att det för ärenden för 

till exempel LONA-stöd kan beröra flera olika funktioner i kommunen: ekologen hanterar 

miljönyttan, mark- och exploateringsingenjörer hanterar frågor angående kommunal mark, 

avtal och markavvattningsföretag, som också har koppling till våtmarker. 

Kompetenssatsningen syftar till ett ökat tvärsektoriellt arbetssätt vilket kan vara lika viktigt 

som ökade resurser hos kommunen.  

Tillväxtanalys fokuserar i sina förslag på ekonomiska incitament genom fortsatt uppdrag till 

Skogsstyrelsen för återvätningsprojekt, samt utredning om omvänd auktionering som 

ersättning för kolinbindning. Förslaget som presenteras ovan kompletterar Tillväxtanalys 

förslag genom att adressera process- och kompetensrelaterade hinder för ökad 

genomförandekraft och därmed takt lokalt och regionalt. 

 Bedömning av potentialen för förslag 9 

Förslaget adresserar hinder i form av brist på kapacitet och resurser, specifikt brist på 

kompetens. Genom en kompetenssatsning bedöms tröskeln för att söka medel minska och 

kvaliteten på objekt och projekt öka. Det ger större möjligheter till fler och lyckade 

återvätningsprojekt vilket leder till ökad kolinbindning och minskad avgång av markkol samt 

minskade avgång av växthusgaser som metan och lustgas. Utan kompetensförstärkande 

åtgärder kommer ökad kolinbindning ske i långsammare takt och ekonomiska styrmedels 

genomslag på området minskar. 

Vägvalsutredningen identifierade att ökad kolinbindning/minskat läckage av växthusgaser från 

utdikad mark är mer kostnadseffektiva klimatåtgärder än till exempel bio-CCS, och föreslog 

åtgärder för 100 000 ha vilket kan ge en klimatnytta på 0,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

per år 2030 och cirka 1 miljon ton 2045. Summary for policymakers i IPCCs senaste rapport 

(2022) lyfter också fram vikten av åtgärder för ökad kolinbindning i mark och minskad 

kolavgång.  

Brist på kompetens gällande avveckling av markavvattningsföretag är ett av flera hinder för att 

denna potential ska realiseras. Styrmedlet får förstärkt effekt om det införs tillsammans med 

förstärkta ekonomiska incitament enligt förslaget i Tillväxtanalys regeringsuppdrag. 
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Enligt Naturvårdsverket (2022e) var utsläppen från dikad organogen skogsmark knappt 6,5 

miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. 

Förslaget gäller åren 2024-2025 med kontrollstation för förlängning till 2030. Det finns bättre 

möjligheter att genomföra förslagen nu än vad som var fallet under 2014 då utredningen I vått 

och torrt (SOU 2014:35) lämnades in, då det numera är enkelt att söka ut i GIS vilka 

markavvattningsföretag som finns inom ett visst område och att hitta påverkade markägare. 

Förslaget berör markägare och kommuner i alla delar av landet. Genomförande av förslaget 

kan följas upp antingen genom återrapportering efter avslutade projekt eller genom årlig 

avrapportering. 

Alternativa lösningar 

Ett alternativ till förslaget är förstärkta ekonomiska styrmedel i form av ökade ekonomiska 

ersättningar, vilket ytterligare motiverar relevanta aktörer att själva söka information. Denna 

oorganiserade informationssökning bedöms dock innebära merarbete för myndigheterna och 

därmed vara ett mindre kostnadseffektivt förslag.  

En annan möjlighet kan vara ett förbud mot rensning av befintliga dikesområden i vissa 

utvalda områden som är väl lämpade för återvätning och som har betydande potential att 

utgöra en kolsänka, har marginell påverkan på produktiv skogsmark och inte är av större 

intresse för framtida odling. Ett förbud kan dock vara svårt att utforma på ett kostnadseffektivt 

sätt för att träffa rätt våtmarker. Det finns även juridiska svårigheter då detta förslag 

åsidosätter befintliga markavvattningsföretags rättigheter.  

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara en låg koldioxidskatt för utdikade markers 

koldioxidavgång, detta skulle dock vara svårt att genomföra på ett rättssäkert sätt då 

beräkningsmetoderna är alltför oprecisa. Frågor kan uppstå om samtliga verksamheter som 

avger biogen koldioxid skulle betala denna biogena koldioxidskatt vilket behöver belysas i en 

separat utredning. 

Bidrag till andra samhällsmål 

Förslaget har positiv effekt på möjligheten att uppnå miljömålen begränsad klimatpåverkan, 

myllrande våtmarker, levande skogar, ingen övergödning och ett rikt växt- och djurliv.  

Förslaget bidrar även till miljömålet ett rikt odlingslandskap och klimatanpassning genom att 

våtmarker kan agera som buffert för översvämning respektive torka genom fördröjande effekt 

för vatten i landskapet. Ökad vattenkvarhållande förmåga i landskapet borde också minska 

risken för bränder. 

Förslaget har en positiv påverkan på mål 6 rent vatten och sanitet och mål 15 ekosystem och 

biologisk mångfald i Agenda 2030.   

Förslaget har en viss positiv påverkan på sysselsättning och regional utveckling bland annat 

genom sin potential för naturnära jobb25. Lokalt kan besöksnäring gynnas där biologisk 

mångfald ökar. Förslaget bedöms inte beröra så stora arealer att det skulle påverka 

 

 

25 Naturnära jobb är en regeringssatsning för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. 
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skogsindustrins råvaruförsörjning. En långsiktig finansiering stärker entreprenörer som 

genomför återvätningsåtgärderna till exempel viljan att köpa in maskiner som är extra 

lämpliga för denna typ av arbeten. 

Förslaget bedöms vara neutralt för jämställdhet och jämlikhet. Av antalet skogsägare i landet 

år 2021 var 60 procent män och 38 procent kvinnor, för 2 procent saknas uppgift. Andelen av 

skogsarealen som ägs av endast män var 57 procent år 2021 (Skogsstyrelsen 2021a).  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget har medel till hög kostnadseffektivitet. Den låga ansökningsgraden för stöd för att 

återväta våtmarker tyder på att processen uppfattas som krånglig vilket kan utgöra ett 

betydande hinder som behöver undanröjas. Tilldelningen av medel har varierat genom åren 

vilket gett en viss osäkerhet. En gemensam vägledning är förknippad med samordningsvinster 

(information som en kollektiv nyttighet) och det är därför svårt för berörda aktörer att 

undanröja detta hinder själva utan samordning. Utifrån detta bedöms styrmedlet som 

samhällsekonomiskt effektivt.  

Jämfört med andra former av styrning bedöms det som träffsäkert för att undanröja det 

relevanta hindret och därmed kostnadseffektivt, jämfört med alternativa lösningar. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en marginell påverkan på statsbudgeten. 

Påverkan på kommuners och regioners budget 

Förslaget bedöms ha marginell konsekvens för kommuner och regioners ekonomi. 

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Avgång av växthusgaser till atmosfären från dikad torvmark har lyfts fram som ett problem, 

både i Sverige och internationellt. Ett av de uppdrag som riktades till Skogsstyrelsen i den 

samverkansprocess om skogsproduktion som genomfördes 2018-2020, var att utreda hur 

avgång av växthusgaser kan minskas från dikad torvtäckt skogsmark (Skogsstyrelsen 2021b). 

Minskningspotentialen är störst för näringsrik dikad torvmark i tempererad zon, i genomsnitt 

drygt 6 ton CO2e per hektar och år. För övriga marker är minskningspotentialen i genomsnitt 

mindre än 1,5 ton CO2e per hektar och år. Klimatvinsten med återvätning bedöms alltså som 

lägre ju mer näringsfattig en torvmark är och ju längre norrut i landet den ligger. 

Inom ramen för parallelluppdraget till Tillväxtanalys har en underlagsrapport 

(Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Jordbruksverket 2022) tagits fram där 

kostnadseffektivitet diskuteras. I Vägvalsutredningen bedöms åtgärdskostnader för återvätning 

till mellan 100 och 700 kronor per ton koldioxidekvivalent beroende vilken mark som avses 

(utan värdering av samtidiga nyttor). Detta kan jämföras med de ersättningar på 1 100 - 2 000 

kronor per ton koldioxid som Energimyndigheten bedömer behövas för bio-CCS-åtgärder 

(Energimyndigheten 2021b). 
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Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Det finns flera pågående uppdrag med kopplingar med förslagen om ökad kolinbindning i 

detta uppdrag, bland annat Skogsstyrelsens uppdrag om åtgärder för att återväta utdikade 

våtmarker som tidigare nämnts, Naturvårdsverkets uppdrag i regleringsbrevet för 2021 om att 

utveckla arbetet med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på 

växthusgasutsläppen samt nuvarande ekonomiska stöd inom LONA, LOVA och 

landsbygdsprogrammet. 

På EU-nivå finns mål och förslag kopplat till LULUCF och ökad kolinbindning. EUs förslag 

om hållbara kolcykler handlar främst om ett certifieringssystem för kolinlagringskrediter som 

ska tas fram under 2022 samt regelverk och stödfunktioner för att främja upptag, 

kolinfångning och återanvändning av koldioxid (Faktapromemoria 2021/22:FPM56).  

Skogsstyrelsen (2022) lyfter fram att återvätning av dikade torvmarker bidrar även till att 

uppfylla målen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 

om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

(ramvattendirektivet).  

Som nämnts ovan lämnar Tillväxtanalys i sitt uppdrag om underlag till den klimatpolitiska 

handlingsplanen förslag om ökad kolinbindning och återvätning. Tillväxtanalys fokuserar på 

ekonomiska incitament medan förslaget i detta uppdrag även adresserar process- och 

kompetensrelaterade problem som syftar till ökad genomförandetakt lokalt och regionalt. 
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4.10 Förslag 10. Utred tillstånds- respektive anmälningspliktför stora energi- och 

eleffektanvändare 

 

 

Införande av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen (2013:251) för stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter bör utredas i fråga om lämplig utformning och med förtydligande av 

konsekvenser vid olika utformning av införande. Stora energi- och effektanvändare som inte 

är tillstånds- eller anmälningspliktiga idag via sin verksamhet, som till exempel datacenter och 

laddinfrastrukturer, bör betraktas som miljöfarlig verksamhet på grund av 

energiresursanvändningen och det är därför relevant att lägga försiktighetsmått genom 

prövning och tillsyn. Storskalig produktion av vätgas genom elektrolys kan också vara 

exempel på verksamhet som bör omfattas, utöver sådan verksamhet som redan är 

tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 och 24 §§ miljöprövningsförordningen.  

Anläggningar, till exempel datacenter, kan vara försedda med reservelverk i form av 

dieselgeneratorer, vilka då omfattas av miljölagstiftningen enligt förordningen (2018:471) om 

medelstora förbränningsanläggningar vid tillförd bränsleeffekt mellan 1-50 MW. Anläggning 

med sammanlagd tillförd bränsleeffekt över 50 MW omfattas av förordningen (2013:252) om 

stora förbränningsanläggningar. Tillsyn omfattar då endast själva förbränningsanläggningen 

och inte verksamheten i sin helhet, vilket försvårar krav på lämplig lokalisering och 

utformning ur energisynpunkt, såsom möjlighet till flexibel elanvändning och möjlighet till 

effektivt omhändertagande av spillvärme. Då dessutom förbränningsanläggningen utgör 

reservkraft finns det endast begränsade möjligheter idag att inkludera faktorer som 

energieffektivisering och möjligheter till flexibel elanvändning. 

I miljöprövningsförordningen är förbränningsanläggningar med tillförd bränsleeffekt med 

fossil eldningsolja över 10 MW anmälningspliktig (för annat än fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas är gränsen 0,5 MW) och över 20 MW tillståndspliktig för själva 

förbränningsdelen.Utredningen föreslås beskriva konsekvenserna av om 

miljöprövningsförordningen kompletteras med nya punkter och verksamhetskoder för 

anmälnings- och tillståndsplikt, till exempel tillståndsplikt B för anläggningar med mer än 20 

MW abonnerad eleffekt eller mer än 150 GWh i planerad energiomsättning per år, och 

anmälningsplikt C för anläggningar med mer än 10 MW abonnerad eleffekt eller 75 GWh i 

planerad energiomsättning. Även lägre gränser för tillstånds- och anmälningsplikt bör utredas. 

Som bakgrund kan nämnas att det vid sökning i Naturvårdsverkets miljörapporteringsportal i 

Sverige endast finns 7 datacenter med reservelverk med tillförd bränsleeffekt på mer än 20 

MW. Som jämförelse kan flera mindre kommuner med centralort kan ha elabonnemang på 20 

Förslag 10 är ett förslag till utredning om hur stora energi- och eleffektanvändande 

verksamheter på lämpligt sätt kan omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt 

enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251), för att uppnå en ökad 

helhetsbedömning av långsiktigt lämplig lokalisering och utformning ur energi- och 

effektsynpunkt. Exempel på verksamheter som avses är datacenter och större 

laddinfrastrukturer (samt vätgasproduktion om denna typ av verksamhet inte redan 

omfattas av miljöprövningsförordningen). Befintliga anläggningar bör omfattas efter en 

övergångsperiod. Förslaget har som syfte att åtgärda brist på ramvillkor och kompetens. 
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MW mot regionnätet och en större verkstadsindustri kan ha abonnemang på 5 MW el. En 

annan ny typ av verksamhet som är extra effektkrävande är större laddinfrastrukturer, där till 

exempel lastbilsladdning kan behöva mer än 1 MW per laddpunkt, vilket gör att framtidens 

logistikverksamhet med depåladdning kan bli i hög grad effektkrävande.  

 Förslagsvis bör nya anläggningar omfattas samt därefter även befintliga anläggningar efter en 

övergångsperiod på till exempel tre år. Mycket talar för att det behövs en ändring av 

definitionen av miljöfarlig verksamhet i 9 kap 1 § för att regeringens bemyndigande enligt 9 

kap 6 § ska omfatta även den här typen av verksamhet. En sådan ändring skulle kunna göras 

genom tillägg av en fjärde punkt med lydelsen 4. användning av mark, byggnader eller 

anläggningar på ett sätt som innebär stor energi- eller effektanvändning. 

Utredningen bör bereda frågan vidare. I utredningen bör kostnads-nyttoaspekter tas fram och 

bedömas kopplat till antalet av olika typer av verksamheter som berörs vid olika utformning 

av en breddad tillstånds- respektive anmälningsplikt för stora energi- och eleffektanvändare, 

inklusive byggnader som stora logistik/lagerbyggnader, köpcentrum och större 

affärsbyggnader. 

Tillstånds- och anmälningsplikten ska leda till mer energieffektiva och effektflexibla 

anläggningar, i begreppet energieffektiv ingår även minskad mängd värme som går till spillo. 

Även optimerad lokalisering bidrar till ett effektivare energisystem, genom minskade behov 

av elnätsförstärkningar och genom ökade möjligheter för spillvärmeutnyttjande. Ökade 

insatser för utbildning och fortbildning för tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan behövas 

initialt utöver det som sker idag. Detta kan utgöras av stöd från Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och länsstyrelserna i form av vägledningar, utbildningar och 

erfarenhetsutbyte och skulle kunna ske inom ramen för Miljösamverkan Sverige. Utredningen 

bör bedöma behov av ökade resurser för tillstånds- och tillsynsmyndigheter, samt medel till 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket för framtagande och genomförande av utbildning 

och vägledning till miljöinspektörer.  Beroende på utredningens rekommenderade 

genomförande kan det även bli aktuellt med extra medel för kommunal tillsyn. 

Hinder som minskas och möjligheter som ökas 

Klimateffekt av förslaget fås genom ökade möjligheterna till att frigöra kapacitet för det lokala 

och regionala elnätet så att laddinfrastruktur och elektrifiering av industrin kan rymmas i 

högre grad än annars, vilket möjliggör utfasning av fossila drivmedel, bränslen och 

insatsvaror. Energieffektiva lösningar frigör dessutom energiresurser som kan användas till 

andra ändamål där de bidrar till klimatomställningen och minskar den totala miljöpåverkan. 

Förslaget ökar tydligheten för lokal och regional energiplanering eftersom information om 

stora energi- och eleffektanvändare inte enkelt finns tillgänglig för kommunal eller regional 

nivå i dagsläget, utan kan behöva begäras in med stöd av lagen om kommunal 

energiplanering. 

Försiktighetsmått som kan beslutas i tillstånds- och tillsynsprocesser kan vara att anläggningar 

utrustas (genom val av tillräckliga styr- och reglerfunktioner) så att flexibilitet i 

elanvändningen är möjlig, samt genom teknikval som underlättar effektiv 

spillvärmeanvändning och annan energieffektivisering. Energieffektiva lösningar frigör 

energiresurser som kan användas till andra ändamål och minska den totala miljöpåverkan. 
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Behovet av förstärkta elnät minskas vilket ger samhällsekonomiska vinster och långsiktigt 

lägre elnätsavgifter. 

 Bedömning av potentialen för förslag 10 

Med en tillstånds- och anmälningsplikt för stora energi- och effektanvändare blir det möjligt 

att göra rimlighetsavvägningar vad gäller lokalisering och försiktighetsmått som flexibel 

elanvändning, energieffektivisering och ökade möjligheter till spillvärmeanvändning.  

Förslaget påverkar verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter i hela landet. Tillstånds- och 

anmälningsplikt fångar upp både nya och gamla anläggningar (med övergångsperiod), och 

förutsättningarna blir därför lika för alla med samma typ av verksamhet, utifrån tillgänglig 

teknik och lokala förutsättningar som utgör bakgrund till vad som är rimligt att kräva i fråga 

om anpassningar som ger klimatvinster genom ökade möjligheter till effektivare energi- och 

effektanvändning. Därigenom utvecklas praxis vilket kan bereda väg för standardisering och 

därmed lägre kostnader. Genom att via tillstånd och föreläggande om försiktighetsmått efter 

anmälan ställa välavvägda krav på effektiviseringsåtgärder och flexibel elanvändning kan 

utrymme i elnäten frigöras och elnätsföretagen kan då släppa in fler elkunder utan att behöva 

förstärka nätet lika mycket vilket ger klimatvinster både genom ökade möjligheter till 

elektrifiering samt genom den lägre resursanvändningen som lägre utbyggnadstakt för 

elnätssystem ger genom lägre råvaruförbrukning för kablar, ställverk, schakt- och 

anläggningsarbeten etcetera. 

Spillvärmeanvändning kan avlasta elnätet om det ersätter värmepumpar (eller direktverkande 

el) och kan frigöra bränslen om annan fjärrvärmeproduktion än spillvärme ersätts. Det blir 

därmed plats för fler elanslutningar som laddinfrastruktur som minskar behovet av fossila 

drivmedel26, fler elektrifierade industriprocesser som minskar växthusgasutsläppen och större 

tillgång till bränslen som kan vara till nytta på andra håll i energisystemet.   

Möjligheterna för incitament att få genomslag ökar, till exempel ekonomisk ersättning vid 

flexibel elanvändning får större genomslag vid lägre ersättningsnivåer om anläggningen är 

förberedd, "flexredo". Detsamma gäller för spillvärmeutnyttjande, att en anläggning som är 

förberedd för det från början kommer att kunna få lönsamhet vid lägre ersättningsnivåer. Att 

redan i tillståndsprocessen för större anläggningar avväga kostnad/nytta för teknikval som ger 

flexibilitetsmöjligheter ger fördelar samhällsekonomiskt och på sikt även företagsekonomiskt. 

Genomförbarheten av förslaget bedöms som god, tekniken för energieffektivisering, flexibel 

elanvändning och spillvärmeutnyttjande är förhållandevis väl kända och behovet av effektiv 

energianvändning och flexibel elanvändning blir alltmer tydligt i takt med ökande 

elektrifiering av fordon och industrier. Flexibla och energieffektiva system inklusive 

spillvärmeanvändning kan dessutom vara en marknadsmässig fördel för till exempel 

datahallar. 

 

 

26 Ett räkneexempel kan vara att en datahall på 10 MW som blir flexibel till 10% kan frigöra 1 MW 

vilket kan räcka till nästan 100 stycken 11 kW-laddare. Det finns naturligtvis inga garantier för att 

frigjord eleffekt används just till laddinfrastruktur eller andra anläggningar som bidrar till minskad 

klimatpåverkan, men möjligheterna ökar och kan variera över tid. 
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Minskad klimatpåverkan från förslaget kan förväntas på kort till medellång sikt, om den 

förväntat frigjorda eleffekten gör att till exempel laddinfrastruktur kan installeras snabbare än 

vad som annars varit fallet. 

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning är att elnätsföretag i samband med anslutningsbegäran från större 

eleffektanvändare får rätt att begära till exempel styrningsmöjlighet hos anläggningen så att 

den kan styra ner (eller i händelse av nödläge: kunna styras ner av elnätsföretaget för att 

undvika elnätskollaps). Elnätsföretagen har dock inte den helhetssynen på energi som en 

kommun eller länsstyrelse har (bör ha) och kommer därför endast inkludera aspekter kopplade 

till elnätsfrågor, men inte sådant som effektiv energianvändning inklusive tillvaratagande av 

spillvärme. Tillvaratagande av spillvärme kopplar till lokaliseringsfrågor för att kunna utnyttja 

spillvärmen för uppvärmning av andra byggnader på ett kostnadseffektivt sätt med korta 

ledningsdragningar/kulvert för spill/fjärrvärme, vilket är en lämplig fråga att ta upp vid 

miljöprövning.  

Om ersättningsnivåerna för flexibel elanvändning är tillräckligt höga, liksom ersättningen för 

levererad spillvärme och ersättningar för ö-driftsmöjlighet, kan delar av syftet med förslaget 

uppnås utan tillstånds- eller anmälningsplikt. Hindret att kommuner och länsstyrelser inte har 

påverkansmöjlighet kopplat till lokalisering kvarstår dock. 

Ett annat alternativ är att föreskriva i standarder eller i lagreglering (exempelvis 

Ecodesigndirektivet) att olika verksamheter ska förses med styr- och reglerutrustning som 

medger styrning samt att eventuell spillvärme ska vara möjlig att använda för 

uppvärmningsändamål. Detaljstyrning vad gäller teknik kan dock bli mindre kostnadseffektivt 

än en prövning som tar hänsyn till lokala förutsättningar som möjligheterna till utnyttjande av 

spillvärme, behovet av flexibilitet för elnäten och så vidare.   

Bidrag till andra samhällsmål 

Ökad energieffektivisering frigör resurser som då kan användas till andra ändamål och minska 

den totala miljöpåverkan. Förslaget bidrar till ökad resurshushållning med minskad 

miljöbelastning som följd även i form av minskade behov av nya elnät och energikällor, vilket 

har en positiv effekt på flera miljömål, såsom god bebyggd miljö. Förslaget bidrar indirekt till 

begränsad klimatpåverkan bland annat genom ökade möjligheter för laddinfrastruktur att få 

anslutning och genom att energi som inte behövs i de berörda anläggningarna kan ersätta 

fossila bränslen i andra verksamheter. 

Förslaget bedöms ha en positiv påverkan på mål 7 hållbar energi för alla, mål 9 hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 hållbara städer och samhällen i Agenda 

2030. Förslaget medför att kommuner enklare kan vara informerade om större 

elnätsanvändare, vilket gör att de lättare kan hushålla med kapaciteten genom att påverka var 

energianvändandet sker geografiskt vid fortsatt planarbete. Förslaget gör också att 

kommunerna kan verka för effektivare användning av energi och effekt och ökad flexibilitet 

bland de stora effektanvändarna. Detta frigör utrymme i nätet samt energiresurser, vilket krävs 

för klimatomställningen av transporterna och industrierna. 

Effekten på sysselsättning och regional utveckling bedöms vara positiv då fler verksamheter 

har möjlighet att etablera sig till följd av frigjord eleffekt. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadseffektivitet 

Förslaget bedöms ha hög kostnadseffektivitet. Teknikerna är kända och förslaget nyttjar 

befintliga system av aktörer för tillstånd respektive anmälan och tillsyn. Förslaget möjliggör 

spridning av information och kunskap, till exempel till energiplaner och till andra kommuner. 

Förslaget bygger på principen om att förorenaren betalar. Verksamheter med hög energi- eller 

effektanvändning betalar för tillsyn och framtagande av underlag för prövning. Initialt kan det 

ge högre kostnader men långsiktigt är energieffektivisering gynnsamt ekonomiskt för 

företagen och minskar deras sårbarhet. Detsamma gäller berörda kommuner. 

Påverkan på statsbudgeten 

Förslaget bedöms ha en liten positiv effekt på statsbudgeten om behovet av elnätsutbyggnad 

minskar. Marginella statliga kostnader initialt för kunskapsuppbyggnad hos företagen och 

prövnings- och tillsynsmyndigheter bör ses som en långsiktig investering i ökad 

energisystemkompetens. 

Påverkan på kommuner och regioners budget 

Förslaget bedöms ha liten konsekvens för kommuner och regioners budget. Marginella 

kostnader initialt för kunskapsuppbyggnad hos kommunala tillsynsmyndigheter bör ses som 

en långsiktig investering i ökad energisystemkompetens.    

Slutsatser från tidigare liknande styrmedel 

Verksamheter är väl förtrogna med systemet med tillstånds- och anmälningsplikt. 

Anläggningar med reservelverk i form av dieselgeneratorer, inkluderas redan i 

miljölagstiftningen genom att utgöra medelstor förbränningsanläggning om de har mer än 1 

MW i tillförd bränsleeffekt. Om anläggningen endast utgör reservkraft finns det dock 

begränsade möjligheter idag att inkludera faktorer som energieffektivisering och möjligheter 

till flexibel elanvändning i miljöprövningen.  

Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder  

Förslaget är en del av helheten i detta uppdrag och förbättrar möjligheterna för kommuner och 

regionala aktörer såsom länsstyrelser med flera att utveckla energiplaner, vilket kan vara en 

del av arbetet för den kommunal klimatomställningsfunktionen (förslag 3). Denna utredning 

stödjer förslaget från Miljömålsrådet om översyn av lagen om kommunal energiplanering, och 

tillstånds- respektive anmälningsplikt för större eleffektanvändare är en grund för att kunna 

implementera kommunala energiplaner. 

Tillväxtanalys lämnar också förslag inom energiområdet, se deras parallella uppdrag.  

Större verksamheter omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. 

Koncerner har rätt att lämna in en samlad energikartläggning vilket omfattar flera olika 

anläggningar med olika lokaliseringar, det blir därför inte säkerställt att informationen går att 

använda i en kommungeografisk kontext och därför som användbart underlag för kommunal 
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energiplanering. Kommuner kan då behöva använda möjligheterna i lagen om kommunal 

energiplanering för att begära ut uppgifter om energi- och effektanvändning. 

Byggnader omfattas av lagen (2006:985) om energideklaration av byggnader. En 

energideklaration gäller i tio år och ska finnas vid försäljning av en byggnad. 

Rekommenderade åtgärder i energideklarationen behöver inte genomföras, förutom de fall 

energideklarationen utgör kontrollmätning för att visa att en ny byggnad uppfyller kraven i 

Boverkets byggregler.   

Lagen (2014:268) om vissa kostnads- och nyttoanalyser på energiområdet omfattar planering 

av ny eller uppgraderad anläggning över 20 MW för fjärrvärme- eller elproduktion, 

fjärrvärme- eller fjärrkyladistribution, eller industrianläggning som genererar användbar 

spillvärme. Användbar spillvärme räknas enligt Energimyndighetens föreskrift som värme av 

en temperatur som motsvarar framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät. Datacenter har 

normalt inte denna temperaturnivå för sin bortkylda värme.     

Flexibel elanvändning är en relativt ny fråga i Sverige så det finns ännu inte så många 

styrmedel på området. Miljömålsrådet lämnade dock ett antal förslag till regeringen den 1 

mars 2022 som har beröringspunkter med detta förslag:  

• Regeringen ger Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten i uppdrag att ta 

fram målgruppsanpassad information om flexibilitet samt ett uppdrag att skapa och 

driva en digital plattform med flexibilitetsinformation. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter 

göra en gemensam översyn av befintlig lagstiftning för att se om, och i så fall var, det 

är lämpligt att inkludera efterfrågeflexibilitet. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur ett stöd till 

styrutrustning för efterfrågeflexibilitet ska utformas. 

• Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att göra en översyn av lagen om 

kommunal energiplanering. 

I den nationella strategin för elektrifiering, Elektrifieringsstrategin, finns flera åtgärder med 

kopplingar till detta förslag och där flera omsatts till regeringsuppdrag, se även kapitel 4.13:  

• Åtgärd 6. Regional och kommunal elektrifiering ska få genomslag i 

samhällsplaneringen.  

En kartläggning 2022 av behov och förutsättningar för utvecklad elnät-, energi- och 

samhällsplanering på regional och kommunal nivå för en kraftfull elektrifiering. En 

utvecklad regional och kommunal planering bör tas fram i dialog mellan 

länsstyrelserna, regionerna, Energimarknadsinspektionen och övriga berörda 

nationella myndigheter.  

• Åtgärd 12. Anpassning av styrmedel för minskat effektbehov.  

Styrmedel på energiområdet analyseras ur ett effektperspektiv för att om möjligt bidra 

till minskat effektbehov för att underlätta en snabb elektrifiering. 

• Åtgärd 13. Tydligare information om effektbehov i energideklarationer.  

Krav på hur redovisning av effektdimensionen kan inkluderas i regelverken för 
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energideklarationer för byggnader respektive energikartläggningar i stora företag 

analyseras. 

• Åtgärd 14. En elektrifiering som är hållbar och resurseffektiv. En kvalitativ och 

kvantitativ analys ska göras av miljöeffekter och resursanvändning i olika 

elektrifieringsscenarier. Analysen bör utgå från slutsatser från Miljömålsrådets projekt 

Hållbar elektrifiering. 

• Åtgärd 15. Fjärr- och kraftvärmestrategi tas fram.  

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för en 

långsiktigt hållbar utveckling av fjärrvärmesektorn i synergi med elektrifieringen samt 

energi- och klimatmålen. Strategin bör analysera förutsättningar för olika hållbara 

bränslealternativ och andra energikällor samt se över regelverk och styrmedel som 

påverkar fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft.  

• Åtgärd 20. Realisera en hög grad av smart laddning och flexibel eluppvärmning. 

Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att i samverkan med 

Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och andra berörda myndigheter främja 

smart styrning inom områden med stor potential, som bl.a. elbilsladdning och 

eluppvärmning. En analys av potentialen för olika typer av smart styrning att på ett 

samhällsekonomiskt effektivt sätt minska effekttoppar och bidra med andra 

systemtjänster görs inom ramen för uppdraget. Arbetet med bedömningar av potential 

samordnas med uppdraget till Svenska kraftnät i regleringsbrevet för 2022 att beskriva 

potential för energilager och flexibilitetstjänster. Åtgärder föreslås för att realisera 

potentialen. 
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4.11 Sammanfattande bedömning av förslagen 

I uppdraget ingår att genomföra en bedömning av vilka effekter förslagen kan få. Uppdraget 

anger vidare att förslagen bör rangordnas och motiveras utifrån deras betydelse för 

klimatomställningen, inklusive direkta och indirekta effekter på utsläppen av växthusgaser på 

lång och kort sikt. Hänsyn bör även tas till möjliga synergieffekter med andra samhällsmål 

samt kostnadseffektivitet. 

Att försöka kvantifiera de olika förslagens bidrag till minskade utsläpp är förknippat med 

betydande osäkerheter och antaganden. Analysarbetet är baserat på Naturvårdsverkets, 

Energimyndighetens, Konjunkturinstitutets och Trafikverkets myndighetsgemensamma 

vägledning för klimateffektbedömning (Naturvårdsverket et al. 2022) samt det analysramverk 

som framtagits inom arbetsgruppen för detta regeringsuppdrag (bilaga 9). Enligt den 

myndighetsgemensamma vägledningen kan det finnas så stora osäkerheter kring ett 

styrmedels effektbedömning att kvantifiering blir svårt eller till och med vilseledande. Ifall 

sådan risk föreligger kan det vara bättre att stanna vid en kvalitativ analys. Däremot kan även 

kvalitativa analyser kombineras med kvantitativa inslag, exempelvis genom att beräkna vissa 

delar av effektkedjan där osäkerheterna är mindre. I dialog med myndigheterna nämnda ovan 

har utredningen bedömt att de flesta förslagen som presenteras här lämpar sig bäst för 

kvalitativ analys, kompletterat med illustrativa kvantifierade exempel för en åtgärds potential. 

Det innebär att en robust rangordning utifrån kvantifierad klimatnytta inte kan göras.  

I stället analyseras varje förslag utifrån en kvalitativ ansats där förslagets potential att lösa ett 

hinder och/eller öka möjligheterna för ökad klimatomställning, men också potentialen för att 

utgöra bidrag till eller att stå i konflikt med andra miljö- och samhällsmål samt 

kostnadseffektivitet beskrivs. Analysen av förslagen pekar på positiva synergieffekter med 

andra samhällsmål, se även figur 17.   

  

 

Figur 6. Synergieffekter med andra samhällsmål + positiv effekt, ++ stark positiv effekt, ingen markering är 

neutral eller icke relevant 
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Nedan beskrivs delar av analysen som är gemensamma för samtliga förslag, följt av en 

fördjupad beskrivning av enskilda förslagens potential att möta hinder, deras bidrag till andra 

samhällsmål samt kostnadseffektivitet. 

 Nollalternativ 

Förslagen har jämförts mot ett nollalternativ som utgörs av Naturvårdsverkets referensscenario 

(Naturvårdsverket 2022a). Referensscenariot pekar på att klimatmålen är inom räckhåll på 

kort sikt (till 2030) förutsatt att bland annat reduktionsplikten och handeln med utsläppsrätter 

levererar enligt prognos. Scenariot pekar dock på ett behov att fler åtgärder krävs för att nå 

2045-målet då nuvarande beslut inte kommer att leda till tillräckligt stora 

utsläppsminskningar. Ifall scenariots antaganden inte förverkligas, på grund av exempelvis 

omvärldsförändringar, tröghet för marknaden att ställa om, politiska beslut eller svårigheter i 

leverans av biodrivmedel eller elfordon, kommer reduktionsplikten och pågående 

elektrifieringstakt antagligen inte att räcka för att nå transportmålet 2030. Detta innebär ett 

behov av att fortsatt arbeta med åtgärder som driver på transportomställningen samt 

omställningen av samtliga sektorer för att öka möjligheterna att nå de svenska och globala 

klimatmålen.   

Om styrmedlen som föreslås i detta uppdrag inte genomförs kommer nuvarande hinder i form 

av brist på genomförandekapacitet, fragmentisering, passivitet och tröghet kvarstå för lokal 

och regional klimatomställning.  

 Rättsliga perspektiv 

Förslagen bedöms inte påverka svensk rätt eller kräva någon ändring av gällande lagstiftning 

utöver vad som anges under respektive förslag. Förslagen bedöms inte heller stå i strid med 

EU-rätt eller internationell rätt. Samtliga förslag som läggs är tänkta att utgå från 

kommunernas och regionernas behov och bedöms inte påverka deras självstyrelse. 

Statsbidrag, det vill säga bidrag till lokala eller regionala aktörer som i förslag 3, 6 och 7, 

måste utformas med hänsyn till EUs statsstödsregler. Förslagen kan bidra till att lokala och 

regionala aktörer genom stöd och ökade resurser mer kostnadseffektivt kan implementera och 

genomföra exempelvis nya EU-regler.  

 Påverkan på totalförsvaret 

Uppdraget anger att eventuella konsekvenser för totalförsvaret ska redovisas. En avstämning 

har skett med sakkunniga på länsstyrelsen i Uppsala län gällande samhällsskydd och 

beredskap, samt med Försvarsmakten. De flesta förslagen bedöms ha en neutral till positiv 

effekt för totalförsvaret. I sammanhanget bör förtydligas att det finns olika regionbegrepp, där 

det för militärregioner finns fem stycken: nord, mitt, väst, syd och Gotland. I denna rapport 

används begreppet regioner enbart för de 21 regionerna med ansvar för hälso- och sjukvård, 

kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. 

Förslag 1, färdplan, och förslag 3, klimatomställningsfunktion, bedöms få en positiv påverkan 

på det civila försvaret genom att ge ökad kapacitet för att arbeta med energi- och 

resurseffektivitet, vilket minskar sårbarheten kopplat till olika typer av störningar som till 

exempel begränsad tillförsel av drivmedel. Det kan gälla frågor som regionala och kommunala 

energiplaner som kopplar till tryggad energiförsörjningskapacitet inklusive ökad flexibilitet 

för elanvändningen, vilket också förslag 10, utred tillståndsplikt, gynnar.  
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Även förslag 7, regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion, bör ge minskat 

bilberoende och minskad sårbarhet för störningar genom ökad transporteffektivitet som 

minskar drivmedelsberoendet. Detsamma gäller förslag 6, regional upphandlingssamordning, 

som kan ge en större andel upphandlingar med kortare och mer transporteffektiva leveranser. 

Att ersätta ett transportmedel eller ett drivmedel med ett annat betyder inte nödvändigtvis att 

robustheten och resiliensen ökar.  Alla typer av fordon och drivmedel behöver vara robusta i 

termer av försörjningskedjor, komponenter och kunskap om drift och underhåll. Om man ökar 

exempelvis elektrifieringen av fordon (både privatbilar och kollektivtrafik) så skapas en viss 

sårbarhet kopplat till långvariga elavbrott. Det medför i sin tur att kommuner kan behöva 

reservkraft för laddstolpar. Lösningar där laddbara fordon kan också leverera el till exempelvis 

en fastighet så kallad vehicle-to-grid (V2G) kan innebära flexibla och resilienta lösningar. 

Förslag 9, ökad återvätning, bör ge ökad vattenkvarhållande förmåga i landskapet och på så 

vis minska riskerna för översvämning från intensiva regn, minska riskerna för torka och 

bränder. De minskade riskerna är inte kvantifierade men här pågår dialog mellan MSB och 

Naturvårdsverket kring studier för ökad kunskap. 

Kopplat till förslag 2, Myndighetssamverkan, kan konstateras att MSB inte deltar i Rådet för 

hållbara städer idag. MSB skulle dock kunna bidra till kommunernas och andra aktörers arbete 

för minskad sårbarhet genom utökad myndighetssamverkan. 

Frågan om beredskapslager som rör fossila bränslen utgör en utmaning och en möjlig 

målkonflikt som behöver hanteras för att undvika försvagad beredskap. Utredningen hänvisar 

till parallelluppdraget som genomförs av Trafikanalys för analys av drivmedelsfrågor. 

Generellt sett bör krav på lagerhållning av drivmedel även inkludera biodrivmedel, och 

teknisk utveckling av lagringsstabila biodrivmedel fortsätta. 

Klimatomställning och utvecklingen av totalförsvaret behöver göras parallellt. Bara för att 

samhället rör oss bort från det fossila betyder inte det per automatik att sårbarheter minskar. 

Man behöver därför beakta att man inte ”bygger in” nya sårbarheter i ett förändrat 

energisystem. 

4.12 Summering av statliga medel för förslagen 
Genom att tillsätta medel betonar staten vikten av klimatomställningen samtidigt som 

kommuners och regioners självstyrelse respekteras. För att tydliggöra kommuners och 

regioners viktiga roll i klimatomställningen och ha respekt för deras olika förutsättningar 

krävs statlig investering i omställningskapacitet. Det ger förutsättningar för ökat genomslag 

för såväl nationella som europeiska styrmedel och initiativ. 
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Förslag Mkr/år År 
Totalt 
(Mkr) 

Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning 

   

1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 15 2024-2030 100 

1.2 Färdplan för kommuner och regioners klimatomställning  Upp till 200 2024-2030 Upp till 
1400 

1.3 Kompetenslyft för klimatet  10-20* 2024-2030 100 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners klimatomställning    

2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan 20 2024-2030 140 

2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners klimatomställning 5 2024-2030 35 

2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  10 2024-2030 70 

2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla statistik på lokal 
och regional nivå 

ca 10** 2024-2030 ca 55 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos kommuner Upp till 300 2024-2030 
Upp till 
2100 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  4 2024-2026 12 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och koordinera energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 

50 2024-2030 350 

6. Regional upphandlingssamordning 50 2024-2030 350 

7. Regional mobilitets- och tillgänglighetssamordningsfunktion 80 2024-2030 560 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  5 2024-2026 15 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning via återvätning 15-20*** 2024-2030 Ca 140 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora energi- och 
eleffektanvändare.  

I första steget kostnad för utredning 

 800-900  Ca 6000 

 

* Kostnad uppskattas inledningsvis till 10 miljoner kronor 2024 till trappas gradvis upp till 20 

miljoner kronor per år för 2030.  

** Behovet av statliga medel för arbetet med förbättrad klimatstatistik för lokal och regional 

nivå uppskattas till 10 miljoner kronor per år under fem år (ca 2 miljoner kronor per 

medverkande aktör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SCB, RKA, Trafikanalys). 

Därefter bedömer utredningen att medel till drift och förbättringar ca 2,5 miljoner kr per år 

behövs fram till och med 2030. 

***Kostnaden för bedöms till 15 respektive 20 miljoner kronor per år för 2024 och 2025 och 

därefter en kontrollstation för bedömning av lämplig nivå fram till 2030. 

Sida 410 (547)



125 

4.13 Andra viktiga styrmedel och åtgärder 

Det finns ett flertal styrmedel och åtgärder som är viktiga för möjligheterna till minskad 

klimatpåverkan lokalt och regionalt som pågår i andra processer och därför inte behöver 

analyseras inom ramen för detta uppdrag. Förutom de förslag som de parallella utredningarna 

från Trafikanalys och Tillväxtanalys föreslår, finns det förslag som utredningen vill betona är 

viktiga, bland annat förslag från Klimaträttsutredningens betänkande Rätt för klimatet (SOU 

2022:21), Miljömålsrådets rapport 2022 och Elektrifieringsstrategin (2022). 

Rekommendationer inom området transport, transportplanering och fysisk planering 

• Steg 1 och 2 åtgärder för ökad transporteffektivitet ska kunna i större utsträckning få 
finansiering via statliga medel enligt förslag från Klimaträttsutredningen och 
Trafikanalys som ett led i att öka transporteffektiv samhällsutveckling och begränsa 
behovet av att bygga ny transportinfrastruktur.

• Klimaträttsutredningens förslag om att upprättarna av den nationella transportplanen 
och länstransportplanerna ska fastställa om tidigare beslutade infrastrukturobjekt som 
ännu inte byggstartats följer de klimatpolitiska målen.

• Nationella och regionala transportplaner ska bidra till transporteffektivt samhälle med 
transportpolitiska målen som utgångspunkt.

• Trafikverket bör se över kalkylvärden för att inte diskriminera mot icke-bilburna 
transportslag samt arbeta med målinriktade scenarier.

• Utvecklade Stadsmiljöavtal för åtgärder som leder till ökad andel fossilfria och 
effektiva transporter där även gångtrafik läggs till som stödberättigad åtgärdstyp, 

inklusive i anslutning till hållplats. Medge stöd till kommuner och regioner för 

åtgärder i städer som leder till minskad transportefterfrågan eller effektivare 

användning av befintlig transport-infrastruktur. Åtgärder som bidrar till en 

begränsning av biltrafiken ska vara möjlig motprestation från kommunen eller 

regionen. Förhandlingsbaserade avtal med förutsättning inte ökad biltrafik, på sikt 

minskad.

• Vår utredning stödjer Klimaträttsutredningens förslag på revidering av PBL gällande 
miljöbedömning av planer genom tillägg i 3 kap. 6 b § och 4 kap. 34 § om att en 
strategisk bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden. I 
dessa fall ska kommunen redogöra för hur handlingsalternativ påverkar 
transportefterfrågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur.

• Vår utredning bedömer att även PBL i högre grad än idag behöver bidra till ett 
transporteffektivt samhälle, i enlighet med förslaget från Klimaträttsutredningen ovan. 
Ökad resurseffektivitet krävs för en hållbar klimatomställning. Fysisk planering kan 
inte ensamt stå för förändringen till ett mer transporteffektivt samhälle, men har en 
viktig roll för att dämpa transportefterfrågan genom bland annat funktionsblandad 
bebyggelse och för ökade förutsättningar för en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur samt för att på olika sätt främja resor med kollektiva färdmedel, 
gång och cykel.
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• Fortsatt och utvecklat uppdrag till Boverket som en fortsättning på rapport 2021:11 

för att ta fram verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning, inklusive 

identifiera behov av forskning och utveckling. 

• Vår utredning stödjer förslagen från Miljömålsrådet om ett ramverk för nationell 

planering.  

• Delad energi som spillvärme och fjärrvärme behöver gynnas27.För att se över lämplig 

revidering av Boverkets byggregler, BBR, är det viktigt med fortsatt arbete i enlighet 

med Elektrifieringsstrategin, bland annat uppdraget till Energimyndigheten för att 

främja fjärrvärme/kraftvärme Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och 

kraftvärmestrategi I2022/01373. Punkten hör också till rekommendationer inom 

energiområdet nedan. 

Rekommendationer inom energiområdet 

Utredningen vill betona vikten av att prioritera fortsatt arbete med Elektrifieringsstrategins och 

Miljömålsrådets förslag, som kan beskrivas kortfattat, och med våra ord, nedan: 

• Investeringsstöd för åtgärder som minskar behovet av eleffekt, till exempel styr- och 

reglerteknik för ökad flexmöjlighet, spillvärmeledningar och ödriftslösningar, ett slags 

”Effektklivet”. Ett alternativ är att Klimatklivet räknar med högre koldioxidnytta per 

kWh i områden med kapacitetsbrist för elnäten. Här pågår regeringsuppdraget 

Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem I2022/01578 till svenska kraftnät, 

Energimarknadsinspektionen, Statens energimyndighet och Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll (Swedac) för att utveckla förutsättningarna för att realisera 

potentialen för flexibilitet i elsystemet som efterfrågeflexibilitet, energilagring samt 

styrning av småskalig elproduktion. 

• För ökad energieffektivisering pågår regeringsuppdraget Uppdrag att analysera en 

effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen 

I2022/01393 där Energimyndigheten ska analysera hur användning av energi, effekt 

och resurser kan effektiviseras för att underlätta utfasningen av fossila bränslen genom 

elektrifieringen. 

 

I dialogerna har det lyfts vikten av stöd för energieffektivisering som till exempel 

energirenovering, med högre stöd för glesbygd som idag har problem att få 

kreditgarantier för detta. Kreditgarantier styrs av förordningen (2020:255) om statlig 

kreditgaranti för lån för bostadsbyggande. Syftet är ursprungligen att främja ett ökat 

bostadsbyggande men sedan 2020 kan även kreditgaranti lämnas till ändring av en 

befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar (3 § punkt 3). En 

 

 

27 I dagens BBR räknas energi från egna tomten, till exempel energi från marken via en 

bergvärmepump, inte med i summan för använd energi. Men om bergvärmepumpen är placerad på en 

angränsande tomt, räknas den med i summan för använd energi. Samma byggnad får olika officiella 

siffror på energianvändning om värmen kommer från egna tomten eller från granntomten, vilket blir en 

styrning bort från gemensamma energilösningar för fjärrvärme inklusive spillvärme från industrier, 

gemensamma värmepumplösningar och så vidare. 
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kreditgaranti får då avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den ökning av 

marknadsvärdet som uppstår genom ändringen (5 §). I områden med låga 

marknadsvärden blir det då svårt att kunna energirenovera. Genom att utöka 

schablongränsen i kreditgarantierna även för energirenovering skulle de lägre 

marknadsvärdena i glesbygd inte verka lika hindrande som idag. 

• Regeringen har tillsatt en utredning (dir. 2021:82) för att föreslå ett kvotpliktssystem 

för energieffektivisering (Vita certifikat) i enlighet med EU kommissionens begäran 

om implementering av Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Utredningen ska bland 

annat föreslå möjliga kvotkurvor för olika perioder fram till 2050 samt identifiera 

lämpliga kvotpliktiga parter och former för verifiering och uppföljning. Vita certifikat 

erbjuder med lämplig utformning möjligheter att kostnadseffektivt minska både 

energi- och effektbehov och bidra till att effekt- och energieffektiviseringsåtgärder får 

god spridning bland aktörer där stor potential finns, exempelvis fastigheter. 

• Kommunal energiplanering bör inkludera beskrivning av möjligheterna till 

spillvärmeutnyttjande och eventuella behov av att reservera mark i detaljplaner för 

framtida spillvärmeledningar, samt frågor om elnätskapacitet, flexibel användning och 

laddinfrastruktur. De kommunala energiplanerna bör sammanfogas av respektive 

länsstyrelse till regionala energiöversikter. Kommunerna har redan idag möjlighet att 

utforma energiplanerna i ett breddat perspektiv, exempelvis genom att utformas som 

energi- och klimatplaner. Att utreda lagen om kommunal energiplanering ingår som 

ett förslag från Miljömålsrådet 2022. 

• Ökade incitament för kommunerna för utbyggd vindkraft. Regeringen har gett i 

uppdrag till en särskild utredare att lämna förslag som stärker kommunernas 

incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara 

klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget Stärkta 

incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27 ska redovisas senast den 31 mars 2023. 

Rekommendationer inom området civil beredskap 

Det finns behov av koordinering mellan beredskapsfrågor och klimatomställningsfrågor. MSB 

(2022) föreslår åtgärder för att stärka det civila försvaret som utredningen ser har tydlig 

koppling till lokal och regional nivå:  

• Energiförsörjning: För budgetåret 2023 förslås 292 miljoner kronor med en kraftig 

ökning de kommande åren och avser att stärka nationell infrastruktur för 

drivmedelsförsörjning samt elproduktionsanläggningar, samt robust energiförsörjning 

i kommunala verksamheter; fjärrvärme, fjärrkyla och biogasförsörjning, elförsörjning 

inklusive drivmedel. 

• Förstärkningar av kommuner och regioner: Totalt 1,5 miljard kronor för 2023. 939 

miljoner kronor föreslås till kommunernas arbete med civilt försvar, och 666 miljoner 

kronor till regionerna för att stärka grundläggande förutsättningar för att arbeta med 

befolkningsskydd, räddningstjänst, vatten och avlopp, energiförsörjning och 

kommunal transportinfrastruktur, men också för förskola/skola, omsorger och sjuk- 

och hälsovård. 
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4.14 En översikt över förslag som utredningen valt att inte gå vidare med 

Nedan listas några av de förslag som kommit fram i det sammanlagda utredningsarbetet men 

som inte prioriterats. Det handlar om förslag som omhändertas via andra förslag eller andra 

pågående processer, eller som inte bedöms ha betydande klimatnytta kopplat till lokal och 

regional nivå. En mer utförlig beskrivning finns i bilaga 8. 

• Stöd till kommuner för samverkan med civilsamhället: stöd ges via förslag 1.1 

färdplan och 3 kommunal klimatomställningsfunktion, samt att det redan finns andra 

typer av medel och stöd som till exempel Energi- och klimatrådgivningen.  

• Ge möjlighet till kommuner att ställa särkrav, till exempel enbart tillåta byggnation av 

passivhus: det verkar som om de kommuner som önskar ställa högre krav har hittat 

möjligheter att göra detta i till exempel markanvisningstävlingar eller motsvarande. 

Särkrav kan vara lämpligt att prova i form av försöksverksamhet, se förslag 2.3. 

• Skattefri fondering under tre år för klimatväxlingsmedel28: frågan är inte avgränsad till 

enbart lokal och regional nivå och det har heller inte framstått som ett hinder för 

klimatväxling  

• Ökade krav på och stöd för energieffektivisering: bedöms huvudsakligen ligga inom 

ramen för uppdraget till Tillväxtanalys, samt att Elektrifieringsstrategin resulterar i 

uppdrag för ökad energieffektivisering, som Uppdrag att analysera en effektivare 

användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen 

I2022/01393 till Energimyndigheten.  

• Stöd för fjärrvärme, stöd för konvertering till fjärrvärme: bedöms huvudsakligen ligga 

inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys samt att Elektrifieringsstrategin har 

resulterat i uppdrag till Energimyndigheten för att främja fjärrvärme/kraftvärme 

Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi I2022/01373. 

• Åtgärder mot fossil plast: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till 

Tillväxtanalys. Kommunala avfallsplaner kan redan idag utformas för ökad cirkulär 

användning av plast med åtgärder för minskad användning och ökad utsortering för 

materialåtervinning. Förslagen i denna utredning om upphandling, förslag 6 och 8, 

gynnar ökade klimatkrav för bland annat plast. 

• Ändring av byggregler för återvunnet byggmaterial och kvotplikt på återvunnet 

byggmaterial: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till 

Tillväxtanalys, och kan även lämpa sig för försöksverksamhet, för att bygga upp ökad 

erfarenhet som grund för ändrade upphandlingskrav, se förslag 2.3 om ökad 

rådgivning för försöksverksamhet. Det pågår arbete hos Boverket för ökad cirkularitet 

inom bebyggelse genom Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en 

cirkulär ekonomi i byggsektorn Fi2019/01146, Fi2022/00506 

 

 

28 Klimatväxling är en intern fondering av verksamhets egna ”avgifter” för energi eller 

klimatpåverkande utsläpp från resor etcetera. Medel i den interna fonden används sedan för att 

delfinansiera olika klimatåtgärder i verksamheten. 

Sida 414 (547)



129 

 

• Förenklade byggregler för ombyggda byggnader såsom energikrav och dagsljuskrav: 

bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys. Förslag 2.3 

om ökad rådgivning för försöksverksamhet, bör gynna tester och piloter. Det pågår 

arbete hos Boverket för ökad cirkularitet inom bebyggelse enligt ovan. 

• Förenklade regler för återvinning av jord/schaktmassor: bedöms huvudsakligen ligga 

inom ramen för uppdraget till Tillväxtanalys. Utredningens bedömning är att det 

verkar vara till största delen en planerings- och logistikfråga. De flesta massor inom 

tätorter är förorenade, varför provtagning behövs. 

• Stöd i form av statlig subvention för att kompensera för högre pris på klimatvänligare 

produkter som biodrivmedel, biobaserad plast, ”grön betong” och fossilfritt stål: 

nämns som alternativ lösning för förlag 8, se vidare i kapitel 4.8.  

• Gemensamt biljettsystem för kollektivtrafik: – har utretts genom Ett nationellt 

biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU2020:25) och ett uppdrag till Trafikverket för 

att föreslå utformning av ett stöd till regionerna för gemensamma biljettsystem 

avrapporterades i juni 2022 genom rapporten Ökad nationell tillgänglighet till 

kollektivtrafikbiljetter. 

• Utred drift- och investeringsstöd till kollektivtrafik: har bedömts inom ramen för 

Trafikanalys uppdrag. Resandet med kollektivtrafiken minskade under pandemin, och 

därmed även biljettintäkterna till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Under 

pandemin har staten lämnat sju miljarder kronor i särskilt stöd till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna. 

• Ge kommuner möjlighet att differentiera p-avgifter samt att ta ut p-avgifter överallt: 

bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys uppdrag. Inför även 

miniminivåer för p-avgifter: redan idag kan kommuner styra p-talet med olika 

motprestationer som bilpool och så vidare. Redan idag möjligt att höja p-avgifter i 

allmännyttan. Bedöms i övrigt huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys 

uppdrag. 

• Krav på uppföljning per kommun och region för (nationella) målet om ökad gång, 

cykel och kollektivtrafik: Trafikanalys följer upp per kommuntyp och kan följa upp 

per kommun om medel finns. Kopplar till förslag 2.4 om förbättrad lokal statistik och 

förslag 3 om standardiserad klimatredovisning samt förslag 7 om regional mobilitets- 

och tillgänglighetssamordningsfunktion. 

• Reviderad pumplag som gör det tvingande att erbjuda HVO och laddmöjlighet, krav 

på fastighetsägare att ha parkeringsplats med laddmöjlighet för delade fordon och för 

de hyresgäster som önskar laddplats: bedöms huvudsakligen ligga inom ramen för 

Trafikanalys uppdrag. 

• Offentliga organisationerna införa förmånsmobilitet istället för förmånsbil: bedöms 

huvudsakligen ligga inom ramen för Trafikanalys uppdrag. Regeringen har lagt fram 

en proposition om revidering av reseavdraget Skattelättnad för arbetsresor – ett 

enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
Med bara åtta år kvar till 2030 är insikten stor om att det behövs förmåga att arbeta med flera 

utmaningar samtidigt, det finns inte tid att lösa en fråga i taget. Detta ger en komplexitet som 

gör att behovet av samverkan är stort mellan kommunal, regional och nationell nivå, samt 

mellan näringsliv, organisationer, medborgare och akademi. Det krävs också en stärkt intern 

samverkan inom kommuner och andra organisationer. Det lokala arbetet behöver, precis som 

arbetet på regional och nationell nivå, bli mindre fragmenterat och mer hållbart i ett 

helhetsperspektiv. Mycket arbete pågår redan och många goda exempel finns, men för en ökad 

takt i klimatomställningen krävs en ökad genomförandekapacitet som ger större möjligheter 

att gå från ord i strategier och mål till praktisk handling. Ibland saknas övergripande mål och 

strategier, och även om de finns kan det finnas glapp till konkreta handlingsplaner och 

implementering i verksamheten. Kommunal och regional självstyrelse ger förutsättningar om 

ambitioner finns för att anpassa åtgärder utifrån de olika förutsättningar som finns i olika delar 

av kommuner och regioner såsom stora geografiska avstånd, näringslivsstruktur med mera. 

Från att klimatfrågan ofta har uppfattats som ett allvarligt problem med främst tekniska 

lösningar så har det i allt högre grad visat sig kräva ett samspel mellan politiska beslut, 

tekniska lösningar, marknadsomställning och beteendeförändringar. Detta återspeglas 

exempelvis i den sjätte IPCC-rapporten vars tredje delrapport listar åtgärder som täcker 

samhällets alla dimensioner och pekar på behovet av ökad tvärsektoriell samverkan (IPCC 

2022). För att beteendeförändringar ska vara bestående och driva på i riktning mot en 

långsiktig hållbarhet, krävs både en ledarskapskultur och underliggande processer som kan 

stödja en integrering av klimathänsyn i alla relevanta sektorer.   

Klimatpolitiska rådet beskriver i sin rapport 2022 att klimatomställningen nått en ny mognad; 

förnybar energi har lägre kostnader, näringslivet ser allt fler möjligheter i fossilfri 

konkurrenskraft, en bred opinion uttrycker ett grundläggande stöd för omställningen, och det 

finns ett starkare institutionellt ramverk för klimatet på nationell, europeisk och global nivå. 

Men de konstaterar också att det finns uppenbara utmaningar genom krig i Europa och 

världen, demokratins tillbakagång och försvagade internationella samarbeten. Stora 

svängningar i energipriserna riskerar att försvaga stödet för klimatomställningen och det 

parlamentariska läget i Sverige försvårar långsiktiga beslut och gemensamt ansvarstagande. 

Klimatpolitiska rådet betonar politikens nyckelroll; 

”Politiken har en avgörande roll för klimatomställningen, inte bara i att 

understödja nödvändig teknisk utveckling och prissätta utsläpp av växthusgaser, 

utan också i att underlätta och stödja beteendeförändringar och bygga legitimitet 

för klimatomställning i olika delar av samhället. För att kunna genomföra 

transformationen till ett fossilfritt samhälle är det avgörande att målen och 

omställningen har brett stöd bland allmänheten samt att den förda politiken 

uppfattas som legitim och rättvis för medborgarna. Den samlade politiken utgörs 

inte enbart av summan av lagar, regler och budgetposter. Det handlar om många 

aspekter av ledarskap, att formulera gemensamma mål, söka ett brett deltagande i 

samhället och att göra vägen mot målen begriplig och angelägen.” 

(Klimatpolitiska rådet 2022:7) 
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Reflektion kring uppdraget 

Framtagandet av underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan sker nu för andra 

gången. Första gången det togs fram ett underlag var det Naturvårdsverket som ansvarade för 

att ta fram hela underlaget, vilket rapporterades i mars 2019. Denna gång har regeringen via 

tre departement gett tre parallella uppdrag för att ta fram förslag på styrmedel och åtgärder 

inom de olika delarna lokal och regional klimatomställning, transporter och näringsliv. 

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram övriga delar av underlaget som krävs enligt klimat-

lagen. De tre uppdragen bistås av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det finns för- 

och nackdelar med ett sammanhållet respektive ett uppdelat upplägg. För att klimatfrågorna 

ska kunna integreras i övriga samhällsfrågor bedöms att det bredare anslag som nu prövas är 

av betydande värde för ökad dialog mellan olika sektorer och departement. Med uppdelade 

uppdrag har utmaningen varit att gå någorlunda i takt. Det finns överlapp mellan områdena 

vilket leder till stora krav på löpande kommunikation för att förslag inte ska dubbleras eller 

hamna mellan uppdragen.  

Reflektion kring metod och fokus 

Det pågår mycket arbete lokalt och regionalt för minskad klimatpåverkan. Det finns också ett 

stort antal genomförda eller pågående utredningar, initiativ och projekt. Det hade underlättat 

för utredningen om en översikt över dessa hade funnits tillgänglig. Utredningen valde att 

komplettera med direkta inspel från främst kommuner och regioner kring deras förutsättningar 

och behov av styrmedel och åtgärder. Avgränsningen till att fokusera på främst kommuner och 

regioner beskrivs i kapitel 2. Den breda uppslutningen visar på det stora intresse som finns för 

klimatfrågan. Även olika myndigheter inklusive länsstyrelserna, SKR och aktörer som 

Klimatkommunerna, Viable Cities, Fossilfritt Sverige med flera visade stort intresse och 

engagemang.  

Utredningens förslag har mer av karaktären stöd än krav. Med en annan metod, till exempel 

om utgångspunkten hade varit befintliga utredningar och förslag, kan det tänkas att förslagen 

hade varit mer i form av ökad detaljstyrning till exempel regler för hur kommunala bolag ska 

arbeta med klimatåtgärder, regler kring parkering med mera. Det blev dock tydligt under 

arbetets gång att kommuner betonar att det är genomförandekraften som är nyckeln till ökad 

takt i klimatarbetet och för att minska gapet mellan mål och implementering. Även 

myndigheter bekräftar att resursfrågan är av avgörande betydelse, till exempel finns det behov 

av en tydlig mottagarpart vid samverkan.   

Metoden för effektbedömning av förslagen utgjordes av den preliminära vägledning för 

klimateffektbedömning som togs fram parallellt med regeringsuppdragen för kommande 

klimatpolitiska handlingsplan. För bedömning av förslagens påverkan på andra samhällsmål 

fanns ingen vägledning. Det kan konstateras att klimateffektbedömningar ännu inte hittat en 

stabil form men att vägledningar av typen checklistor har ett värde för att göra bedömningen 

mer heltäckande. Goda exempel på välgjorda klimateffektbedömningar och effekter på andra 

samhällsmål hade underlättat arbetet.   

Tillgängliga data och statistik för att beskriva nuläget för lokal och regional klimatpåverkan 

visade sig tyvärr ha uppenbara brister. Kommunupplösta territoriella data från nationella 

emissionsdatabasen verkar inte ge någon tydlig vägledning för att avgöra hur en kommun 

ligger till i sitt klimatarbete eftersom det ofta finns stora utsläppskällor där kommunen har 

begränsad rådighet, som genomfartsleder och/eller industrier. Inte heller Koladas 
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klimatindikatorer verkar fungera helt eller användas fullt ut. Det finns luckor i underlagen som 

försvårar för kommuner att enkelt och tydligt se hur de ligger till i klimatomställningen. För 

regioner kan det konstateras att ett arbete pågår inom ramen för SKRs projekt ”öppna data” för 

att fånga olika klimataspekter. Att bristen på lokala data inte lyfts fram som ett större hinder i 

det lokala och regionala arbetet kan bero på att målen ofta sätts för 2030 vilket uppfattas som 

långt bort (flera mandatperioder bort) samt avsaknaden av krav på uppföljning. 

Reflektioner kring hinder och möjligheter 

Klimatarbete kan i kommuner och regioner uppfattas som ett separat uppdrag som konkurrerar 

med kärnuppdragen om resurser snarare än som en del av hur kärnuppdragen genomförs. 

Kostnader lyfts fram som en orsak till uteblivna klimatåtgärder trots att det i vissa fall, som 

övergång till elfordon, mer är en fråga om att ha ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.  

Nationella beslut till exempel inom transporter, avlastar den lokala och regionala politiska 

nivån från att behöva ta beslut om åtgärder som kan uppfattas som kontroversiella. En viss 

frustration märktes dock över olika trender exempelvis inom området drivmedel, där det varit 

flera olika bud genom åren för vad som varit prioriterat nationellt: etanol, biogas, biodiesel 

och nu elektrifiering. Kommuner blir med viss rätta oroliga över att riskera att satsa 

kommunala medel på klimatåtgärder som efter några år kan dömas ut som ineffektiva åtgärder 

som drar resurser från en ansträngd kärnverksamhet. Detsamma gäller för regionerna. 

Eftersom kommunernas ekonomi varit relativt god under 2020 och 2021, kan en fråga vara om 

det är ekonomiska begränsningar som utgör hinder för kommunernas klimatåtgärder eller om 

det är politiska prioriteringar. SKR (2022) beskriver att det är viktigt att påpeka att både 2020 

och 2021 års starka resultat främst berodde på tillfälliga faktorer såsom höga statsbidrag, 

betydligt högre skatteintäkter än förväntat samt en positiv börsutveckling som gjorde att 

värdet på finansiella placeringar växte rekordartat kombinerat med låg ränta på lån. För 2020 

och 2021 har dessutom kommunerna behövt kortsiktigt prioritera hanteringen av pandemin.  

Hindersanalysen visar att det särskilt för kommuner med få invånare saknas 

genomförandekraft för klimatåtgärder inom flera områden, trots att de känner till att det finns 

goda exempel och stöd. Mindre kommuner signalerar att det krävs resurser för att på ett 

fördjupat sätt kunna ta del av de goda exempel och samarbeten i nätverk som redan finns, samt 

för att kunna avsätta tid för att söka projektmedel i konkurrens med mer sökvana kommuner. 

Klimatfrågan är till sin natur mer av en smygande kris och kan därför i jämförelse med andra 

kommunala ansvar vara svår att prioritera, trots en stor medvetenhet om vikten av åtgärder.  

Vissa kommuner och regioner lyfter att riktade stöd ger begränsningar och administrativt 

merarbete, men trots detta väljer utredningen att rikta de medel som föreslås till strategiskt 

klimatarbete, för att säkerställa att klimatfrågan prioriteras.  

Reflektioner kring våra förslag  

Förslagen i denna utredning har inte rangordnats utan ska ses som delar av en helhet som 

syftar till att stärka genomförandekapaciteten för effektiva klimatåtgärder genom samhällets 

samtliga styrnivåer med fokus på lokal och regional nivå. Ytterligare ett skäl att inte rangordna 

förslagen är att en robust kvantifiering av klimatnytta är svårt att genomföra för våra typer av 

förslag. Förslagen innebär investeringar på lokal, regional och nationell nivå för att utveckla 

kunskap och kompetens samt för att stärka förmågorna till samarbete och ledarskap. Det 
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innefattar förstärkningar med personella resurser eller inköpta tjänster genom förslag 3, 5, 6 

och 7, samt nya arbetssätt och organisering som har ett tydligare system- och 

helhetsperspektiv och utvecklade formella stöd och strukturer för uppföljning genom förslag 

1, 2 och 4. Förslag 8, 9 och 10 är förslag inom områden med hög klimatnytta som har särskild 

relevans för lokal och regional klimatomställning.  

Mot bakgrund av att hållbar samhällsomställning för minskad klimatpåverkan kräver ett ökat 

samarbete för att snabbt och kostnadseffektivt implementera fungerande lösningar, både 

tekniska, organisatoriska och beteendemässiga, har våra förslag som tidigare nämnts mer av 

karaktären stöd än av krav. Mål, strategier och handlingsplaner kan finnas, men det faktum att 

dessa dokument finns garanterar inte genomförandet. För att nå de svenska klimatmålen 2045 

behövs investeringar i genomförandekapacitet, vilket får effekter även på kortare sikt fram till 

2030. 

Förslagen har utformats med respekt för olika kommunala och regionala förutsättningar 

genom att stor vikt lagts vid det som framkommit i dialoger och möten. Åtgärder som 

påverkar självstyrelsen föreslås inte. Verkan och kostnadseffektiviteten för förslagen ökas 

genom att de bygger vidare på det goda arbete som redan görs, det finns många exempel på 

beprövade åtgärder för minskad klimatpåverkan från olika typer av kommuner med varierande 

geografi och demografi. Förslag 5 innebär mer medel till länsstyrelsen för ökad möjlighet att 

genomföra sina uppdrag inom klimat- och energiområdet. Att som utredande part föreslå mer 

medel för egen del, är inget som har varit självklart utan snarare till slut inte gått att undvika 

eftersom det i dialogerna framkommit att länsstyrelsernas av regeringen tilldelade roll inte kan 

uppfyllas på grund av resursbrist. 

Förslagen har potential att ge energi- och resurseffektiviseringar inom flera områden som 

transporter och energi samt upphandling av hållbart byggande och förbrukningsvaror med 

mera. Ökad energi- och resurseffektivitet bör utgöra en prioriterad uppgift också för att det ger 

minskad sårbarhet mot inre och yttre störningar, till exempel kopplat till fossilberoende. 

Avslutande reflektioner 

Uppdraget har syftat till att ta fram underlag om lokal och regional klimatomställning till 

kommande klimatpolitiska handlingsplan. Uppdraget och förslagen är en del i en ständigt 

pågående förbättringsprocess för att öka takten i omställningsarbetet mot en fossilfri framtid. 

Riktningen är utstakad genom klimatmålen och i stor utsträckning finns redan lösningarna 

som behövs. Dessutom tillkommer nya möjligheter och goda exempel kontinuerligt.  

Förslagen ökar kommuners och regioners kapacitet att ta del av befintliga stöd och att 

kostnadseffektivt implementera andra styrmedel på klimatområdet.  

Kommuner och regioner är viktiga parter i det vardagliga livet som individer, familjer och 

företag ofta kommer i kontakt med. Utredningens förslag syftar till att klimatomställning sker 

i alla kommuner och regioner så att samtliga medborgare i Sverige kan leva i ett fossilfritt 

samhälle och ta del av de mervärden och positiva effekter som genomtänkta klimatåtgärder 

bidrar till i form av ökad hälsa samt mer inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Genom att 

förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att minska risken för att individer, 

föreningar och företag blir kvar i en ”fossilfälla” ökar stödet för den nationella 

klimatpolitiken. När den lokala och regionala nivån stärks ökar tillförsikten om att åtgärder för 

en fossilfri framtid också bidrar till ett gott liv. 
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Lagar och förordningar 

Tryckfrihetsförordningen 

Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Årsredovisningslagen (1995:1554) 

Miljöbalken 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Lagen (2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

Lagen (2006:985) om energideklaration av byggnader 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter  

Skollagen (2010:800) 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik  

Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

Lagen (2014:268) om vissa kostnads- och nyttoanalyser på energiområdet 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
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Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner  

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Klimatlagen (2017:720) 

Kommunallagen (2017:725) 

Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

Förvaltningslagen (2017:900) 

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

Lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader 

Förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 

vägtransportområdet 

 

Propositioner 

Prop. 2019/20:65: En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan. 

Prop. 2016/17:146: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

 

SOU 

SOU 2014:35 I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkande av 

Vattenverksamhetsutredningen. (M 2012:01). 

SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. Betänkande av Klimatpolitiska 

vägvalsutredningen. (M 2018:07). 

SOU 2022:21 Rätt för klimatet. Slutbetänkande av Klimaträttsutredningen. (M 2019:05). 

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling. Betänkande av Samordning för 

bostadsbyggande. (N 2017:08). 

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft. Slutbetänkande av utredningen om civilt 

försvar. (Ju 2018:05). 

SOU 2021:48 I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040. Betänkande av 

utfasningsutredningen (M 2019:04).   

SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck. Delbetänkande av Miljömålsberedningen (M 

2010:4). 
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av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 

2019/2088 

 

Kommittédirektiv och regeringsuppdrag 

Fi2019/01139/BB, Fi2020/01192/BB: Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid 

offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader 

Fi2020/02715, Fi2022/00721: Uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för 

byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan 

utvidgas 

Fi 2020/02647: Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna 

Dir 2020:17: En nationell samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02)  

Dir. 2020:50: Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05). 

Dir. 2021:110: Försöksverksamhet i kommuner och regioner  

N2021/01632: Uppdrag att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker 
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Nationella upphandlingsstrategin. Finansdepartementet. 30 juni 2016. 

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Skr. 2017/18:230. 

Miljödepartementet. 12 april 2018. 

Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan. Infrastrukturdepartementet. 16 januari 

2020. 

Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka 

takten i omställningen. Delredovisning från En nationell samordnare för Agenda 2030. 

Komm2022/00122/M 2020:02.  

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Skr. 2020/21:133. 

Näringsdepartementet. 22 mars 2021.   

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Ds 2021:31. 

Finansdepartementet. 28 oktober 2021 

Faktapromemoria 2021/22:FPM56. Meddelande om hållbara kolcykler. Miljödepartementet. 8 

februari 2022. 
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7.1 Bilaga 1 Uppdragstext 
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7.2 Bilaga 2 Översikt över utredningar och initiativ med relevans för lokal och 

regional klimatomställning 

Listan gör inte anspråk på att vara fullständig, vare sig för uppdraget eller för området lokal 

och regional klimatomställning, men illustrerar att det pågår mycket inom området. 

Utredning/initiativ/mål/handlingsplaner Länsstyrelsen Uppsalas noteringar kopplat till lokal och regional 

klimatomställning 

Klimatlagen och klimatmålen samt 

klimatpolitiska handlingsplanen 

Utgångspunkter för arbetet. Klimatpolitiska handlingsplanen grund för många 

regeringsuppdrag nedan. 

Klimatpolitiska rådets rapporter Bland annat efterlyses ökad samordning för myndigheterna i klimatfrågor. 

Naturvårdsverkets underlag till 

klimatredovisning enligt klimatlagen 

Mars 2022 

NV-08742-21 

Klimatmålet för inrikes transporter till 2030 och etappmålet till 2030 nås om de 

styrmedel som riksdagen och regeringen har beslutat följs, viktigt att beslutade 

styrmedel vidmakthålls långsiktigt. Klimatmålet till 2045 nås inte med de 

styrmedel som är beslutade, nya satsningar inom elektrifiering, samhällsbyggnad 

och kunskapslyft är viktiga för omställningstakten framåt. 

Nationella luftvårdsprogrammet 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomrad

en/luft/nationellt-luftvardsprogram 

Uppnå EUs tak-direktiv 2030 för NOx (transport, industri, förbränning) och NH3 

(gödsel). Transportmålen bidrar till måluppfyllelsen. Förslag för utfasning av 

äldre dieselfordon.  

Regionala klimat- och energistrategier  

https://www.leks.se/regionala-strategier/ 

Se separat bilaga. 

Rapport SKR programberedning för klimat 

2017  

 

https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55

b16648f17/1615880060402/Klimatet 

s%C3%A5 klart!.pdf 

 

 

Förslag: 

 - förbättra lokal o regional statistik 

 - transportpolitiska mål följa klimatmålen 

 - använda medel länstransportplanen för steg 1 och 2-åtgärder 

 - bredda Stadsmiljöavtalen  

 - större kommunal rådighet p-regler bilpool, elbil, laddstolpar, miljözoner 

 - se över beskattning fossilfria tjänstebilar, fordonsskatt, reseavdrag, 

kollektivtrafik & cykelförmån 

 - energi-rot för hyresbostäder, skattefria avsättning uh-fonder, förmånliga lån för 

renovering 

 - ökat stöd för upphandling och innovation 

Slutsatser pilotlän för grön utveckling 2010-

2013 

Generella förslag, inte utredda kostnad/nytta  

Samordningsuppdraget fossilfri 

transportsektor (”SOFT”) 2016-2019 

 

Energimyndigheten rapport 2016:25 samt 

slutrapport 2020:17 

Lyfter bland annat fortsatt behov av att:  

- Infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom klimatmålets ramar och i linje med 

andra hänsynsmål. 

- Utred ansvar för genomförande och finansiering av vissa steg 1- och 2-åtgärder 

(till exempel regionala mobilitetskontor) 

- Ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering 

- Krav offentliga aktörer gör gröna resplaner med enbart miljöbilar, gröna 

flygmil, resfria möten osv 

- Regionala nätverk och nationella råd 

- Regionala logistikcenter för samordnade transporter  

- Energimärkning av fordon 

- Färre p-platser och ökade p-avgifter i kombination med ökad kollektivtrafik 

(inklusive sänkta priser), kollektivtrafikkörfält, cykelåtgärder inklusive rätt att ta 

med cykel på kollektivtrafiken, stöd till bilpooler, hyrcyklar osv.  

- Handledning till kommuner och regioner om samhällsplanering, länsstyrelsen 

bör ej OK:a planer som ökar klimatpåverkan 

- Stärkta Stadsmiljöavtal 

- Ökad satsning tågtrafik, även mellan mindre orter 

- Eldrivna passagerarfartyg och färjor 

- Energi- och klimatrådgivning mer inriktad på transporter 

- Särskilda resurser till kommuner för energi- och klimatstrateger (likt tidigare 

satsning energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting) 

- Forskning och utveckling ruttoptimering och logistiksystem 

- Rätt för kommuner rätt förbjuda fordon inom vissa områden (bilfria zoner), 

liksom trängselskatt och differentierade parkeringsavgifter  

- km-skatt 
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- Extra koldioxidavgift som fonderas och betalas tillbaka till förnybara drivmedel 

(ett slags bonus-malus) 

- Mer samhällsekonomiska konsekvensanalyser 

Utfasningsutredningen I en värld som ställer 

om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 

(SOU 2021:48) 

Mål 2030 föreslås: endast nollutsläppsfordon i nyförsäljning. Förbud försäljning 

fossila drivmedel föreslås 2040. 

(EUs diskussioner kan avgöra vad det blir, utredningen kom före EUs FitFor55) 

Clean Vehicle Directive och lagen (2011:846) 

om miljökrav vid viss upphandling av bilar 

och tjänster inom vägtransportområdet 

Minimimål för andelen rena och energieffektiva fordon vid offentlig upphandling 

av fordon (inköp, hyra, leasing) och transporttjänster: 

38,5 % av personbilarna fram till och med 2025 max 50 g CO2/km (typ 

laddhybrid), från och med 2026 nollutsläppsfordon (el och vätgas).   

Tunga lastbilar: 10 % ska vara rena från 2023 och 15 % från 2026: el, vätgas, 

naturgas/biogas, gasol eller biodrivmedel (exklusive sådana med höga ILUC-

värden).  

Bussar: 45 % ska vara rena 2023 och 65 % från 2026: minst 50 procent av 

minimimålet på medlemsstatsnivå ska uppnås med nollutsläppsfordon. 

Klimatkommunerna  

- förslag på styrmedel och åtgärder  

- förslag på klimatkontrakt för alla Sveriges 

kommuner 

- 13 uppgifter kommunerna kan göra för 

klimatet 

- goda exempel 

 

klimatkommunerna.se 

Förslag bland annat - Punkter kring parkering (detaljerat i dec 2021) 

 - Subventionering cykel o kollektivtrafik etcetera utan skatteförmån. 

 - Miljözoner  

 - Trafikverket följa miljö/klimatmål 

 - Särkrav energi göras möjliga 

 - Småskalig el  

 - Trängselskatt  

 - Grön skatteväxling 

Förslag på Klimatkontrakt, se deras webbsida 

Tydligt material vad kommuner kan göra redan nu: 13 uppgifter 

(kommungeografin) och där pkt 13 leder till Klimatkommunernas 10 klimatsteg 

för den egna organisationen. 

Miljömål i transportplaneringen, rapport 6937 

Naturvårdsverket okt 2020 

Miljömålen får begränsat genomslag eftersom anses otydliga eller stå i konflikt 

med andra mål som regional utveckling eller kommunal bostadsförsörjning. 

Enskilda objekt spelar ingen roll för möjlighet att nå miljömålen. Regeringen 

behöver: 

 - förtydliga för Trafikverket hur olika mål ska tolkas och prioriteras 

 - tillåt Trafikverket att finansiera steg 1 o 2 samt stärka stadsmiljöavtal 

 - ge Trafikverket uppdrag målorienterade prognoser 

Viable Cities 

 

Ett av 17 strategiska innovationsprogram, stöd 

av Vinnova, Energimyndigheten och Formas 

 

viablecities.se 

I satsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar 23 svenska kommuner (40% av 

Sveriges befolkning) och fem myndigheter. Centralt är Klimatkontrakt 2030 

(tecknas årligen). Myndighetssamverkan ska bl a underlätta finansiering.  

 

Viable Cities samarbetar med Drive Sweden (Strategiskt innovationsprogram för 

hållbar mobilitet för människor och gods, utvecklar och demonstrerar effektiva, 

uppkopplade och automatiserade transportsystem). 

Rådet för hållbara städer  

 

Inrättades av regeringen 2017, förlängdes 

2022 till 2030.  

Kansli hos Boverket. 

13 myndigheter samt SKR, representanter från länsstyrelsen och kommuner ska 

ta tillvara erfarenheter och kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, 

samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att 

utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner (primär 

målgrupp), näringsliv och civilsamhälle. Webbplatsen hallbarstad.se ska stötta 

kommuner med flera att hitta bland annat finansiering för hållbara städer och 

samhällen. 

Steg 1- och 2 åtgärder i regional- och 

kommunal planering  

WSP-rapport från 2018 

Resultat från intervjuer: finansiering bara ett av flera hinder, svårt belägga 

insatsernas nytta samt bristande kunskaper. 

Klimatpakten, nätverk i Stockholm  

foretagsservice.stockholm/natverk-

moten/klimatpakten 

Nätverk sedan 2007 för fossilfritt Stockholm, drivs av Stockholms stad.  

Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet SOU 

2022:21 

Förslag inom energi, transport, samhälls- och transportplanering, remiss pågår till 

7 november 2022. Bland förslagen: 

- Transporteffektivt samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella 

planen för transportinfrastruktur och länsplanerna, även fyrstegsprincipen införs. 

- Trafikverkets instruktion ändras: verka för ett transporteffektivt samhälle där 

trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar.  

- Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar med mera.: medel får beviljas för åtgärder som kan 
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minska behovet av nybyggnationer eller större ombyggnationer av 

transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, val av transportsätt 

eller genom en effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

- Svårt ge klimat större tyngd i tillståndsprövningen enligt miljöbalken, men 

platsvalet ska beakta klimatpåverkan.  

- Försvarsmakten ta fram vägledningar om hur verksamheter som bidrar till 

klimatomställningen kan samexistera med försvarets verksamheter. 

- Utredning stärka länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier bland 

annat planeringsunderlag och handlingsplaner inom områdena energi- och klimat 

på regional nivå, förtydliga kommunernas och regionernas roll i planeringen av 

energi- och klimatomställningen, lagen (1977:439) om kommunal 

energiplanering ändras till energi- och klimatplanering. 

- 130 kV eller högre som utgångspunkt ska byggas som luftledning. 

Miljömålsberedningen Sveriges globala 

klimatavtryck SOU 2022:15 (remiss pågår) 

 

 

 

 

 

 

 

Underlagsrapport  

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - 

underlag för diskussioner om nya klimatmål  

Mistra Carbon Exit, Mistra Sustainable 

consumption, Chalmers 2021 

Mål föreslås för konsumtionsbaserad klimatpåverkan i kombination med 

exportens klimatnytta (nettonoll 2045, -66% alt 77% samt internationell 

klimatnytta öka från 32 Mt CO2 till 52 Mt 2030). Mål för flyg och sjöfart.  

Förslag bland annat: 

Ökade krav i offentlig upphandling. Konkurrensverket utveckla tillsyn, 

Förbättrad statistik om konsumtionens och exportens klimatpåverkan/nytta. 

Bygga upp en databas med livscykelanalyser och livscykelkostnader. Ny 

programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från 

offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

 

Avancerad teknik och vissa beteendeförändringar skulle kunna ge utsläpp per 

person som Parisavtalets mål motsvarar år 2050 för flyg, bil, kollektivtrafik, 

livsmedel, uppvärmning samt investeringar i byggnader och 

transportinfrastruktur (63% av de totala konsumtionsbaserade utsläppen) 

scenarier omfattar inte potentialen för negativa utsläpp. 

Klimatneutral betong genom kravställning - 

Hinder och möjligheter 

 

Naturvårdsverket rapport 6967  

feb 2021 

WSP dec 2020 

Branschen kan leverera betong med 20–30 % alternativa bindemedel, med 

alternativa bränslen i cementugnarna och optimerade betongrecept minskar 

utsläppen från betong med 40 %. CCS-teknik fångar in 50 % av utsläppen av 

koldioxid. Om de stora offentliga aktörerna, exempelvis Trafikverket, Boverket 

och de tre-fyra största kommunerna skulle efterfråga klimatneutral betong kan det 

räcka för marknaden. Konkretisera skrivningarna i LOU som de norska: 

offentliga aktörer alltid ska välja klimatbästa alternativ.  

Transporteffektivitet – i lagens namn 

 

Underlagsrapport till Klimaträttsutredningen, 

IVL 2021, U6473 

Förslag 

- Justera det transportpolitiska målet (så att stat, kommun och regering har 

samma utgångspunkt för planeringen för att sluta vara styrda av basprognoser) 

- Ökad tillståndsplikt  

- Regeländringar till stöd för transportvillkor 

- Stärkt fyrstegsprincip 

- Utvecklande av stadsmiljöavtalen med fokus på transporteffektivitet, som 

knyter an till det justerade transportpolitiska målet 

- Undersöka hur planering av cykelvägar kan göras oberoende av befintliga vägar 

- Utred kommunernas rådighet för att styra parkeringen mot ökad 

transporteffektivitet 

Stärkt planering för en hållbar utveckling 

SOU 2021:23  

Tillkommande och förändrade fysiska strukturer ska bidra till ökad 

transporteffektivitet. Planbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för hur 

planer uppfyller kraven på transporteffektivitet. Kommunen får bestämma krav 

på mobilitetsåtgärder i detaljplan: utrymme och anläggningar för parkering, 

stannande, lastning, lossning samt leverans och tillfällig förvaring av varor. 

Kommunen kan avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns 

utrymme för parkering av bil för enskilt bruk. 

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid 

planläggning Boverket rapport 2021:11 

Rapporten beskriver hur ett verktyg skulle kunna tas fram och inkludera: 

Transporteffektivt samhälle 

Markanvändningssektorn (LULUCF) 

Energianvändning för bebyggelse 

Mark- och grundläggningsarbete  

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft 

Fossilfritt Sverige  

 

fossilfrittsverige.se 

 

Förslag från färdplanerna är bland annat: 

- Fossilfri offentlig upphandling inklusive mer medel till 

Upphandlingsmyndigheten.  

- Krav på återvinningsbarhet av nytillverkade produkter. 

- Beakta bergmaterialförsörjningen redan vid översiktsplaneringen. 
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Även klimatledarprogram för sex kommuner: 

Helsingborg, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro 

och Östersund för att samarbeta för att "vässa 

den offentliga konsumtionen och utveckla 

arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler", 

"hur dialog med näringslivet kan föras, hur 

klimatkrav kan samordnas för att minska 

riskerna för leverantörerna och hur kommuner 

i samma region kan samverka". 

- Naturvårdsverket ta fram end-of-waste-kriterier för ballastmaterial och 

branschvägledningar för cirkulära materialflöden (vad är avfall och ej).   

- Bygg- och anläggningssektorn mål halverad klimatpåverkan 2030 (jämfört med 

2015), lyfter reglerna klassning avfall så återanvändning och återvinning av 

bygg- och rivningsmaterial drivs på. 

- Dagligvaruhandeln: 2030: Alla konsumentförpackningar av plast är av förnybar 

eller återvunnen råvara. 

- Flaskhalsar åtgärdas för omläggning till järnväg och sjöfart. 

- Minska mängden plast till energiåtervinning  

- Differentierade trängsel- och broavgifter samt parkeringskostnader samt smart 

km-skatt och vägskatt. 

En rättssäker vindkraftsprövning SOU 

2021:53 

Föreslår kommuner fortsatt veto men måste göras tidigt i processen, och enbart 

kring mark- och vattenanvändning. Kommunen avgör var i kommunen lämpligt 

med vindkraft, positivt besked från kommunen en förutsättning för ansökan. 

Kommunernas betydelse för 

energiomställningen  

rapport Energimyndigheten 2019  

 

anthesis.se Slutrapport 2019-01-31  

Rapporten föreslår bland annat åtgärder kopplat till: 

- Ägardirektiv  

- Behov av strategiskt stöd förutom nätverk  

- Brist på långsiktighet och nationell samordning för stöd samt mindre kommuner 

saknar stöd för att söka medel  

- Eleffektfrågan lyfts fram (kapacitetsbrist elnät) 

- Näringslivskontoren behöver mer energikompentens  

- Resurs- och kompetensbrist energieffektivisering kommunala fastigheter  

- Kopiera mera 

- Gemensam upphandling energieffektiva produkter 

Ändring av klimatrapporteringsförordningen 

2014:1434 

(ändringen på remiss under 2021) 

Anpassning till nya EU-bestämmelser, FN:s klimatkonvention och klimatavtalet 

från Paris: ytterligare uppgifter återvätning av torvmarker, hydrologisk 

restaurering och anläggning av våtmarker. Förslag Naturvårdsverket årligen 

lämnar bedömning av klimateffekter av beslut under året inom relevanta 

politikområden. 

Hur kan vi göra länsplanerna mer 

klimatsmarta? 

En handbok för länsstyrelserna 

(Länsstyrelsernas rapport 2021) 

 

rus.se  

(Regional Utveckling och Samverkan i 

miljömålssystemet) 

Efterfrågar analyser av hur färdmedelsfördelning, resande och trafikarbete 

kommer att påverkas av planen (och därmed klimatpåverkan). Om 

klimatpåverkan verkar öka istället för att minska, efterfråga omprioriteringar i 

planförslaget och nya analyser. 

Omvandling av ohållbara trafikleder och 

stadsdelar 

Naturvårdsverket rapport 6978  

April 2021  

 

Kartläggning av styrmedel för att omfördela 

ytor för biltrafik på stadens gator, vägar och 

parkeringsplatser, för att istället prioritera mer 

hållbara färdsätt och annan användning. 

Förslag på åtgärder: 

- Kommuner få ta högre avgifter för parkering på allmän plats. 

- Beslut om trängselavgift på decentraliserad nivå. 

- Möjlighet att upplåta samåkningskörfält. 

- Möjlighet att inte tillåta tyngre trafik vid rusningstrafik. 

- Sänkt bashastighet i tätort. 

- Heltäckande studie för justeringar av befintliga lagar och regler, bland annat så 

att gång, cykel och kollektivtrafik ges företräde. 

- Kommunerna vill ha större befogenheter att få Trafikverket att vidta åtgärder 

och göra det enklare för kommuner att ta över ägarskapet för viktiga trafikleder. 

- Trafikverkets basprognos bygger på antaganden om en ständig trafiktillväxt. I 

modellen värderas resenärernas tid olika efter vilket trafikslag som resenärer 

väljer i modellen, vilket för med sig att väginvesteringar ger större samhällsnytta 

i Trafikverkets modeller än satsningar på kollektivtrafik, gång- och 

cykelinfrastruktur 

- Justera så att Trafikverkets uppdrag tydligt inkluderar gång- och cykelvägar. 

Justera Väglag (1971:948) m definition av cykelvägar (idag "attribut" till en väg). 

-  omvandling av trafikleder inkluderas i stadsmiljöavtal (en motprestation kan 

vara minskad biltrafik). 

- medfinansiering för åtgärder enligt steg 1–2 i Trafikverkets fyrstegsprincip. 

Fyrstegsprincipen inom planeringen av 

transportinfrastruktur − tillämpas den på 

avsett sätt?  

Riksrevisionens rapport 2018:30 

Riksrevisionen beskriver att steg 1 åtgärder saknas och när de finns med är de 

alltid ett komplement till dyrare åtgärder, istället för ett alternativ till att lösa 

problemet. 
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Planeringsunderlag för fysisk planering 

avseende klimatfrågor 

 

Boverket rapport 2018:3 

Regeringsuppdrag 2016 angående planeringsunderlag avseende klimatfrågor: 

tillgången till relevanta planeringsunderlag för att arbeta med klimatanpassning 

och minskad klimatpåverkan i den kommunala fysiska planeringen. 

Länsstyrelsernas redovisningar har legat till grund Boverkets analys. 

Planeringsunderlag kan omfatta dokument, bilder, databaser, geodata med mera 

och många underlag har annat huvudsyfte än klimat som transportplanering, 

energiplanering, uppföljning miljömål. Forum för hållbart samhällsbyggande har 

sammanställt en lista över nationella planeringsunderlag samt vägledningar inom 

klimatpåverkan, klimatanpassning samt grön infrastruktur i koppling till 

föregående. 

 

Länsstyrelserna framför kommunernas synpunkter om att det kan vara svårt för 

mindre resursstarka kommuner att följa och ta till sig den mängd nya underlag 

och vägledningar som kommer: det finns behov av ökad vägledning och bättre 

marknadsföring, då en del av underlagen inte är kända, eller att det behövs mer 

kunskap för att använda dem. Planeringsunderlag som finns som GIS-skikt tycks 

användas i högre utsträckning än andra underlag. Vägledning och stöd via 

nätverken utvecklas enklast på den regionala nivån, men kan även ges nationellt 

stöd från expertmyndigheter som Boverket med flera. 

Fyra stora och tjugo små steg - idéskrift om 

fysisk planering 

 

Energimyndigheten 2011 

 

Även rapport 2013:06 Att integrera 

hållbarhets- och energifrågor i fysisk 

planering - metoder och verktyg 

Slutrapport Uthållig kommun 

Goda råd angående: planera arbetet, gör en fördjupad kartläggning av energi- och 

trafiksystemet inklusive energianvändningen, utveckla scenarier och 

framtidsbilder - även rumsliga - för energi och transporter. Gör en strategi för 

genomförande och uppföljning. 

 

Energimyndighetens program Uthållig kommun var ett samarbete mellan 

Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige under perioden 2003-2014. 

Planera klimatsmart - Fysiska strukturer för 

minskad klimatpåverkan 

 

Region Skåne 2014 

Förslag: Ny bebyggelse nära kollektivtrafik,  blandade funktioner ger lägre 

transportbehov, gång- och cykelvänligt, ta fram parkeringsstrategier, anlägg 

busskörfält, planera attraktiva stadsmiljöer, skapa smarta energilösningar för 

byggnader. 

Hinder hotar hållbar huvudstad 

Handelskammaren Sthlm juni 2021 

Förslag bland annat:  

- Utökad skattebefrielse/skattesänkning för eldriven kollektivtrafik (buss, sjöfart). 

- Fasa ut skattenedsättningen (energi- och CO2) för sjöfart och diesellok. 

- Snabbare ändringar bygglov och detaljplaner för omvandling byggnader. 

- Effektivisera tillståndsprocessen för nya elnät. 

Uppdrag att strategiskt planera arbetet för 

ökad kolsänka 

Regeringsuppdrag N2021/01829 till 

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket till 2022-

12-01 

Strategiskt planera arbetet, inklusive vidareutveckla metoder, för minskad avgång 

växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka 

kolinlagringen i åker- och betesmark. Inklusive kriterier och urval av lämpliga 

marker samt utvärdering av åtgärdernas effekt, enhetlig dokumentation av utförda 

åtgärder som möjliggör uppföljning. Föreslå komplettering/justering av relevanta 

stöd. Åtgärder finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. 

(Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2021 uppdrag att utveckla arbetet 

med att beräkna olika styrmedels och åtgärders effekter på växthusgasutsläppen, 

inklusive vilka analysmetoder, kalkylprinciper och parametrar som bör tillämpas 

vid effektberäkningar enligt klimatlagen (2017:720), samt hur indirekta 

klimateffekter ska bedömas och beskrivas.) 

En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling 

Ds 2021:31 

Offentlig upphandling ska beakta klimatet (tidigare ”bör”). Lagrådsremiss pågår 

september 2022, som sammanfattar förslagen och remissvaren. 

Miljöanpassad upphandling 

Konkurrensverket rapport 2017:5  

 

konkurrensverket.se 

Svårt att mäta/utvärdera nyttan, har studerat möbler, IT och sjukvårdsartiklar. 

Dock vanligen positiv påverkan i form av ökat utbud/nya produkter/möjlighet för 

leverantörer leder till uppskalning samt spridande av praxis. Långsiktiga effekter 

är till exempel signaler till leverantörer, ändrat köpbeteende, ökad kunskap hos 

marknadens aktörer och större engagemang bland underleverantörer. 

Upphandling med klimathänsyn  

 

Miljö, ekonomi och politik 2020, 

Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska 

rapport: 

 

Om offentliga upphandlingar medför stora utsläppsminskningar behöver 

politiken inte stärkas lika mycket framöver för att målen ska nås. Frågan blir då 

om extra klimathänsyn vid upphandling kan minska kostnaderna för att nå de 

svenska utsläppsmålen och/eller om den kan motiveras genom att det bidrar på ett 

mer indirekt sätt, som genom spridning av ny teknik. För att bidra 

kostnadseffektivt bör klimathänsyn riktas mot utsläpp i Sverige från sektorer där 

den generella klimatpolitiken är relativt svag. Ett potentiellt problem är att 

upphandlande myndigheter söker ta klimatpolitiska extrasteg till så låga 
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kostnader som möjligt för den egna verksamheten och saknar därmed incitament 

att ta de klimatpolitiska extrasteg som är förknippade med lägst 

samhällsekonomisk kostnad. 

Försöksverksamhet i kommuner och regioner 

Särskild utredare, Dir. 2021:110 slutredovisas 

senast 14 december 2023 

Ska föreslå åtgärder för att främja försöksverksamhet:  

- samla in och analysera idéer och uppslag till försöksverksamheter 

- utreda om staten bör främja och stödja försöksverksamheterna, och i sådant fall 

på vilket sätt 

- analysera vilka hinder som finns för att genomföra försöksverksamheterna och 

hur dessa kan undanröjas 

- lämna de författningsförslag som behövs och eventuellt föreslå andra statliga 

insatser om detta är motiverat 

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen 

K2, Nationellt kunskapscentrum för 

kollektivtrafik, rapport 2021:3  

 

k2centrum.se 

Förutom i klimatomställningen kan kollektivtrafiken också bidra till att lösa 

samhällsutmaningar som social orättvisa, buller, trafiksäkerhet och 

framkomlighet i städer. Möjligheter finns inom teknikutveckling och nya tjänster 

Analys och förslag för bättre tillgång till 

laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett 

boendeform 

Energimyndigheten rapport 2021:24  

 

Lantmäteriet har ett parallellt uppdrag med att 

förtydliga intern och extern kommunikation 

om laddning i olika boendeformer. 

Saknas statistik om icke-publik laddning och parkerings-möjligheter i olika 

boendeformer, EM i maj 2021 lämnat förslag till SCB. 

Går inte reservera laddplats för laddbara fordon i motorfordons-pool. På allmän 

platsmark går det inte heller att reservera vanliga parkeringsplatser för enbart 

laddbara fordon eller fordon som ingår i en motorfordonspool, men förslag till 

nya regler. Enligt dagens regler går det inte heller att kombinera laddplats och 

ändamålsplats för till exempel taxi. 

Förslag: 

- Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur 

(regeringen ge uppdrag) 

- Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag (regeringen ge uppdrag om 

statistik) 

- Förenkla förmånsbeskattning av el (krångel idag om både laddar hemma och på 

arbetsplatsen) 

- Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur (idag delvis 

överlapp) 

- Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning, fortsätt 

utreda Right-to-charge. 

Nationell samordning av 

försörjningsberedskap  

Dir. 2021:65 

Redovisas 31 maj 2023 

Särskild utredare analysera och föreslå funktion m ansvar för nationell 

samordning av försörjningsberedskapen samt utreda principer och former för 

finansiering av samhällets försörjningsberedskap. 

Förslag på nationell strategi för vätgas (inkl 

elektrobränslen och ammoniak) 

Energimyndigheten  

Förslag två planeringsmål för elektrolysörkapacitet: skapa förutsättningar för 

5 000 MW (el) till 2030 och ytterligare 10 000 MW (el) till 2045. Jfr Sveriges 

effektbehov idag ca 20-25 000 MW vintertid, 10-15 000 MW sommartid). 

Innebär ökat elbehov 60 - 126 TWh per år (jämför Sveriges elanvändning idag ca 

130 TWh) och utsläppsminskningar på 1,5–3 Mton CO2e till 2030 (3–6 % av 

Sveriges totala utsläpp idag) och 7–15 Mton till 2045 (15–30 % av Sveriges 

totala utsläpp idag). 

Åtgärdsförslag inom ekonomiska incitament, forskning, innovation och 

kompetensförsörjning, ramar och regelverk, samarbete för en utvecklad 

värdekedja. 

Miljömålsrådets förslag till regeringen  

1 mars 2022 

 

Underlagsrapport: Framtidens elektrifierade 

samhälle 

Analys för en hållbar elektrifiering 

Energimyndigheten rapport 2021:28  

Förslag bland annat:  

- Ramverk för nationell planering: inrätta nationellt råd med kansli för rumslig 

planering för att utveckla gemensam planering och analysunderlag med inslag av 

avvägning (exempelvis dragning stambanor, stamnät och så vidare). Rådet bör ta 

fram ett förslag på nationell rumslig strategi och handlingsprogram, även få 

ansvar att genomföra strategi och handlingsprogram.  

- Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och 

ungdomar. 

- Stöd till textil- och modeföretag för mer hållbara produkter och affärsmodeller i 

en cirkulär ekonomi, till exempel via utvecklingscheckar från Tillväxtverket. 

- Uppdrag till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten att ta fram 

målgruppsanpassad information om flexibilitet inklusive skapa och driva en 

digital plattform. 

- Gemensam översyn av befintlig lagstiftning var det vore lämpligt att inkludera 

efterfrågeflexibilitet. 
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- Uppdrag att ta fram förslag på hur stöd till styrutrustning för 

efterfrågeflexibilitet ska utformas  

-Uppdrag till Energimyndigheten om översyn av lagen om kommunal 

energiplanering.  

Politik för gestaltad livsmiljö  

(prop. 2017/18:110)  

 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett 

hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltade 

livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 

att påverka utvecklingen av den gemensamma 

miljön. 

Det ska uppnås genom att:  

- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,  

- kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,  

- det offentliga agerar förebildligt,  

- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,  

- miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och  

- samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Lagen (2014:266) om energikartlaggning för 

stora företag 

Krav om energikartlaggning vart fjärde år. Energimyndigheten 

tillsynsmyndighet. Koncerner rapporterar sammantaget, alltså inte per 

anläggning/site.  Effektfrågan/flexibilitet inte inkluderad. Energikartläggningarna 

och identifierade åtgärder behöver inte biläggas miljörapporten. Inget tvång att 

genomföra identifierade lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, utan det 

behöver drivas via tillsyn om inte sker. 

Internpris på koldioxid - vad och varför  

 

Rapport 2021 från Finansinspektionen 

Fi.se 

För att klara den omställning som Parisavtalet innebär behöver företag förbereda 

sig för högre utsläppspriser. Ett sätt är att företag redan nu i sitt interna arbete 

utgår ifrån ett högre pris än det företagen möter på marknaden, exempelvis när de 

räknar på investeringar eller gör inköp. Att arbeta med internpris på koldioxid 

kan vara ett sätt för företag att hantera omställningsriskerna som framtida 

klimatåtgärder kan innebära. Det kan också syfta till att skapa drivkrafter internt 

att ställa om mot en mer hållbar verksamhet. 

Utvärdering av Energikontorens regionala 

uppdrag och roll 

Konsultrapport (Analysys Mason och IVL) 

2021 på beställning av Energimyndigheten 

Dokumentstudier, intervjuer samt enkät, synpunkter från regionala 

utvecklingsledare (RUL), verksamhetsledare för energikontor, samt energi- och 

klimatrådgivare (EKR). Rekommendation är bland annat att basfinansiering för 

RUL skulle ge kontinuitet och bättre kontakt med Energimyndigheten 

(Energimyndigheten behöver förbättra beslutsprocesser om stöd/medel). 

Samarbetet mellan RUL och EKR fungerar bra och är värdefullt. EKR är något 

mindre nöjda med stödet från RUL kring rådgivning till företag samt 

värme/kylasystem och transporter.  

Översyn av den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen  

Energimyndigheten rapport 2021:23 

Redovisning uppdrag 10 i myndighetens 

regleringsbrev för 2021 

 

Samt intern rapport från Sweco 2020 

Effektutvärdering av EKR  

 

Förslag: 

- ökat digitalt användande (gemensam webbplats och samordnade 

kommunikationsaktiviteter) 

- rådgivning på fler språk än svenska 

- ökad krisberedskap och civilt försvar 

- skapa nätverk mellan rådgivare för att stärka rådgivningen mot företag, 

regelverket för rådgivningen begränsar delvis denna möjlighet idag 

(Sweco-rapporten: samhällsnytta av EKR kan visas genom skett mobilisering av 

aktörer som inte tidigare har haft samröre samt en ökad kompetens i hos 

rådgivare och rådsökande. Fler solcellsansökningar, energieffektivisering, mer 

förnybart och så vidare. Uppföljningen av insatser har potential att utvecklas.) 

Krav på laddinfrastruktur för laddning av 

elfordon, miniminivå för parkeringar, gäller 

bygglov efter 11 mars 2021, egenskapskrav i 

plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och byggförordningen (PBF) utifrån krav i EUs direktiv om byggnaders 

energiprestanda.  

Vägledning finns från Boverket. 

Kommunernas miljötillsyn ska sköta tillsynen. 

Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan 

vid offentlig upphandling av bygg-, 

anläggnings- och fastighetsentreprenader 

 

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten och 

Boverket Fi2019/01139/BB (delvis) 

Fi2020/01192/BB 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag

/avslutade-uppdrag/upphandling/ 

Utveckla och komplettera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat 

stöd för att främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln. 

Myndigheterna ska löpande följa upp kravens och stödets tillämpning, till 

exempel lämpliga indikatorer, och hur effekterna kan utvärderas. Boverket har 

tagit fram rapporten ”Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av 

byggnader” samt webbguiden ”En byggnads liv” som visar hur det 

offentligrättsliga förhåller sig till det civilrättsliga inom byggprocessen. 

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn 

 

Kartlägga och analysera  

- hur återanvändning, återvinning samt förberedelse för återanvändning och 

materialåtervinning av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk 

fungerar idag. 

- vad som kan främja att byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial redan 

från början utformas och designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, 
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Fi2019/01146, Fi2022/00506 redovisas 20 dec 

2024 

uppgradera, nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning 

av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet 

samt att analysera vad detta innebär för valet av olika byggmaterial, exempelvis 

plast. 

- tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för 

materialförsörjningen i byggsektorn. 

- Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning, 

vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov lämna nödvändiga 

författningsförslag. 

- Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en cirkulär 

ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som bidrar till utvecklingen 

på området. 

- Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn. 

- Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om 

omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. 

Lagen (2006:985) om energideklaration för 

byggnader 

Krav genomföras vart 10:e år. Förslag på åtgärder ska vara med i deklarationen, 

men inget krav på genomförande. Uppvärmd yta ska kontrolleras av den 

certifierade energiexperten.  

BBR - Boverkets byggregler BFS 2011:6 Omfattande regelverk, men två delar kopplar till energi: maxtaken för värme- och 

elanvändning samt minimikraven för laddinfrastruktur för parkeringar (dock ej 

parkeringar för bostadsfastigheter).  

Remiss pågick till 1 mars 2022 om energimätning som även föreslår återgång till 

tidigare primärenergital, som ändrades 2020 för jämnare villkor mellan energi 

från egna tomten respektive energi från gemensamma system som fjärrvärme. 

Miljödeklaration av byggnader, system som 

Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED 

 

sgbc.se 

SGBC Swedish Green Building Council 

Vanligt kräva bättre energiprestanda än BBR.  

Lagen (2021:787) om klimatdeklaration för 

byggnader  

 

Uppdrag till Boverket lämna förslag 

gränsvärde nya byggnaders klimatpåverkan, 

redovisas maj 2023 

Från 1 jan 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan en ny byggnad 

har. 

 

Utvärdering av stödprogrammet Lokal och 

regional kapacitetsutveckling 

 

Energimyndigheten rapport 2021:5 (Sweco) 

Utvärdering visar på fortsatt behov av:   

- att särskilt stödja mindre och resurssvaga kommuner för att stärka deras 

förmåga att arbeta med energi- och klimatomställning.   

- utveckla arbetet med resultatspridning genom att tillgängliggöra konkreta 

metoder och verktyg som offentliga aktörer har nytta av i sitt arbete.  

- utveckla samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå för att dra nytta 

av varandras kompetenser och skapa lärande som driver på omställningen på 

energi- och klimatområdet.  

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 

framtiden SOU 2021:21 

Bland förslagen bland annat: 

- Det bör förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat. 

- Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser 

- Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen 

Insatser för hållbart samhällsbyggande i 

Norrbotten och Västerbotten 

I budgetpropositionen 2022 avsätts 15 Mkr (sedan upptrappning till 40 Mkr/år till 

2030) för kommunerna för innovativa, inkluderande och hållbara 

samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Förstärker även Rådet 

för hållbara städer m 2 Mkr år. 

Nytt driftsstöd för bio-CCS via 

Energimyndigheten 

 

se även Första, andra, tredje… 

Energimyndighetens rapport 2021:31 

En första omvänd auktion planeras att genomföras 2022 där de aktörer som kan 

leverera tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Den första utbetalningen 

kommer att göras efter inlagring av koldioxid med utbetalning från 2026. 

Förslag skattelättnad för förmånscyklar samt 

ändra nedsättningen av förmånsvärdet för 

miljöanpassade bilar 

Förslag satsning 3,9 Mdr men gick inte igenom riksdagen. 

Stöd till regionala elektrifieringspiloter för 

tunga transporter 

Laddinfrastrukturstödet för tung trafik inklusive vätgas, kunde sökas under en 

kort period våren 2022. 
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Finns även regionala överenskommelser om 

samarbete för ökad elektrifiering (inklusive 

vätgas) för tung trafik 

EU: förslag revidering EU-ETS samt 

LULUCF  

 

regeringen.se 

EU-ETS: taket sänks snabbare för industri och energi; separat "bubbla" för energi 

i byggnader och transport. 

Sveriges möjligheter och förutsättningar för 

genomförande av Parisavtalets artikel 12 

(människors rätt till delaktighet och tillgång 

till information om klimatfrågor.)  

Naturvårdsverket Skrivelse 2020-10-29 

Ärendenr NV-02394-20 

Naturvårdsverket föreslår: 

- Tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och SMHI att kommunicera 

klimatfrågor med allmänheten. 

- Stärkt samverkan mellan myndigheter. 

- Rusta lärarna för ungas engagemang i klimatfrågor. 

- Utred hur civilsamhället kan bidra till kunskapshöjning.             

Uppdrag att genomföra åtgärder för att 

återväta utdikade våtmarker 

 

Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen 

N2021/01632 

 

Kopplar till Vägen till en klimatpositiv framtid 

(SOU 2020:4) 

Planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för 

återvätning, värdera intrånget samt ingå avtal med fastighetsägare. Inklusive 

riktlinjer för urval av marker, fastighetsägares åtaganden och ekonomisk 

ersättning. Medel som avsätts för arbetet är 50 Mkr för 2021, 70 Mkr 2022 och 

49 Mkr 2023. Se även Skogsstyrelsens hemsida samt stödet LONA.  

Strategi (2020) och handlingsplan (2021) för 

cirkulär ekonomi 

 

Sveriges handlingsplan för plast 

M2022/00351 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/cirkular-ekonomi/ 

 

Delegationen för cirkulär ekonomi 

https://delegationcirkularekonomi.se/ 

Strategins prioriterade strömmar: plast, textil, livsmedel, förnybara och 

biobaserade råvaror, bygg- och fastighetssektorn, innovationskritiska metaller 

och mineral. I handlingsplanen tas kvotplikt upp, samt i plasthandlingsplanen.  

Delegationen för cirkulär ekonomi har 11 expertgrupper, bland annat en om 

offentlig upphandling. Rapport dec 2021 Förslag på styrmedel som kan påskynda 

omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat förslag: Öka användningen av 

återvunnen råvara genom att tillsätta en utredning om system för kvotplikt och 

återvinningscertifikat på plast, samt hur ett bonus-malus system för avfall kan 

utformas. Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning av 

återvunnet material i byggsektorn. Inför sanktioner för den som inte sorterar 

bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning. 

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten: Ökat 

fokus på cirkulär och fossilfri upphandling 

 

15 Mkr i extra medel för 2022 

Stärka och utveckla offentlig upphandling för ökat bidrag till cirkulär ekonomi, 

fokusera på prioriterade produkt- och materialströmmar i strategi för cirkulär 

ekonomi. Ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till 

nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning 

som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och 

arbetsmaskiner. 

Avfall som resurs  

 

Regeringsuppdrag redovisat av 

Naturvårdsverket i skrivelse 2021-11-25  

Ärendenr NV-00196-21 

Uppdrag att analysera och lämna förslag på produktgrupper eller materialflöden 

där kvotplikter för användningen av återvunnen råvara skulle vara lämpligt att 

införa, och kriterier för när avfall upphör att vara avfall  Naturvårdsverket 

rekommenderar dock att EUs arbete kring kvotplikter.. Tre olika strömmar 

utreddes: betong, plast och mineralgödsel. Plast: kan lämpa sig för kvotplikt, 

vilket finns med i plasthandlingsplanen M2022/00351.  

Betong: EU:s byggproduktförordning revideras, lämpligare att verka för att en 

kvotplikt där. Ett alternativ till att lägga kvoten på en produkt, skulle kunna vara 

att lägga kvoten på en högre nivå, till exempel på ett byggnadsverk, för att skapa 

mer flexibilitet i uppfyllandet av kvoten. Föreslås analyseras vidare inom ramen 

för Boverkets uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär 

ekonomi inom byggsektorn. 

The Circularity Gap Report Sweden 2022  

Re:source, RISE, Circle Economy  

 

Re:scource är ett av 17 strategiska 

innovationsprogram. 

Circle Economy är en lobbygrupp med målet 

att fördubbla de globala cirkulariteten 2032.  

Rapporten Circularity Gap Report 2021 anger att en fördubbling av den globala 

cirkulariteten till bara 17% kan minska de globala växthusutsläppen med 39%. 

Sverige "bara 3,4% cirkulärt": 40% lagras upp i samhället i form av byggnader 

och infrastruktur, medan cirka 36% av materialen utgörs av biomassa. Fossila 

bränslen och icke förnybara resurser utgör cirka 20 % av cirkularitetsgapet. 

Scenarier för hur Sverige kan bli mer cirkulärt visar att sammantaget kan 

Sveriges cirkularitet fördubblas samtidigt som det materiella fotavtrycket minskar 

med över 40 %: Bygg cirkulärt, sunt livsmedelssystem, tillverka cirkulärt, 

omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet, ansvarsfull design av 

förbrukningsvaror som säkerställer återvinningsbarhet. 
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Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på 

energi: skattelättnad förnybar 

energiproduktion upp till 500 kW fr o m 1 juli 

2021 

Ingen energiskatt för el från anläggningar upp t 500 kW (= 2 600 m2 solceller). 

Energiskatteavdrag för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggning 

understigande 500 kW.  

Ändring i förordningen (2007:215) om 

undantag från kravet på nätkoncession 

 

(i enlighet med SOU 2019:30 Moderna 

tillståndsprocesser för elnät, s.87-89) 

El kan skickas mellan byggnader i egna nät: interna lågspänningsnät för delning 

av energi få byggas och användas mellan byggnader och anläggningar som var 

för sig även har en nätanslutning från den 1 januari 2022. 

Ett nationellt biljettsystem för all 

kollektivtrafik SOU 2020:25 

Januariavtalet: nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska 

införas 1 januari 2022. Utredningen rekommenderar "Tap and go": blippa 

betalkortet för biljett, samarbete Svensk Kollektivtrafik och SKR. 

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 

biljetter  

Redovisning av regeringsuppdrag 

Trafikverket rapport 2022:102 

Analysera och föreslå ekonomiskt stöd/medfinansiering till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem 

för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. 

Boverkets uppdrag vägledning 

godstransporter i planeringsprocessen  

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-

planering/godstransporter-i-

planeringsprocessen/ 

Boverket anser att inga ändringar behövs i PBL, räcker med ny vägledning som 

tagits fram. Affärsmodeller för samlastning ingen PBL-fråga, inte heller bättre 

dataunderlag eller leveranslösningar med digitala lås så ingen godsmottagare 

behöver finnas på plats. Det är fastighetsägaren som ansvarar för lämpligt 

utrymme och kan ställa krav på transporterna. 

Stadsmiljöavtal 

Förordning (2015:579) om stöd för att främja 

hållbara stadsmiljöer  

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-

om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-

hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/ 

Kommuner och regioner kan söka stöd, i nationella planen för transportsystemet 

2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen, söks via 

Trafikverket.  

- ökad andel persontrafik m kollektivtrafik eller cykeltrafik 

- hållbara godstransportlösningar. 

Förutsättningar för stöd är motprestationer som bidrar till hållbara transporter 

eller ökat bostadsbyggande. 

Storstadsavtal samt  

Större samlade exploateringar 

 

 

Storstadsavtal 2018 (Sverigeförhandling) med kommuner och regioner i 

Stockholms, Västra Götalands och Skåne län om kollektivtrafik och 

cykelåtgärder med statlig medfinansiering.  

 

Större samlade exploateringar, utredning och avtal/avsiktsförklaringar 2017 för 

Gävle, Haninge, Knivsta, Uppsala, Umeå (Norra ön) 

Miljözoner - en åtgärd för att förbättra 

luftkvaliteten i områden  

 

Trafikförordningen (1998:1276) 

Från 1 jan 2020 kan kommuner införa särskilda miljözoner för lätta fordon med 

miljöriktade krav som styr vilka fordon som får köra inom ett visst område. 

Miljözon 3 tillåter bara elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon. 

Lagen (2004:629) om trängselskatt  

 

Statlig tids- och platsrelaterad skatt. 

(Sthlm har lyft önskemål differentierad trängselskatt dvs billigare för 

miljöfordon. Trafikverket menar att miljözoner kan vara lämpligare, eftersom 

trängselskatt är ju för trängsel. Alternativt göra om trängselskatten så den också 

handlar om utsläpp.) 

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk 

Från och med 1 jan 2023  

 

Prop 2021/22:228 samt Skatteutskottets 

betänkande 2021/22:SkU29 

Nytt system för skattelättnad för arbetsresor: regionalt differentierad 

skattereduktion avståndsbaserad och färdmedelsneutral: utgår från avståndet 

mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan. 

Vägen mot fossiloberoende jordbruk 

SOU 2021:67 

 

(ej lagrådsremiss ännu) 

Förslår att ett jordbruksavdrag baserat på företagens intäkter och omfatta jord-, 

skogs- och vattenbruk, återbetalning dieselskatt fasas ut till 2030, samt biopremie 

för rena biodrivmedel. Befintlig klimatpremien utvidgas till arbetsmaskiner på 

biogas och bioetanol och att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och 

förlängs. 

Energieffektivisering av offentliga byggnader 

och värdeskapande fastighetsförvaltning  

 

Lst Skåne 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-

Studier och projekt med kommuner visar att ”Skånska kommuner slösar bort 

nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av 

energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna 

hade genomfört lönsamma energiinvesteringar.” Det finns ingen anledning att tro 

att detta inte skulle gälla även övriga Sverige. 
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vatten/energi-och-

klimat/projekt/energieffektiva-kommunala-

fastigheter.html 

Uppdrag till VTI - påskynda elektrifiering 

transportsektorn  

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 

https://www.vti.se/forskning/samhallsfragor-

och-planeringsprocesser/elektrifiering 

VTI ska bidra till kunskap för snabb och samhällsekon effektiv elektrifiering av 

transportsektorn. Genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data kan 

tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och 

drift av laddinfrastruktur. Under 2022 (1 feb, 31 maj, 31 dec) redovisas resultat, 

löpande föra dialog med myndigheter, organisationer och näringslivsaktörer. 

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i 

uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och 

länsstyrelserna utveckla och testa nya 

arbetssätt för hantering av de tillstånd och 

rättigheter som krävs för att bygga ut eller 

förstärka det svenska elnätet.  

 

I2021/02334 I2021/01110 

Arbetets resultat och slutsatser ska 

slutredovisas till Regeringskansliet 1 maj 

2023, myndigheterna kan löpande införa 

ändringar i sina arbetssätt under 

uppdragstiden. 

Regeringsuppdrag och extra medel: Energimarknadsinspektionen ska 

tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina 

respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade 

hanteringen för ett antal viktiga och utvalda elnätsprojekt kopplade till uppdraget. 

Detta innebär bland annat att myndigheterna ska undersöka om det finns 

möjlighet att minska ledtiderna. De ärenden som väljs ut ska avse region- eller 

transmissionsnät och ha god potential att bidra till den ständigt ökande 

elektrifieringen och ytterligare möjliggöra industrins och näringslivets 

omställning.  

Förslag från SKR i eleffektfrågan,  

debattartikel i Dagens Samhälle 2 jan 2020  

 

https://skr.se/skr/tjanster/press/skridebatten/de

battartiklar/debattartiklar/tioatgarderforelihela

landet.52528.html 

1. Medel till Lantmäteriet, Energimarknadsinspektionen. Låt fler kommuner 

inrätta lantmäteri. 

2. Kommuner tidiga dialoger med elnät. 

3. Rätt för kommuners och regioners v-het att prioriteras/få gå före i kön  

4. Bättre villkor för kraftvärme och fjärrvärme 

5. Nationella nätavgifter ge ekonomiskt driv för elintensiva bort från 

kapacitetsbristområden 

6. Statliga medel för att få bort direktverkande el och små värmepumpar 

7. Förtydliga ansvaret när brist uppstår  

8. Intäktsramarna ses över för mer långsiktighet 

9. Energimarknadsinspektionen ge nätföretagen möjlighet differentierade avtal 

och taxor som uppmuntrar flexibel elanvändning 

10. Stoppa elhandlarcentrisk modell: nytt mellanled ökar kostnader och avstånd 

mellan slutkund och nätföretag och tar inte hänsyn till ny teknik och ökade krav 

på datasäkerhet 

Formas finansierar 21 projekt - Från forskning 

till hållbart samhälle 

 

Formas.se 

En del projekt kopplar till klimat, till exempel  

- Målstyrd tillgänglighet: infrastrukturplanering, kollektivtrafik och styrmedel för 

att uppnå klimatmålet (Trivector) 

- Byggavfall som en koldioxidsänka och råvara till nyproduktion (RISE) 

Hållbar väg till klimatmålet  

 

Magisteruppsats Malmö universitet Thomas 

Norman och Håkan Johansson, aug 2021 

Enkäter till och intervjuer med  kommuner och regioner. Olika vägar att nå 

klimatmålet för transportsektorn påverkar social och ekologisk hållbarhet, utgår 

från tre olika scenarier från Trafikverket som alla når klimatmålet för vägtrafiken. 

Scenario B bygger på elektrifiering och biodrivmedel, kan bidrar negativt till 

såväl social som ekologisk hållbarhet: komplettera med skatter på drivmedel och 

körd sträcka så att trafikarbetet för personbil och lastbil minskar. Samt för social 

hållbarhet (drivmedelsskatten försämrar för socioekonomiska svaga grupper som 

är beroende av bil) mildra genom återföringssystem. För att bidra till både social 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet behöver styrmedel för att minska biltrafiken i 

större utsträckning riktas mot staden samtidigt som åtgärder genomförs för att 

effektivisera och förbättra alternativen till personbilsresor och lastbilstransporter. 

The Economic Benefits of Sustainable Urban 

Mobility Measures 

Mars 2016, EU: Evidence-project 

There is a large body of literature showing that investments in additional road 

capacity do not reduce congestion or create jobs to the extent claimed. If include 

values for the health benefits of so-called active transport and reduce the 

importance of time savings in calculations, we get very different results. It is 

likely that such an approach would result in more funding for traffic reduction 

and decarbonised road transport. 

Strong evidence of economic benefits (även lokalt, framförallt som 

paketlösningar):. Cycling (infrastructure), New public transport systems; 

Enhancements to public transport systems; Parking management; Cleaner 

vehicles; Site-based travel plans; Personalised travel planning. In addition, the 

evidence on environmental zones was limited but strong. 
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Allmänheten om klimatet 2021 

 

Allmänhetens behov av kommunikation om 

klimat 2021 

Naturvårdsverket 

Medborgarundersökning 2020 (ca 1000 personer):  

- 8 av 10 tror själva kan göra något för klimatet. 

- 8 av 10 kan tänkta sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i 

hemmet och åka tåg istället för flyg. 

- 7 av 10 kan tänka sig att köpa färre saker och att semestra nära istället för att 

flyga utomlands. 

- 6 av 10 positiva till samåka mer, mindre kött, välja elbil, ställa bilen till förmån 

för cykel eller elcykel samt välja klimatsmarta fonder. 

- Hälften kan tänka sig att åka mer kollektivt och sänka temperaturen inomhus. 

3 av 4 är intresserade av klimatfrågor, nästan lika stor andel är oroliga för 

klimatförändringar, personer som är 25 år eller yngre och boende i 

storstadsområden är i större utsträckning väldigt intresserade och/eller väldigt 

oroade. 

88 % vill ha info vilka val i vardagen som kan begränsa klimatförändringar, 48 % 

tidning är en bra kanal, 47 % TV-program, 43 % svarar sökfunktion på internet (t 

ex Google). För information om hur klimatförändringar fungerar, hur vi påverkas 

av klimatförändringar eller vad man som individ kan göra för att begränsa sin 

klimatpåverkan, så är forskare den avsändaren flest föredrar. Information om 

pågående klimatarbete föredrar de flesta att få via myndigheter. 

Ekonomiskt stöd för omställning genom 

utbyte av fossil jungfrulig plast 

 

Naturvårdsverket rapport 6979  

April 2021  

 

Upphandlingsmyndigheten genomför ett 

utvecklingsarbete på uppdrag av 

Naturvårdsverket med fokus på att utveckla 

upphandlingskriterier för offentliga 

upphandlare att ställa krav på återvunnen 

råvara. 

 

Utsläpp från fossil plast via avfallsförbränning 2,9 Mt/år. Krävs stödmedel samt 

kunskapshöjande åtgärder under lång tid. Behoven fler anläggningar för 

återvinning, ökad efterfrågan på återvunnet material, stöd till produktutveckling, 

ökad tillgång till återvunnen och biobaserad råvara samt spårbarhet för 

materialet. 

Överväg förändringar i Klimatklivet så cirkulär ekonomi och effektiv 

materialanvändning ges prioritet vid likvärdig klimatnytta. 

Komplettera med styrmedel:  

- Skatt plast/plastprodukter med avdrag för återvunna och biobaserade råvaror 

- Kvotplikt återvunnen råvara (i kombination med återvinningscertifikat) i syfte 

att säkerställa efterfrågan på marknaden 

- Standarder för spårbarhet och verifiering av innehåll i produkter och material är 

en mycket viktig förutsättning för att få genomslag för återvunnen råvara. 

Regeringsuppdrag att stödja aktörer med 

regionalt utvecklingsansvar i arbetet med 

regionala handlingsplaner för att integrera och 

stärka klimat- och miljöperspektiven i det 

regionala tillväxtarbetet 2017-2020, 

utvärderingsrapport Naturvårdsverket och 

Tillväxtmyndigheten 

Statligt stöd till regionerna kan behövas för: 

- kunskap och lärande (nätverk etcetera) samt brett kunskapslyft hos regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer 

- minska överlappande uppdrag och otydlig rollfördelning  

- riktade utlysningar för att bidra till regionala mål för miljö, klimat och hållbar 

utveckling. Utlysningar bör fokusera på vad som ska uppnås snarare än detaljerad 

styrning av hur det ska gå till. Långsiktighet. 

Motorfordonspooler – på väg mot ökad 

delning av motorfordon SOU 2020:22 

"Bilpoolsutredningen" 

Många kommuner har en önskan att främja bilpooler men i dag saknas lagstöd 

för att gynna dessa. Utredningen bedömer att en möjlighet för kommunen att 

reservera parkeringsplatser för specifika delningsfordon inte bör införas. Detta 

bland annat eftersom en sådan platsreservation inte kan anses innebära att 

allmänheten fortfarande har tillgång till platsen. 

Riksrevisionen ska granska miljömässig 

hållbarhet vid upphandlingar  

 

Rapport planeras november 2022 

De myndigheter som har valts ut är Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, 

Sjöfartsverket och Trafikverket. Granskningen omfattar även 

Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och regeringen. 

Sveriges tredje nationella strategi för 

energieffektiviserande renovering, mars 2020 

 

Sveriges implementering av EU-direktivet om 

byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) och 

direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU)  

 

 

Strategin ska ge stöd till byggnadsbestånd m hög grad av energieffektivitet och 

underlätta befintliga byggnader blir nära-nollenergibyggnader på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

 

Beskriver Sveriges byggnadsbestånd, renoveringstakten och renoveringsbehovet. 

Beskriver relevanta styrmedel och åtgärder (inklusive BeBo, BeLok, LÅGAN) 

och färdplan med indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050. Drivkraft 

energieffektivisering främst underhållsbehov o höga driftkostnader, 

miljöcertifiering och egna/lokala/regionala hållbarhetsmål. Ökat fokus även på 

effekt.   

Bilaga 2 referensgruppen: drivkrafterna för energieffektivisering saknas, trots att 

tillgång till finansiering ofta finns. Om investeringarna visar på lönsamhet eller ej 

beror ofta på vad som ingår i kalkylen och vilka antaganden som görs. Det finns 

mycket kunskap och information tillgängligt, det behövs hårdare styrmedel som 

ser till att saker verkligen händer. 
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Utredning om parkeringsskatt i Sverige - 

litteraturstudie av IVL på uppdrag av 

Energimyndigheten 

 

Ivl.se rapport C751 2021 

Svårt att särskilja effekterna av just parkeringsskatt då mycket annat påverkar 

biltrafiken samtidigt. Mätbar effekt i vissa fall, där skatten minskat antalet 

bilresor och ökat resor med kollektivtrafik. Antalet parkeringsplatser har också 

minskat i dessa städer som en följd av skatten. För effekt av skatten krävs 

tillräckligt kännbar p-avgift, utforma mot de mål man har satt upp: till exempel 

om man vill minska trängseln under rusningstid fokusera på lågidsparkerare och 

arbetspendlare, det ska finnas alternativ till bilen för tillräckligt många, samt att 

intäkter återinvesteras snabbt, så att nya resvanor utvecklas. 

Sveriges integrerade nationella energi- och 

klimatplan 2020-01-16  

 

Rapportering till EU, som kräver 32,5% 

energieffektivisering 2030 jämfört med 2020 

uttryckt som primärenergi eller slutlig 

användning eller energiintensitet 

 

EU krav ackumulerad energibesparing i slutanvändningsledet för hela 

sparkravsperioden 2021–2030 som motsvarar nya årliga besparingar på minst 0,8 

% av den genomsnitt slutlig energianvändning 2016–2018. Den genomsnittliga 

slutliga energianvändningen 2015–2017 var enligt data från Eurostat 371 TWh 

för Sverige, vilket innebär att det totala sparkravet preliminärt blir 163 TWh. 

Rapporten föråldrad då den anger ingen ökning av elanvändning 2030 jämfört 

med 2020 för Sverige. 

Offentlig sektor samlat energisparkravet för perioden 2021–2030 uppgår det 

samlade sparkravet till 28,6 GWh, fördelas mellan Fortifikationsverket och 

Statens fastighetsverk.  

 

Sid 45 tabell befintliga styrmedel: Energi- och koldioxidskatt, ETS, Klimatklivet, 

Miljöbalken (inklusive regler om markavvattning), PBL, BBR, Energi- och 

klimatrådgivningen, Energikontor, stöd solenergi, Reduktionsplikt, Bonus-malus, 

klimatpremie (elbussar, ellastbilar, eldrivna arbetsmaskiner), koldioxidbaserad 

fordonsskatt, pumplagen, biogasstöd, gödselgasstöd, beställarnätverk, 

Stadsmiljöavtal (kollektivtrafik, cykling, godstransport), ekobonus sjöfart, skatt 

på flygresor, upphandlingsregler.  

 

Sid 93: Det ställs i artikel 7, 7a eller 7b i energieffektiviseringsdirektivet inget 

krav på att den ackumulerade mängden energibesparing ska uppnås genom 

användning av nya styrmedel, däremot ska det uppnås genom nya åtgärder. Dessa 

kan följa av nya och/eller befintliga styrmedel. ...de svenska energi- och 

koldioxidskattenivåerna återkommande omräknas med konsumentprisindex (och 

i vissa fall även med hänsyn till reala inkomstökningar, BNP), vilket innebär att 

de bibehåller – och i vissa fall även ökar – sin styrande verkan. På grund av 

risken för koldioxidläckage, dvs. att verksamhet och dess utsläpp flyttas utanför 

landets gränser, gäller för vissa sektorer reducerad skatt eller undantag från skatt. 

Fossila bränslen för nationell och internationell kommersiell sjöfart och luftfart är 

inte föremål för någon energi- eller koldioxidskatt. 

 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 uppdragit åt 

Energimarknadsinspektionen att lämna förslag på en tillförlitlighetsnorm. 

Riksdagen riktade i maj 2019 ett tillkännagivande till regeringen om att ta fram 

ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Enligt artikel 10 i EUs 

riskberedskapsförordning ska behörig myndighet i varje medlemsstat upprätta en 

riskberedskapsplan för el. En riskberedskapsplan ska enligt förordningen antas 

senast den 5 januari 2022 och därefter uppdateras vart fjärde år. Eftersom ingen 

behörig myndighet för el har utsetts i Sverige finns det i nuläget ingen svensk 

riskberedskapsplan för el. När det gäller oljeförsörjningen är Sverige, genom 

IEP-avtalet samt oljelagringsdirektivet förbundet att hålla beredskapslager 

motsvarande 90 dagars nettoimport. 

 

Sid 24: 9 TWh ökad bio till fjärrvärme/kraftvärme. mellan 2020 och 2030 (men 

totalt sett minskning för fjärrvärmeleveranser på grund av energieffektivisering 

och värmepump, sid 158, men mer el från kraftvärme ca 5 TWh och ind. 

kraftvärme ca 3 TWh till 9 TWh sid 159.  

3 TWh mer biodriv 2030 jämfört med 2020. 

Energieffektiviseringsstöd flerbostadshus 

 

Drogs igång hösten 2021, ströks i budgeten för 2022. 

Sektorsstrategier för energieffektivisering  

 

Regeringsuppdrag 2017-2030 till 

Energimyndigheten 

 

Energimyndigheten att tillsammans med olika branscher och i samråd med 

berörda myndigheter formulera Sektorsstrategier för energieffektivisering, se 

Energimyndighetens hemsida, är typ nätverk.   

 

Kompletteras nu med fler uppdrag, se bland annat Elektrifieringsstrategin. 
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Forum för smarta elnät 2016–2019: Strategi 

för ökad flexibilitet i elsystemet 

(Forumet nu avvecklat, var projekt inom 

Regeringskansliet) 

 

Slutrapport 2020 finns på 

Energimyndighetens webbplats 

20 rekommendationer i form av aktiviteter under fyra områden: 

• ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster, 

• utveckla marknaderna för systemtjänster, 

• åtgärder avseende it-säkerhet och integritet, samt 

• information och kunskapshöjande åtgärder. 

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det 

svenska elsystemet  

Energimarknadsinspektionens rapport Ei R 

2016:15 

Elnätstarifferna är ett bra instrument för att utnyttja den efterfrågeflexibilitet som 

finns tillgänglig hos kunderna. Sedan 2018 finns enligt 4 kap. 4 a–4 b §§ ellagen 

(1997:857) möjlighet för elnätsföretag att, inom ramen för ett pilotprojekt, pröva 

nya tariffer. 

 

För ökad flexmöjlighet hos kunderna föreslogs ett investeringsbidrag. 

Uppdrag till Trafikverket att genomföra 

informations-och kunskapshöjande åtgärder 

inom området omställning av 

transportsystemet till fossilfrihet  

N2019/01344/TS 

 

 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet årligen i samband med 

årsredovisningen, senast den 30 juni 2021 redovisa ett förslag på vilka 

informations-och kunskapshöjande åtgärder som bör genomföras inom området 

omställning av transportsystemet till fossilfrihet under resterande del av 

planperioden (2023-2029). Samtidigt ska Trafikverket redovisa om arenan för 

utveckling av fossilfria och transporteffektiva städer kan föras över till annan 

aktör efter 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 

december 2022. 

Regeringens fyra samverkansprogram 2019–

2022, ett är näringslivets klimatomställning 

Vinnova samordnar. Se även regeringsuppdrag till Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) att bidra till kunskapsuppbyggnaden på 

området. 

Bättre kan vi! En lägesrapport över 

kommunernas hållbarhetsarbete 2019  

 

PwC 

Undersökning av PwC december 2018 där 106 kommuner av olika storlekar fick 

besvara frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter samt hur kommunerna arbetar med Agenda 2030. PwC 

menar att ett gemensamt krav på rapportering skulle hjälpa kommunerna att sätta 

olika hållbarhetsaspekter i ett tydligare och mer verksamhetsnära sammanhang. 

Kravet måste följas av ett klokt utvecklat ramverk för kommunal 

hållbarhetsrapportering. 

Climate policy co-benefits: a review  

 

Mikael Karlsson, Eva Alfredsson & Nils 

Westling (2020), Climate Policy, DOI.com 

Climate policy co-benefits in well-researched fields such as air quality and health 

are large, often equalling or exceeding mitigation costs. 

Despite their significance, co-benefits are seldom considered in decision-making, 

leading to biased policies and goal failures. 

In several areas, such as diet and energy security, co-benefits are sparsely 

researched, but emerging evidence points to high values. 

More research is needed, including on how to describe the total value of different 

co-benefits. 

Improved processes, documentation requirements and criteria in decision-making 

are needed, in order to ensure that political decision-makers consider co-benefits. 

Tillfälligt statsbidrag för kommuner och 

regioner. Bidraget ska hanteras av den 

nyinrättade Delegationen för kommunal 

ekonomi i balans 

Bidraget används till exempelvis åtgärder för att förbättra den ekonomiska 

styrningen, finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. 

Sista dag att ansöka om bidraget var den 31 mars 2022  

Glesbefolkade landsbygdskommuners 

förutsättningar att främja en hållbar 

utveckling 

 

Naturvårdsverket och Tillväxtverket 

(Ramböll) mars 2022 

 

Naturvårdsverket rapport 7036  

16 kommuner intervjuade. Ingår som ett underlag till NVs fördjupade utvärdering 

av miljömålen. 

Miljöarbetet blir ad hoc, saknar röd tråd, som i olika grad beror på:  

- Brist på resurser, framför allt ekonomiska  

- Brist på kompetens 

- Brist på politisk vilja 

- Personberoende 

- Långa avstånd 

- Brist på samordning inom kommunen 

- Befintligt arbete synliggörs inte 

- Styrdokument saknas, används inte eller hänger inte ihop 

- Stor besöksnäring kräver mycket av kommunen 

+ Liten organisation enklare att kommunicera i, korta kontaktvägar, kompetenser 

kan nyttjas effektivt 

+ Stora genomslag på mindre initiativ, enskilda anställda kan åstadkomma 

mycket 

Hänsyn till miljöaspekter i statligt 

finansierade projekt 

Enkät 2021 visar stora skillnader i statliga myndigheters arbete med bedömning 

av hur väl miljöaspekter integreras i och ställs som villkor för projektfinansiering. 
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Tillväxtverket rapport 2022-03-01 

• Vissa använder väl utvecklade verktyg, till exempel SLU och Jordbruksverket 

och Naturvårdsverket har vägledningar till Klimatklivet. 

• Saknas en enhetlig lägstanivå på miljöprestanda för statligt finansierade projekt. 

• En formaliserad samverkan mellan myndigheterna önskvärd. 

Uppdrag att förbereda ett kompetenslyft för 

klimatomställningen  

U2022/02291 

Redovisas 15 feb 2023 

 

 

Uppdrag att ta fram utbildningsutbud för klimatomställning som nätbaserad 

utbildning samt medel till samma ändamål: Regeringen ger Uppsala universitet 

(samordnar), Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. 

Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och erbjuda ett samordnat 

utbud av nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning.  

Kompetenslyft för klimatet 

M2022/00645 

Vinnova  

Rapporteras 30 maj 2022, 15 nov 2022 

Vinnova i dialog med andra parter tar fram underlag för kompetenslyft hos 

företag och relevanta offentliga aktörer, inklusive universitet/högskolor. 

 

A 10-Point Plan to Cut Oil Use  

 

IEA 

10 åtgärder som kan minska västvärldens behov av olja, dvs minska fossilt 

beroende med ca 6% på fyra månader genom:  

1. begränsa hastighet med 10km/h på motorväg 

2. jobba hemifrån 3 dagar/vecka 

3. bilfri söndag i tätort 

4. öka andelen som åker kollektivt 

5. varannan bil varannan dag i tätort där kollektivförsörjning är god 

6. samåkning och ecodriving (öka bilfyllnad med 50% i ca 10% av resor) 

7. ecodriving i tunga fordon 

8. snabbtåg och nattåg som ersättning för en del korta flygresor 

9. minska jobbresor med flyg med 2/5  

10. öka andel elfordon och effektivare fordon 

IPCC  

Sixth Assessment Report 2022 

www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/figures/summary

-for-policymakers 

1,5 graders målet är nästan omöjligt att nå, det finns dock möjligheter att 

understiga 2 grader enligt modellerna. Nuvarande beslut och åtgärder leder 

endast till en utplaning av utsläpp. Flera områden lyfts fram i åtgärdsrapporten: 

institutionell kapacitet, global rättvisa, effektivisering och flexibilitet, konsumtion 

och minskad efterfrågan, cirkulär ekonomi och CCS samt kolinbindning på olika 

sätt.  Demand-side mitigation får stort utrymme, och visar på stor potential 

kopplad till beteende (matvanor och svinn, minskad konsumtion och transport 

samt minskad energiförbrukning), effektiv utveckling och användning av 

infrastruktur samt upphandling/inköp. Även synergieffekter lyfts fram, speciellt 

gällande omställning av transporter och transportsnålt samhälle, men även 

klimatneutrala städer. Gällande kostnadseffektivitet är alla förslag inom transport 

lönsamma, förutom elfordon där uppskattning saknas, samma gäller för vissa 

andra effektiviseringar.  Dyrast är LULUCF åtgärder (dock med stor potential), 

CCS, energieffektiv nybyggnation samt biobaserad elproduktion. SDG synergier 

redovisas med störst potential inom 'urban systems' och byggnader.   

I vått och torrt - förslag till ändrade 

vattenrättsliga regler 

SOU 2014:35 

Uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV, se över 

regleringen rörande markavvattning och föreslå ändringar. Utredningens förslag: 

utredning om lagstiftningen för avledning av vatten, saknas regler för prövning 

och tillsyn.  

 - Bestämmelsen i 19 kap. 3 § MB ändras så att länsstyrelsen kan pröva alla 

dispenser och tillstånd.  

 - Infoga markavvattning i tillstånds- respektive anmälningsplikt  

 - Anläggningslagen blir tillämplig på markavvattning så anslutningen till 

gemensamhetsanläggning blir fastighetsanknuten i stället för personanknuten 

 - Ny bestämmelse i 4 kap. FBL, lantmäterimyndigheten ompröva samfällighet 

första gången den uppmärksammas vid en fastighetsbildningsförrättning. 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna kartlägga, ange 

markavvattningsanläggningarnas geografiska läge och identifiera särskilt 

skyddsvärda vattendrag med höga miljövärden, nödvändigt för att kunna veta 

vilka markavvattningsverksamheter som ska prioriteras för omprövning enligt de 

vägledande prioriteringsgrunder utredningen föreslår ska tas fram. 

Det finns möjlighet för deltagarna i en markavvattningssamfällighet att komma 

överens om inträde/utträde, ändrade andelstal och att samfälligheten ska upphöra. 

Om överenskommelsen godkänns av domstolen har den samma verkan som en 

dom. 

Utvärdera förhandlingslösningar som metod Regeringen har under åren beslutat om ett antal förhandlingsuppdrag i syfte att 

samordna och optimera statlig transportinfrastrukturplanering med lokal och 
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Statskontoret regeringsuppdrag tom 6 aug 

2022 

 

Fi2021/01811 

regional samhällsplanering. Det har bland annat handlat om 

Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Större samlade 

exploateringar. Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag 

som metod när det gäller att lösa stora samhällsutmaningar. 

Policyinstrument för lokalt och regionalt 

omställningsarbete 

Tillväxtanalys rapport 2022:03 

Diarienummer: 2021/139 

Hur bäst bistå kommuner och regioner vid större varsel och omställning i 

näringslivet? Medan Sverige och Danmark i huvudsak använder sig av ordinarie 

förvaltningsstrukturer och system har både Norge och Finland utformat specifika 

omställningsinstrument. I Sverige har olika ”paketlösningar” varit vanliga, men 

utan enhetlig struktur. 

Rationellt att proaktivt ha utvecklat tydliga aktörsroller samt rutiner i analys, 

genomförande och utvärdering. Detta kan ske genom att utveckla rutiner ”i 

beredskap” för mer enskilda insatser eller genom att, likt Norge eller Finland, 

utveckla ett särskilt omställnings-instrument. Även lärandeaspekt, dels hos 

enskilda kommuner och regioner, dels ett systemlärande över tid och rum: 

säkerställa att de erfarenheter som en insats genererar tas tillvara och blir 

ingångsvärden i kommande insatser. 

Regional utveckling 

– regionernas erbjudanden och 

länsstyrelsernas roll  

 

Statskontorets rapport 2021:11  

Regeringskansliet bör ta fram en vägledning för när erbjudanden om uppdrag till 

regioner ska användas, inklusive myndigheters/Tillväxtverkets utlysning av 

medel till regioner för regional utveckling.  

Regionerna och länsstyrelserna, utifrån sina respektive verktyg och styrkor, bistår 

varandra i varierande utsträckning inom samtliga sakområden. När 

organisationernas uppdrag går in i varandra består dock samverkan främst i att 

reda ut frågorna mellan sig. Övergripande iakttagelse är att hur regeringen styr 

länsstyrelsernas och regionernas arbete inom sakområdena påverkar innehållet 

och formerna för samverkan. 

6.3: samverkan inom klimat- och energiområdet fungerar relativt väl. 

Länsstyrelsen har en tydlig roll inom klimat- och energiområdet. 

Utveckling av den statliga styrningen 

av kommuner och regioner 2020, 

Statskontorets rapport 2021 

Totalt sett fanns 183 riktade statsbidrag 2020. Flest riktade statsbidrag inom 

områdena vård och omsorg samt utbildning. Statsbidragen är en viktig 

inkomstkälla för kommunsektorn. Regeringen styr kommunsektorn indirekt och 

främst strategiskt genom regeringsuppdrag till 40 myndigheter. Coronapandemin 

har bidragit till att staten styrt kommunsektorn mer än tidigare år, totalt 42 nya 

(17) eller ändrade (25) lagar och förordningar börjat att gälla under 2020 som på 

ett väsentligt sätt påverkar kommunerna eller regionerna, hälften kopplar till 

Coronapandemin. Som tidigare år främst ökade krav eller skyldigheter för 

kommunsektorn inom vård- och omsorg. Flera förordningar om tillfälliga 

statsbidrag för att kompensera kostnader för pandemin. 

IVLs Omställningsdialogen och 

Omställningskollen 

IVL har utformat och testat två workshop-metoder: Omställningsdialogen som 

process och strategiutveckling och Omställningskollen för att utvärdera 

transformationshöjd på en befintlig plan eller strategi. Bygger på rapport Bortom 

BNP-tillväxt som togs fram 2014-2018, fyra olika scenarier för att nå hållbarhet. I 

alla minskad varu- och köttkonsumtion, flyg, byggandet av bostäder och 

väginfrastruktur, energianvändning i byggnader, transporter. 

Hållbar regional utveckling 

Nationell strategi 2022-2030 

regeringens skrivelse 202/21:133 

Handlingsplan maj 2022 och avser 2022-2024 

Strategiska områden: 

– likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 

– kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 

– innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 

– tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. 

Behov av insatser som ska bidra till: 

− Samordning mellan statliga myndigheter och en väl fungerande samverkan och 

dialog mellan statliga myndigheter, regioner och kommuner. 

− Ökade kopplingar mellan olika strategier och färdplaner för olika områden, 

sektorer, branscher och teknikområden. 

(I avsnitt 5.3 Kapacitetsutveckling finns endast en åtgärd: Utredning kommunal 

försöksverksamhet.) 

Regeringsuppdrag till Tillväxtverket som 

kansli för Forum för hållbar regional 

utveckling 2022–2030, del av 

Regeringskansliet 

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional utveckling och 

attraktionskraft, regeringens mötesplats med politiker och tjänstepersoner från 

regionerna samt SKR för mer effektivt och resultatinriktat regionalt 

utvecklingsarbete. Ger tillfälle till ökad dialog, samverkan och lärande och 

kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda 

statliga myndigheter genom möten för politiker och för tjänstepersoner. 

Uppdrag till Tillväxtverket att utveckla och 

stärka arbetet med hållbar utveckling inom det 

regionala utvecklingsarbetet 

Förlängt uppdrag till 2023 att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling 

inom det regionala utvecklingsarbetet, slutrapport 15 september 2023. 
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2019/02162 

Reglab: 24 medlemmar: 21 regioner, Vinnova, 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och 

Tillväxtverket. 

Forum för lärande om regional utveckling: regioner, myndigheter, forskare med 

flera för utvecklingsprojekt, regionala analyser, omvärldsbevakning, 

benchmarking mm. Olika nätverk: analytikergruppen, utbildningsgruppen 

(hållbarhetsnätverket nedlagt, liksom fysisk planering). 

SOU 2021:75 En god kommunal hushållning En särskild utredare har haft i uppdrag att föreslå ett sammanhållet regelverk för 

en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Tar inte upp klimat, med 

hållbarhet avses endast ekonomisk hållbarhet i denna rapport. 

Fysisk planering för ett robust och förnybart 

energisystem 

 

Handbok länsstyrelsen Gotland 

Öka kunskapen om hur energi, klimat och robusthet kan integreras i fysisk 

planering samt synliggöra hur olika aktörer och kompetenser kan bidra i 

processen. Ex. från rapporten, 9.1: Minskat transportbehov: Trafikverket 

bedömer att ett transportsnålt samhälle kommer leda till minskat resandet med ca 

40 %, t ex ger stadsplanering för minskat bilresande cirka 10 % minskning 2030. 

Det som har störst inverkan på transporterna är de inbördes samband som finns 

mellan bostäder och olika verksamheter, det vill säga hur de är placerade i 

relation till varandra i staden. Detta har större betydelse än stadens 

bebyggelsestruktur. Bebyggelsetätheten har däremot stor betydelse eftersom stora 

avstånd gynnar biltrafik och tät bebyggelse eller bebyggelse i stråk gynnar 

kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik. 

Checklista för begränsad klimatpåverkan 

 

Länsstyrelserna 2022 

rus.se/checklista-for-begransad-

klimatpaverkan/ 

Stöd för kommuner och länsstyrelser inom både översiktsplanering och 

detaljplanering för systematiskt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i 

den fysiska planeringen, innehåller exempel. 

Mistras forskningsprogram Se deras webbplats 

Glokala Sverige 

 

Finansieras av Sida, start andra treårsperiod i 

januari 2021 

Kommunikation- och utbildningsprojekt för kunskap och engagemang för 

Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

Samarbete Svenska FN-förbundet, SKR och Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati (ICLD).  

Stärka incitament för utbyggd vindkraft  

- särskild utredare redovisar 31 mars 2023, 

Dir. 2022:27 

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att 

medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och 

den ökade elektrifieringen av samhället. 

Energi- och miljöskatter i Sverige och 

internationellt 

 

Konjunkturinstitutet feb 2022 

 

Skatteintäkterna från energi (men även miljö) har minskat i Sverige som andel av 

BNP. Energiskatten punktskatt av mer fiskal natur än koldioxidskatten eftersom 

inte proportionell till energiinnehållet (högre per kWh för bensin och diesel för 

till exempel solenergi, och lägre per kWh för diesel än för bensin). För el som 

förbrukas av hushåll och tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige är 

energiskattenivån nedsatt med 9,6 öre per kWh från normalnivån. För el som 

används i jord-, skogs- och vattenbruk, i tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet, i datorhallar eller som landström (ström från land till fartyg/båt) är 

energiskattenivån nedsatt till 0,5 öre per kWh. Denna skrivs inte upp med 

förändringen av KPI.  

På bränslen finns både energiskatt och koldioxidskatt. Inom reduktionsplikten 

beskattas alla biodrivmedel som sin fossila motsvarighet per liter.  

Endast staten tar in energi- och miljöskatt i Sverige: energiskatt 52 Mdr, 

koldioxidskatt 22 Mdr, övrigt 5 Mdr. Skatt på vägtrafik: 14 Mdr fordonsskatt, 3 

Mdr trängselavgift. 

För Sverige har skillnaden mellan territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp 

ökat. Sverige beskattar energi och koldioxid högre än EU och OECD. Dock har 

flera länder ökat beskattningen efter finanskrisen som ett sätt att få in medel till 

statskassan. Dock är det inget långsiktigt sätt att finansiera vård, skola, omsorg 

eftersom utsläppen ska ner till noll. 

Energibeskattning, koldioxidprissättning och 

energisubventioner 

Europeiska revisionsrätten 2022 

Energibeskattning är ett viktigt verktyg för att stödja klimatmålen. I juni 2021 la 

EU kommissionen fram förslag om översyn, bl a miniminivån. Vissa sektorer 

åtnjuter dock betydande nedsättningar och befrielser. Översikten visar att 

skattenivåerna för olika energikällor inte återspeglar deras växthusgasutsläpp, dvs 

de senaste årens priser på energiprodukter, efter att skatter och utsläppsrätter 

tagits i beaktande, har inte återspeglat utsläppens miljömässiga kostnader. 
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7.3 Bilaga 3 Kommunmöten 

 

För att samla en god representation av erfarenheter och förutsättningar genomfördes ett 

rikstäckande urval av lokala och regionala aktörer. Med utgångspunkt i Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) kommungruppsindelning (SKR 2016) togs en lista på kommuner att 

intervjua fram med en spridning såväl geografiskt som storleksmässigt inom respektive 

kommungrupp. Hänsyn togs till politisk styrning samt näringslivsstruktur och eventuellt 

deltagande i Viable Cities eller Klimatkommunernas nätverk.  

Då Uppsala län omfattar både stads- och landsbygdskommuner i varierande storlek och med 

olika ekonomiska och demografiska förutsättningar inkluderades samtliga i urvalet. 

Länsstyrelsen har god kontakt med kommunerna i länet vilket gav goda förutsättningar för en 

mer fördjupad dialog. Tabellen nedan listar kommunerna som utredningen hade dialog med, 

med en kort beskrivning av de som deltog förutom arbetsgruppsmedlemmar ur uppdraget.  

Kontakt söktes även med kommunerna Sjöbo och Olofström men det gick inte att ordna 

dialogmöte med dem.  

Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt där deltagarna fick ta del av uppdraget 

samt huvud-inriktningarna för samtalet på förhand (se exempel på inbjudan nedan). 

Intervjuerna anpassades delvis av kommunerna som i dialogen kunde lyfta angelägna teman 

och exempel kopplade till upplevda hinder och möjligheter inom olika aspekter av 

klimatomställningsarbetet samt ge inspel på förslag och önskemål om åtgärder som skulle 

underlätta deras arbete framöver. För att nå olika erfarenheter och beslutsfattande nivåer bjöds 

såväl tjänstemän som chefer och kommunpolitiker in till dialogerna. Överlag var det god 

uppslutning och bred representation på mötena vilket tyder på stort intresse för klimatfrågorna.  

Intervjuade kommuner: 

Kommun Deltagande 

Enköping Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Eskilstuna Chef 

Gotland Chef och tjänstepersoner 

Göteborgs stad Politiker, direktör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Heby Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Håbo Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Knivsta Politiker, kommundirektör, chefer, tjänstepersoner 

Mora Kommundirektör, chefer, tjänstepersoner 

Piteå Politiker, direktör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Skellefteå Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Stockholms stad Tjänsteperson 

Storuman Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Tierp Kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Uppsala Chef, kommunala bolag, tjänstepersoner 

Växjö Tjänsteperson 

Åmål Chefer, tjänstepersoner 

Älvkarleby Politiker, kommundirektör, kommunala bolag, chefer, tjänstepersoner 

Östhammar Chefer, tjänstepersoner 
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Exempel: Inbjudan kommundialog – Inspel till regeringsuppdrag om lokal och 

regional klimatomställning 

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Uppsala län i uppdrag att ta fram förslag för kommunal 

och regional klimatomställning som underlag till nästkommande klimatpolitiska 

handlingsplan. Handlingsplanen, som tas fram vart fjärde år, ska bland annat beskriva vilka 

ytterligare beslut om åtgärder som krävs för att uppnå de nationella och globala klimatmålen. 

Kommuner och regioner har rådighet över viktiga samhällsfunktioner som i dagsläget orsakar 

klimatpåverkande utsläpp och som behöver ställas om på ett hållbart sätt.  

Vi söker därför inspel från utvalda kommuner genom dialogmöten och önskar träffa [NAMN] 

kommun för att höra era perspektiv på vilka hinder ni möter i arbetet med att minska 

klimatpåverkan i kommunen, diskutera rådighet, samt inhämta era förslag på riksdagsbeslut 

som skulle hjälpa er i det arbetet.  

Vi föreslår ett digitalt möte den xxx kl xxx, alternativt den xxx kl xxx. Vi är tacksamma om ni 

har möjlighet att återkomma snarast möjligt om inbokning, gärna senast xxx. 

Vi ser gärna att flera funktioner är representerade på mötet, nedan ges några förslag: 

• Representanter från kommunstyrelsen, gärna kommunstyrelsens ordförande och 

oppositionsråd 

• Kommundirektör och/eller kommunstyrelserepresentant 

• Samhällsbyggnadschef eller motsvarande  

• Upphandlingschef eller motsvarande 

• Näringslivschef eller motsvarande 

• Chef för teknisk förvaltning eller motsvarande 

• Representant för kommunalt bostadsbolag, t.ex. styrelseordförande eller 

verksamhetschef 

• Energi- och klimatsamordnare eller motsvarande  

• Övriga som ni önskar ska närvara 

 

Vi föreslår att mötet behandlar följande punkter: 

• Presentationsrunda deltagare (10 min) 

• Introduktion om uppdraget (10 min) 

• Vad möjliggör klimatomställning i er kommun? (55 min, inkl. paus) 

o Var ser ni att kommunen och de kommunala bolagen har störst möjlighet att 

minska på utsläpp (både inom kommunorganisationen och inom 

kommungeografin)? 
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o Vilka arbetssätt har fungerat för att minska utsläppen? Hur har ni jobbat när ni 

lyckats minska utsläppen? 

o Vad har utgjort hinder för klimatarbetet? Vad skulle behövas för att komma 

förbi dessa hinder? 

o Exempel där ni sökt extern finansiering för att genomföra klimatåtgärder.  

• Vilket behov av stöd behöver ni från nationell nivå, från myndigheter och andra 

relevanta aktörer, för att öka möjligheterna och överkomma hinder?  

• Vidare dialog kring hinder, möjligheter och konkreta förslag (35 min) 

• Avrundning och avslut (10 min) 

Vi lyssnar gärna på era inspel kring hinder och lösningsförslag särskilt inom dessa områden: 

• Planprocesser: till exempel förslag som underlättar ert arbete för minimerat 

transportbehov, övergång till fossilfria drivmedel, minskad klimatpåverkan från bygg- 

och anläggningsarbeten, etcetera. 

• Näringslivsutveckling: till exempel förslag som underlättar samverkan med 

näringslivet för fossilfria transporter, effektivare energi- och resursanvändning, 

etcetera. 

• Upphandling: till exempel förslag som underlättar ert arbete med kravställning för 

fossilfria fordon och transporter, bygg- och anläggningsmaterial och arbeten, 

livscykelkostnadskalkyler, etcetera. 

• Kommunala bolag: till exempel förslag som underlättar ert arbete att minska energi- 

och klimatpåverkan i de egna bolagen, egna byggnadsbestånd, ägardirektiv, etcetera. 

• Medborgarengagemang: till exempel förslag som underlättar ert arbete att 

mobilisera invånarna i arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, 

som genom gemensamma projekt, energi- och klimatrådgivning, delningstjänster, 

etcetera. 

• Kolinlagring: till exempel förslag för att underlätta ert arbete med ökad kolinlagring i 

kommunen, minskad koldioxidavgång från utdikad mark, etcetera. 

Till sist vill vi förtydliga att uppdraget inte omfattar klimatanpassning, det vill säga samhällets 

anpassning till ett förändrat klimat. 

Vi ser fram emot en dialog med er i dessa frågor!  
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 Urval av inspel och förslag från kommunmötena 

 

Enköping – 30 september 2021 

Enköping är en mellanstor kommun med en mindre stad med både in- och ut-pendling för 

arbete, mindre industrier och betydande landsbygd med jordbruk. Enköping är medlem i 

Klimatkommunerna och Viable Cities samt deltar i olika regionala initiativ med bäring på 

klimatomställning, som exempelvis samarbetet Fyra Mälarstäder och Uppsala läns Färdplan 

för ett hållbart län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Enköping har sedan flera år tillbaka arbetat strategiskt med klimatomställning. 2017 antogs en 

trafikstrategi med målet att övergå till gång, cykel och kollektivtrafik istället för bilåkande.  

Kommunen har via energibolaget till stor del fossilfri fjärrvärme, och driver på 

energieffektivisering av byggnadsbeståndet. Genom bland annat deltagande i programmet 

Viable Cities testas nya arbetssätt för att integrera klimat i verksamheten. Enköping arbetar 

proaktivt med klimat- och miljökrav i upphandling och samarbetar med andra kommuner där 

relevant. 

Hinder och behov 

En svårighet som identifierats i Enköping är bristen på långsiktighet i fråga om ekonomi. En 

deltagare säger: En utmaning är att vi alltid tittar på för kort sikt när vi pratar om vad som är 

ekonomiskt hållbart. Skapa incitament om någon ska ta en kostnad som gynnar fler.  

Mervärden och positiva synergier behöver lyftas mer på samtliga nivåer. 

Det äldre beståndet av byggnation måste också vara en del i klimatomställningen, det finns 

från nationell styrning mycket fokus på nybyggnation och det saknas incitament för 

ombyggnation/renovering av det befintliga beståndet. 

 

Klimatarbete är prioriterat i kommunen, och samtidigt berättar deltagare om behov att öka 

kunskap och hitta goda exempel. Att ta del av andras goda exempel kan lätt hamna i 

konkurrens med den dagliga leveransen av verksamheter.  

Även tydligare styrning och stöd gällande prioritering och nivåer i upphandling efterfrågas.  

Beställaren har stort inflytande och tydliga riktlinjer skulle underlätta i intern dialog och för att 

lösa målkonflikter. 

Möjligheter 

• Ta vara på energieffektiviseringens potential och satsa strategiskt på fjärrvärme, där 

finns flera mervärden gällande bland annat krisberedskap och tillvaratagande av 

spillvärme. 

• Det finns betydande vinster i att öka fokus på att förbättra det som redan finns, och det 

bör skapas incitament för att ta sig an det äldre byggnadsbeståndet. Det mest hållbara 

huset är det som inte byggs. 

• Mobility management erbjuder möjligheter att ytterligare minska transporternas 

klimatavtryck. 
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Eskilstuna – 25 november 2021 
 

Eskilstuna är en mellanstor kommun med en mindre stad med både in- och ut-pendling för 

arbete, mindre industrier och landsbygd med jord- och skogsbruk. Energimyndigheten ligger i 

tätorten. Eskilstuna är medlem i Klimatkommunerna samt deltar i regionala initiativ med 

bäring på klimatomställning, som exempelvis samarbetet Fyra Mälarstäder. Dialog fördes 

enskilt med en chef. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen arbetar proaktivt med energieffektivisering enligt Energimyndighetens 

totalmodell för energieffektivisering i samband med renovering. Energi- och klimatrådgivning 

en viktig och uppskattad tjänst. Energy evolution center finns för samarbete med näringslivet, 

började som ett samarbete med Energimyndigheten och företag. Kommunen arbetar med 

mobility management men upplever att beteendeförändring går långsamt. 

Kommunorganisationens fordonsflotta består redan av miljöbilar som kan köras på fossilfria 

bränslen. 50-60% av tankningen av biogas är beroende av en tankstation vilket är sårbart. 

Kommunen arbetar med att elektrifiera arbetsmaskiner och samlade varutransporter. 

Hinder och behov 

Transporter identifieras som en betydande utmaning där kommunen har 

påverkansmöjlighet. Brist på statlig finansiering för de så kallade steg 1 och 2 åtgärderna 

anses vara ett stort hinder, inte bara i Eskilstuna kommun. Alternativ till privatbilism måste 

erbjudas i samband med att hindrande åtgärder införs för bil eftersom attityder och beteenden 

är svåra att påverka. 

I dagsläget baseras det lokala klimatomställningsarbetet för mycket på frivillighet hos 

kommuner. Politiska beslut baseras ofta på oro kring acceptans, ibland är oron obefogad men 

beslutsfattare agerar försiktigt och kan missa viktiga klimatåtgärder och investeringar. 

Tydligare styrning önskas som exempelvis implementering av EUs Ecodesign-direktivet. 

Liknande arbetssätt skulle behövas i fler samhällsområden. 

Uppföljning av upphandlingar och efterlevnad av BBR behöver förbättras för att få 

genomslag.   

Möjligheter och förslag 

Det är viktigt att fortsätta arbeta med stadsmiljöavtalen för att bidra med finansieraring den 

kommunala infrastrukturen, länstransportplanerna finansierar den statliga infrastrukturen. 

Möjligheter för statlig medfinansiering av steg 1 och 2 önskas, samt stöd att hitta annan 

finansiering för klimatåtgärder. Vissa kommuner har satsat på det men alla har inte kapacitet. 

Mer kan göras kring planering, bygg och anläggning. Fler verktyg att påverka byggnaders 

klimatpåverkan i uppförande och drift även där kommunen inte är huvudman efterfrågas. 

Kompetens i energi- och effektfrågor behövs också hos kommunen. Tydligare stöd i 

målkonfliktfrågor önskas från exempelvis länsstyrelsen. Kulturmiljöfrågor har ofta mer tyngd 

än klimat. Grundläggande samhällsekonomiska kalkyler bör utvecklas för att fånga mervärden 

av klimatåtgärder. Vi behöver "sätta pengar på" att cykla. Det är bra på alla sätt (folkhälsa, 

osv), men ändå får vi inte till de åtgärderna.  
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Gotland – 15 december 2021 

Gotland kan räknas som en medelstor kommun (och en liten Region) som präglas av stor 

industri, lantbruk och besöksverksamhet.   

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har arbetat strukturerat med energieffektivisering för offentliga byggnader, 

eftersom det lönar sig. Gotland är också med i försöksverksamhet, Gotland ska vara ett 

pilotområde som går före i Sveriges omställning till ett hållbart energisystem. En förutsättning 

för detta är att säkra en stabil energiförsörjning, genom en ny elkabel mellan Gotland och 

fastlandet.  

Gotland arbetar även med koldioxidbudget. 

Hinder och behov  

Det finns en hög andel bilberoende på Gotland, och på grund av gles befolkning är tätare 

kollektivtrafik svårt att genomföra. Det saknas långsiktiga mål för produktion av 

biodrivmedel, trots reduktionsplikten som ger en marknad/efterfrågan så önskas tillverkning i 

Sverige. 

Besöksnäringen ställer ökade behov på transport och service säsongsvis. 

Gällande uppföljning av kravställning ses det som ett hinder att det inte finns regler om 

påföljder idag. I upphandlingar generellt är det inte mallar och standardisering som saknas 

utan personer (resurs) som har löpande kontakt med leverantörerna. Standardiserad data och 

uppföljning skulle underlätta då data kan finnas men kommunernas IT-system inte kan ta emot 

leverantörens data. 

Tydligare uppdrag till regionala utvecklingsuppdrag skulle behövas för att se till att alla stöd 

ska bidra till nationella energi- och klimatmål. I nuläget finns ingen tydlig förväntan på 

kommunernas utvecklingsinsatser. Föråldrad lagstiftning om kommunala energiplaner hindrar 

mer proaktivt energieffektiviseringsarbete. 

Möjligheter 

Mobilitetslösningar behövs i större utsträckning, digitalisering erbjuder goda möjligheter att 

undvika bilpendling.  

Arbete med utvecklad koldioxidbudget borde inkludera kolinlagring, saknar instrument för att 

räkna på det, saknar även räkneverktyg i planläggningsinstrument idag. I dagsläget är det inte 

tätortsexploatering som hotar effektiv infrastruktur, utan fritidsbebyggelse (80% av småhusen 

som byggs). Det borde finnas goda möjligheter att energieffektivisera genom att ställa krav på 

att isolera mer när fritidshus byggs om till permanenthus.   
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Göteborgs stad – 6 december 2021 

Göteborgs stad är en storstadsregion med såväl betydande industri som besöksnäring. 

Göteborg är medlem i Klimatkommunerna och Viable Cities samt medverkar i regionala 

program som Västra Götaland ställer om.   

Kommunens arbete med klimatomställning 

Göteborg har ett miljö- och klimatprogram med målsättningen ett klimatavtryck nära noll 

2030. Fyra delmål ingår: Minska energianvändning; Producera energi från förnybara källor 

(fjärrvärme); Minska klimatpåverkan från transporter; Minska klimatpåverkan från inköp. En 

ny översiktsplan är på gång som ska integrera miljö- och klimatprogrammet och 

hållbarhetsbedömas. 

Göteborg har inrättat en klimatomställningsfunktion som ett nytt sätt att arbeta med ledarskap 

då det är komplext att leda i en så stor stad och det finns ökat behov av tvärsektoriellt 

samarbete. Aktivt samarbete pågår med näringslivet i frågor om exempelvis omställning av 

arbetsmaskiner samt klimatkrav i upphandling. Staden har också arbetat med utbyggnad av 

laddinfrastruktur och elektrifiering av transporter. 

Hinder och behov  

Det saknas ett viktigt kunskapsbyggande om hur den fysiska planeringen påverkar 

klimatutsläppen, verktyg och fortsatt uppdrag till Boverket kring klimateffektbedömning av 

planer önskas. Eget arbete är på gång men nationell vägledning skulle underlätta. Det behövs 

också mer stimulans och samspel i byggsektorn så att kravställning och leverans möts.  

Förbättrade underlag och underlag behövs för att möjliggöra detta. Miljöspendanalys används 

men kommunen önskar mer stöd att omvandla inköp till koldioxidekvivalenter, samt 

dataunderlag och stöd för hur man mäter och följer upp branschvis. 

Hinder ligger också i prioritering av åtgärder: Det vi behöver stöd i är ordentlig samverkan 

mellan statliga myndigheter, med uppdrag och finansiering till myndigheter för att komma 

med krispiga underlag/utvärderingar som tittar på risker och konsekvenser. 

Prognosstyrd transportplanering från nationell nivå upplevs som hinder och ett hinder för att 

implementera fyrstegsprincipen.  Även medborgarnas acceptans av trafikhämmande åtgärder 

är svag. 

Möjligheter 

Förtätning ger både möjlighet och utmaningar i form av luftkvalitet, därför är det viktigt att 

samtidigt arbeta med transporteffektivisering. 

Det behövs mer acceptans för att driva innovationssatsningar och experimentera. De 

myndigheter som medfinansierar testbäddar bör få i uppdrag att samla in lärdomar och 

slutsatser kring vilka policy-förändringar som behövs för uppskalning samt tillgodose att 

dessa kunskaper sprids i nationella, regionala och lokala upphandlande enheter. 

CCS blir nödvändigt för att nå klimatmålen för att binda kol från förbränning av biogena 

material och resterande fossilt avfall. Här finns stor potential men också behov av regelverk 

och finansiering, samt arbete för att minska plastandel.  
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Heby kommun – 8 december 2021 

Heby kommun har cirka 14 000 invånare och en relativt stor andel av invånarna bor på 

landsbygden. Heby deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har fem inriktningsmål som allt kommunalt arbete sker utifrån. Kommunen 

arbetar även utifrån Agenda 2030. I det kommunala energibolagets ägardirektiv står det om att 

de ska säkerställa en god utveckling i bland annat klimat- och hållbarhetsfrågor. De 

kommunala bolagen fungerar som ett verktyg för kommunen att realisera planer och visioner. 

Bolagen har bland annat fasat ut fossil olja, byggt solcellsparker, arbetat med 

energieffektivisering och installerat laddstationer. Man verkar för att få fler att välja 

fjärrvärme och skapar mer eleffekt i systemet bland annat genom att renovera kraftvärmeverk. 

Kommunen söker medel för att kunna genomföra mindre åtgärder, till exempel öka 

kollektivtrafiknyttjande och gång- och cykelvägar mellan tätorterna i kommunen. Kommunen 

försöker förtäta och bygga boenden i stationsnära områden samt tillhandahåller e-tjänster så 

att samhällsservice kan nås hemifrån. 

Hinder och behov 

 

Kommunen har för små tätorter för att kunna få stadsmiljöavtal. Länsplanerna en viktig del i 

kommunens arbete att få till hållbara transportmöjligheter. Ska man få med landsbygden är det 

avgörande att länsplanerna högre prioriterar landsbygden.  

Biogas är inte lönsamt i dagsläget. Kommunen har sökt och beviljats stöd från Klimatklivet 

men lämnade tillbaka pengarna för de såg att stödet inte räckte hela vägen. Det bedöms 

behövas fler laddstationer i kommunen, både för privatpersoner och näringsidkare. Bidrag 

med hög stödandel behövs för att bygga laddstationer där man inte själv är elnätsägare. 

Kommunen har försökt påverka företag till att tillvarata spillvärme men utan att kunna ställa 

krav är det svårt. 

Gällande upphandling är beställarna olika insatta i vad som ska upphandlas, samt vilka miljö- 

och klimatkrav som skulle kunna ställas. Det finns en oro att miljö- och klimatkrav fördyrar 

eller försvårar för att det ska komma in anbud. Kommunen ser ett behov av att prioritera 

uppföljning i större utsträckning. Gällande upphandling av transporter är det svårt att veta vad 

de ska investera i. Man vill inte investera i elbilar och sedan riskera inte kunna ladda dem. För 

allmänheten kan ett hinder också vara att elbilar är dyra i inköp. 

Möjligheter och förslag 

Regional och mellanregional samverkan genom till exempel Energikontoret och BioDriv Öst 

är viktigt och kan till exempel hjälpa till i ansökningar om externa medel. Kommunen har 

även egna nätverk och mycket samarbete med den närliggande kommunen Sala. 

Kommunen ställer krav i upphandling, i samverkan med andra så att samma krav ställs i olika 

kommuner. Uppsala kommun arbetar med branschdialoger, vilket hjälper Heby. 

Medborgarengagemang är nyckeln för att komma i mål med miljö-, klimat och energifrågor 

men det saknas resurser hos både kommunala bolag och kommunorganisationen för att arbeta 

med det. 
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Håbo kommun – 7 oktober 2021 

 

Håbo kommun ligger i de södra delarna av Uppsala län, med närhet både till Uppsala och 

Stockholm dit många pendlar. Håbo deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län..  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har tagit fram en hållbarhetsstrategi. Kopplat till klimat ska andelen 

fossilberoende fordon minska, andelen förnybar energi ska öka, utsläppen av växthusgaser och 

energi- och effektanvändningen ska minska. Transporter är en knäckfråga och kommunen 

arbetar både med att ställa om till fossilfria drivmedel och minska transportbehovet genom 

planering. Kommunen vill öka gång- och cykling och har handlat upp en fossilbränslefri 

bilpool. Kommunen ska installera solceller på taket på kommunhuset och det kommunala 

bostadsbolaget installerar solceller på nybyggnationer. Bostadsbolaget har även startat ett 

projekt för delningsekonomi för elcykel och verktyg. 

Hinder och behov 

 

Eftersom Håbo är en mindre kommun med begränsade resurser behöver de ta del av projekt 

och samarbeten för att inte behöva uppfinna hjulet på nytt utan ta del av andras goda exempel. 

Samarbeten som Uthållig kommun ökar kunskapen och man kan få draghjälp av andra 

kommuner och offentliga aktörer. 

Kommunen har svårt att hinna med samverkansarbetet, trots att det varit positivt. Resurser är 

en avgörande faktor för att kunna ha dialog med näringslivet. Saknas resurser, så har detta 

arbete prioriterats ned. När regeringen är tydlig blir det lättare för kommunen att genomföra 

ekologiskt hållbara insatser. Om den tydligheten saknas styr ekonomin istället för att spara på 

kommunala resurser. 

I stora exploaterings- och etableringsprojekt är ofta många aktörer med, bland annat statliga 

myndigheter inom infrastruktur. Staten skulle gärna få ta ett större ansvar och själva driva på. 

Myndigheterna samordnar sig inte och utgår inte från samma tidshorisont i klimat- och 

planeringsfrågor. Gällande näringslivsfrågor beskriver kommunen att de både behöver 

förstärkningar av resurser och en tydligare kravställning från nationell nivå så att det inte är 

frivilligt för företagen att inte vara fossilfria. Ska kommunen ställa krav behöver de ha 

kunskaper och resurser att följa upp. Baskrav och spjutspetskrav från 

Upphandlingsmyndigheten är en god hjälp. 

Möjligheter och förslag 

Nationella/och eller regionala krav vid etableringar skulle kunna vara ett stöd för kommuner 

eftersom klimatfrågor då inte kan förhandlas bort. Vore bra om det fanns statliga grundkrav 

som gör att kommunerna inte behöver konkurrera sinsemellan för att attrahera 

näringslivsetableringar. 

Ett verktyg så att kommunen kan räkna ut klimatpåverkan av ett exploateringsprojekt vore bra. 
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Knivsta kommun – 27 september 2021 

Knivsta kommun är belägen mellan Uppsala och Stockholm. Många av invånarna pendlar till 

dessa större orter. Knivsta deltar i det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala 

län.  

 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har byggt passivhus med solpaneler till kommunala fastigheter. Ett styrdokument 

har lett till stor byggnation av passivhus. En stadsutvecklingsplan och en transportplan är 

under antagande. Kommunen ansöker om medel för att installera laddpunkter. Kommunen har 

en bilpool där kommunens bilar kan användas av privatpersoner de tider de inte behövs för 

verksamheten. 

Hinder och behov 

 

Strategisk planering är endast en liten del av en kommuns verksamhet och prioriteras ofta bort 

på grund av bristande resurser. Det som är lagstyrt kommunal verksamhet går före allt annat.  

Det är de stora systemfrågorna och rådighetsfrågorna som är svårast för kommunerna att ta tag 

i. Till exempel har kommunen har inte rådighet över kollektivtrafikförsörjning och 

prissättning. Steg 1-åtgärder för att minska fossilberoendet i transportsektorn är 

resurskrävande och prioriteras ofta ner. Kommunen menar att bilinnehavet i stort enbart 

påverkas av konjunkturen. Kommunen har rådighet över sin egen fordonsflotta men hinder 

finns för en omställning, till exempel höga priser på elbilar. Livscykelperspektiv tillämpas inte 

för investeringar i fordon så investeringsbudget är skild från driftsbudget. 

Knivsta är en expansiv kommun och utsläppen bedöms öka. Fokus bör vara på att de inte ökar 

så mycket. Det finns inget färdigt recept om hur kommunerna ska bygga hållbara mobila 

städer/kommuner och det är riskfyllt för kommunen att experimentera. Att ligga i framkant 

kräver (ekonomiska) risker som kan vara svåra för en kommun att ta. 

Möjligheter och förslag 

Kommunen har rådighet inom flera områden och kan till exempel arbeta med 

informationsinsatser genom energi- och klimatrådgivningen, bygga energieffektivt, arbeta 

med energieffektiviseringar i det egna fastighetsbeståndet, välja förnybar el och värme samt 

producera el på egna fastigheter och mark. Kommunen kan även planera för ett 

transporteffektivt samhälle och en funktionsblandad bebyggelse, möjliggöra co-working, 

planera för och upplåta mark till laddstationer och skapa förutsättningar för bilpool och 

samordnade godstransporter. 

Det kommunerna främst behöver hjälp med är resurser - inte bara nätverkande eller att ändra 

lagar. Ändrade lagar räcker inte - resurser måste också till. Det händer väldigt mycket mer när 

det finns tjänstepersoner som finns på kommunerna vars uppgift är att dra i de här frågorna. 

Viljan saknas inte, men det tar tid eftersom resurser saknas.  
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Mora kommun - 9 december 2021 

Mora kommun klassas enligt SKR kommungruppsindelning som en landsbygdskommun med 

besöksnäring. Mora deltar i Klimatkommunerna.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har tagit beslut om fossilfria placeringar och engagerade skolor. Kommunen har 

en hållbarhetsstrategi. Arbetet följs upp genom en hålllbarhetsbaromter som är en del av 

årsredovisningen. Energiförbrukningen i kommunala fastigheter har minskat från 230 till 170 

kWh/kvm. Markanvisningstävling mitt i centrala Mora, bygger p-hus och får då mer grönytor 

och så vidare. 

Hinder och behov 

Kommunen upplever att de är i händerna på andra, till exempel Trafikverket. De kämpar hårt 

för att den trafikpliktiga linjen mellan Mora och Östersund ska flyttas tillbaka från buss till 

tåg, driftstöd behövs. Skogsnäringen pekar på att omöjligt lasta timmer på järnväg om inte 

vägarna till godsterminal har säkrats. 

Dålig tillgänglighet vid busshållplatser, samt dålig säkerhet på dem, borde höjas i 

länstransportplaner. Alla gång-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder borde prioriteras över 

bilvägar. Mer stöd till länstransportplanen och fokus bort från bilarna till gck-trafikanterna, 

när bygger en väg borde gck-insatser bedömas samtidigt. Ökad trafikmängd när vägarna blir 

bättre, drabbar byar. Speciellt skolor är viktigt, många skjutsar dit. Gemensamma kriterier för 

mer säkra skolvägar behövs. Regionen saknar cykelstrategi. Parkeringsfrågor är väldigt 

känsliga. Det är svårt att skapa acceptans för att ta bort parkeringar. 

Svårt att få tag i fossilfria drivmedel i kommunen. Nu har HVO börjat komma, även några 

snabbladdare. Svårt att få med flera leverantörer i upphandling om stationstankning, avtal 

genom Adda. Försöka få till lokala leverantörer av HVO. Kunskap och beteenden hänger ihop. 

Kommunen vill arbeta med aktörerna inom drivmedelsbranschen, kanske inte kommunen som 

ska sätta upp och driva snabbladdare, men drivmedelsaktörerna ser inte alltid att de kan göra 

vinst på landsbygden.  

Möjligheter 

Upphandling: i nya lagförslaget ligger det på kommunerna att ta fram riktlinjer. Kommunen är 

i början på att ta fram riktlinjer där vi prioriterar att ställa krav. Svårt för små kommuner att få 

till riktlinjer, kunskap och resurser att möta upp och få till krav inom hela hållbarhetsområdet. 

Finns få med spetskompetens (miljö- och socialsamordnare). Man kan kanske göra riktlinjer i 

noder/nätverk/samarbeten (så som i Upphandlingsdialog Dalarna), som sedan kommunen kan 

ta hem och anta. För att kunna följa upp behövs kunskap på förvaltningarna/i verksamheten, 

kräver dialog. När det blir politiskt beslutat om riktlinjer så blir man mer benägen i 

förvaltningarna/verksamheten att ställa krav. Behövs utbildning till exempel från 

Upphandlingsmyndigheten för kravställning och uppföljning. 

För byggnaders energianvändning behövs riktlinjer så att alla har samma förutsättningar och 

kan lämna samma information till statistik. Det sker ingen kvalitetssäkring av statistik som 

samlas in från olika kommuner runtom i landet. Få bidrag för att göra mätningar, följa upp 

statistik. Myndigheterna borde ställa högre krav i datainsamlingen. 
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Piteå kommun - 15 december 2021 

Kommunen klassas som kommungruppen mindre stad/tätort. Nordens största landbaserade 

vindkraftsprojekt ligger i Markbygden i Piteå kommun. Inom energiområdet finns även 

omfattande spillvärmeomhändertagande från industrin. Projekt för vätgasproduktion som 

nyttjar spillvärmen, blir först i världen.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Sedan 1 juli 2021 rullar 13 elbussar på Piteås gator. Stadsbusstrafiken består av helt fossilfria 

bussar nu. Bussarna är långsamladdande, det hade varit en utmaning att bygga infrastrukturen 

för snabbladdare. 

Hinder och behov 

Transporter är där kommunen släpper ut mest. Utmaning att 50% av invånarna bor utanför 

tätort. Andelen transporterade mil per person är fortsatt högt. Beteendeförändringar hjälper 

föga när avstånden är så långa. Kommunen försöker dock hitta bra lösningar för en utökad 

kollektivtrafik när vi planerar. Trafikverket betalar inte längre för pendlarparkeringar, vilket 

gör att man inte vill byta till kollektivtrafik. Pite Energi håller på att ta över kommunens arbete 

med att få upp laddstolpar. Utmaning med olika betalsystem när vi vill göra 

kommunorganisationens laddstolpar tillgängliga för allmänheten.  

En utmaning i att ställa klimatkrav vid nybyggnation eftersom det finns få aktörer i den norra 

delen av regionen som kan leverera på det. 

Det finns mycket överskott av värmeenergi från industrin, värmen går inte att använda till 

annat än att värma, svårt att hitta användningsområden för all värme. 

Lärande mellan kommuner och mellan länsstyrelser för miljötillstånd. Minst lika viktigt att 

företagen har bra kompetens och kan lämna in bra ansökningar, en process tog 38 månader 

varav företaget tog 30 månader medan länsstyrelse och domstol tog 8 månader.  

Möjligheter och förslag 

Behöver arbeta mer med mobility management. Förbättringspotential i samarbetet med 

kollektivtrafiksmyndigheten (RKM och Länstrafiken). 

Satsa på vår kommun och några till, som pilotkommuner för laddinfrautbyggnad, tillskjut 

pengar för att ta fram en plattform för att utveckla att ta betalt för till exempel snabbladdare 

och många andra insatser, inklusive betalningssystem och frågor som är det en tankstation 

eller en parkeringsplats vi tillhandahåller. Kombinera med pågående projekt med Energikontor 

Norr (samarbete med flera kommuner i Norrbotten). 

Energimyndighetens projekt Uthålliga kommuner var ett väldigt bra stöd. Borde göras på 

liknande sätt igen. Kommunen fick expert-/konsultstöd, väldigt lärande och gav mycket 

inspiration. Värdefullt att få bollplanka med liknande kommuner kring energieffektivisering, 

fysisk planering, upphandling, och så vidare. Hade varit värdefullt att ha kvar ett liknande 

nätverk. När projektet tog slut försvann samordnartjänsten, vilket var synd. Men annars 

lyckades vi översätta projektet i mycket arbete därefter. 
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Skellefteå kommun - 10 december 2021 

Kommunen klassas som kommungruppen mindre stad/tätort. Kommunen växer kraftigt 

genom etableringen av batterifabriken Northvolt, vilket ger både utmaningar och möjligheter. 

Skellefteå kommun deltar i Klimatkommunerna och Viable Cities. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har skapat samverkansplattformen Sustainable Skellefteå för både intern 

samverkan med kommunala bolag och externt med olika lokala aktörer.  

Hinder och behov 

Generell problematik när miljömål ställs mot varandra. Svårt att bedöma vad som är mest 

akut: lokala miljömål eller klimateffekter. Det behövs vägledning för kommunal nivå. 

Verksamheter som drar mycket el väljer bort fjärrvärme. Pusselbit som saknas i att få ihop 

spillvärme till fjärrvärmenätet. 

Mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm. Även om vi på kommuner har möjlighet att justera 

p-tal, finns det i PBL att man måste bygga ett antal parkeringsplatser i anslutning till boenden, 

och så vidare. Borde ändras till att jobba med mobilitetslösningar. 

Viable Cities har medel för att arbeta strategiskt men inga medel för lösningar. Kommunen 

måste hitta finansieringen. Skellefteå är med i ett projekt som heter "Hållbara arbets- och 

tjänsteresor". Den typen av stöd är väldigt viktigt för vår förmåga att kunna få till insatserna, 

vi kan medfinansiera men blir inte av om vi inte får stödet. 

Behövs en allmän kunskapsuppbyggnad för oss alla som ska arbeta med de här frågorna, både 

kring frågorna och beräknandet, men också hur man ska argumentera med andra argument än 

siffror och pengar, hur man ska angripa frågorna. Behövs standard hur alla kommuner kan/bör 

jobba med kommunikation kring klimatfrågor.  

Möjligheter och förslag 

Stadsmiljöavtalen har varit jätteviktiga, bör fortsätta. Förlängda genomförandetiden är 

jättebra. 

Bygg- och anläggningsarbeten: som vi frågar får vi svar. Måste in i upphandlingen, för det 

avgör hela processen. När vi ställer krav så får vi entreprenörerna att leverera hållbart.  

Samarbeta mer mellan Trafikverket och kommuner. Skellefteå kommun har byggt en rondell 

åt Trafikverket, tack vare ett avtal med dem. Samordnade med ett kommunalt vägprojekt som 

var på gång och byggde alltså statlig infrastruktur åt staten, därför att då gick det snabbare och 

blev mer hållbart. Kommunen betalar för anslutningsvägarna, länstrafikplan betalade för 

rondellen. 

Energibolagen borde, som för VA-sidan, använda översiktsplan mer för utbyggnad av 

elinfrastruktur. Uppdatera översiktsplanen oftare, få med kommunala bolag och förvaltningar. 

Energibolagen tidigt i processen. 

Samverkan är svårt, bygger på tillit och är beroende av rätt person på rätt plats. 
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Stockholm stad - 15 december 2021, kortare telefonintervju med representant från 

Stockholms stad 

Stockholms kommun är Sveriges största storstadskommun, Stockholms stad. Stockholm är 

med i Klimatkommunerna och Viable Cities, samt är en av 100 klimatneutrala städer 2030 i 

EU:s Cities Mission. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Stockholms stad driver Klimatpakten, ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och 

organisationer med 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Kommunen har ett 

klimatprogram och handlingsplan för 2020-2023, målen är ett fossilfritt och klimatpositivt 

Stockholm 2040 och en fossilfri organisation 2030. Stockholm har arbetat med planering av 

”laddgator” för att påskynda etableringen av publik laddinfrastruktur, där även speciella 

flexavtal tillämpas för att inte fördröja etablering. 

Hinder och behov 

I protokoll till Klimatkontrakt 2030 anges bland annat att bidragsfinansiering krävs för 

innovationer och uppskalning exempelvis inom energi- och elförsörjningen inklusive 

laddinfrastruktur. Utvecklingsstöd och finansiering till företag behövs. 

Kommunen efterlyser möjlighet till differentierad trängselskatt och parkeringsavgift för 

utsläppsfri innerstad. Om ändringar inte möjliga: kommunicera tydligt varför. 

Upphandling: långt kvar, finns goda exempel, men finns kvar frågor kring kompetens, 

kompetensspridning. 

Möjligheter 

”Grupptryck” viktigt.   

Goda exempel finns på energieffektiviseringar för skolfastigheter, frigör pengar.  

Kortsiktigheten är annars en bromskloss. 

Nästa steg är att ställa klimatkrav och inte bara krav på klimatdeklaration. 
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Storuman – 18 november 2021 

Storuman klassas som en mindre kommun med betydande besöksnäring. Storuman är stor till 

ytan men med gles bebyggelse och en säsongsbunden besöksnäring. Kommunen präglas av 

bilberoende och långa avstånd.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Energi och klimatrådgivningen arbetar med insatsprojekt om laddinfrastruktur för att stötta 

privatpersoner och bostadsrättsföreningar att installera laddpunkter för elfordon. En allmän 

uppfattning är att elfordon inte är lämpliga i kallare orter på vintern, och mer laddinfrastruktur 

behövs för att öka laddbara fordons attraktivitet. 

Kommunen har tidigare deltagit i energieffektiviseringsprojekt finansierat av 

Energimyndigheten som möjliggjorde målsättning för transporter och energianvändning i 

bostadsbolaget. Arbetet fortsattes inte efter projektavslut 2014. En senare granskning visade 

att transporter åter ökat och drivit upp kostnader i kommunen vilket i sin tur lett till 

framtagande av en resepolicy, kopplat till en handlingsplan. Projektfinansiering har varit 

pådrivande för mycket av kommunens arbete kopplat till klimatomställning. 

Nu tas mer strategiska tag på kommunorganisationsnivå, kommungeografi samt regional nivå. 

Arbete pågår med att energieffektivisera allmännyttans byggnadsbestånd, och bygdemedel 

från vattenkraften bidrar till att energieffektivisera föreningars verksamhet. Fördjupade och 

kommunövergripande översiktsplaner har inte tagit upp klimatfrågor fram till nu, men 

kommunen har börjat arbeta med det. 

Hinder och behov 

Långa avstånd och bilberoende innebär hög tröskel för kollektivtrafik och alternativ till bil. 

Det finns låg acceptans för åtgärder som minskar fossil bilism. Kommunen ser betydande 

målkonflikter kopplat till markanvändning, i synnerhet rennäring och förnybar energi. Det 

behövs ytterligare stöd i att hantera målkonflikter från länsstyrelsen och andra parter inklusive 

nationell nivå, för kommunen har inte rådighet att fatta beslut i riksintressefrågor.  

Det finns många fritidshus med stora behov (energi, infrastruktur), samtidigt lågt värde på 

äldre fast bebyggelse som behöver investeringar i energieffektivisering med mera i 

kommunen. 

Kommunen är beroende av projektmedel för att kunna genomföra insatser och åtgärder. 

Möjligheter och förslag 

Elektrifiering av tvärbanan, inlandsbanan: Fler transporter på tåg minskar utsläpp från 

godstransporter, möjliggör för gröna transporter regionalt. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för att minska risk med laddbara fordon på vintern. 

Digitalisering ger alternativ till transportbehov, väl utbyggt bredband 

Utveckla stöd för att förbättra kapacitet att söka och få genomförandemedel  
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Tierps kommun - 22 oktober 2021 
 

Tierp är en mindre kommun med ca 21 000 invånare. Många av invånarna pendlar till Gävle 

eller Uppsala. Tierps kommun har flera mindre samhällen och en stor landsbygd. Tierp deltar i 

det regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen arbetar både med att ställa om sin egen inklusive de kommunala bolagens 

fordonsflotta samt med att gynna omställningen till elektrifierade transporter för medborgare 

och besökare genom en laddplan. Även arbetsmaskiner och verktyg ställs om till eldrift. Nya 

bostäder planeras i pendlingsnära lägen och en mobilitetsplan ska tas fram. 

Kommunen ställer krav i upphandlingar och upphandlar närproducerat kött till de offentliga 

måltiderna som serveras i kommunen. Ett delningssystem för möbler i kommunorganisationen 

är under framtagande. Kommunen arbetar med energieffektivisering i egna fastigheter och all 

inköpt el är 100% förnybar. Solceller planeras anläggas. Kommunen arbetar med 

kolinbindning genom att anlägga våtmarker och kompenserar för exploaterad mark där 

grönytor har tagits i anspråk. 

Kommunen utvecklar samverkan med näringslivet genom nätverket för kvalitet och miljö. 

 

Hinder och behov 

 

Kommunen möter flera hinder kopplat till omställning till fossilfria drivmedel/fordon. Dels 

finns en oro att satsa på fel teknik vilket påverkar investeringsviljan. Infrastruktur för 

förnybara drivmedel, ej begränsat till el, saknas på landsbygden. 

Kommunen upplever att de inte kan ställa många krav i detaljplaner. När de har provat att 

ställa vissa krav och regelverket ändrats har det lett till problem längre fram. Kommunen har 

svårt att ställa krav som fördyrar då de inte får tillbaka pengarna för sådana investeringar. I 

storstäder finns en annan betalförmåga för boendena.  

Det saknas inte goda exempel utan det saknas tid och resurser att genomföra dem. Även beslut 

som tydligt pekar ut riktningen kan saknas. Mer externa medel och statlig medfinansiering för 

åtgärder behövs. Stadsmiljöavtal innebär flera problem för små kommuner. Små kommuner 

får nej till finansiering för att de inte bygger i stadsmiljö. Systemet är inte uppbyggt för små 

kommuner. Externa medel eller stöd är ofta i form av tidsbegränsade projekt vilket skapar 

problem för fortlevnad. Kommunen ser ett behov av att arbeta mer med beteendepåverkan för 

att säkerställa att nya mer klimatsmarta lösningar används. 

Gällande våtmarker upplever kommun att det är krångligt att göra restaureringar eller anlägga 

nya våtmarker. 

Möjligheter och förslag 

 

Nätverk och samverkansorganisationer är bra. Bristen är inte goda exempel och idéer. Man är 

med i ganska många nätverk. Det man behöver komma till är mer konkreta åtgärder. Att göra 

konkreta åtgärder tillsammans. 
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Uppsala kommun – 16 november 2021 

Uppsala kommun är en stor kommun med Sveriges fjärde största stad. Två universitet finns i 

kommunen och närheten till Stockholm ger en i stora delar gemensam arbetsmarknad. Uppsala 

är medlem i Klimatkommunerna och Viable Cities samt deltar i det regionala initiativet 

Färdplan för hållbart län i Uppsala län. Kommunen är ordförande i det lokala nätverket 

Uppsala Klimatprotokoll.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Uppsala har i sin budget och mål uppdrag att öka takten för klimatåtgärder. Klimat är ett av 

fyra fokusområden för kommunen. Arbetet inriktas på transporter, energi, och bygg. 

Ett kunskapsunderlag med en färdplan med Uppsala Klimatprotokoll har tagits fram inom 

ramen för samarbetet med Viable Cities. En klimatinvesteringsplan kommer tas fram i 

samarbete med Viable Cities i kommande arbete. 

Kommunens upphandling styr om till kategoristyrning och kategoristrategier där hållbarhet 

inkluderas. 

Hinder och behov 

Ett hinder som diskuteras är oro för kapacitetsbrist i elnäten vilket hindrar eller försenar 

investeringar. Utbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande för transportsektorn. 

Ett hinder är att myndigheter ibland kommer med motstridiga besked. 

Öronmärkta medel till de kommunala bolagen för klimatåtgärder vore bra. Träffsäkerheten i 

stöd behöver förbättras. 

Uppföljning lyfts som viktigt och det behövs system för det.  

Mer klimatkrav kan fördyra byggande. Byggnormer och försäkringsmässiga frågor försvårar 

återanvändning av material. Konverteringar av lokaler kan vara en väg framåt men kan 

försvåras av olika regelverk. 

Klimatåtgärder behöver gå i takt med till exempel biologisk mångfald och så vidare. Stöd från 

myndigheter behövs för ett samlat stöd i avvägningar kring målkonflikter.  

Möjligheter och förslag 

Kommunen menar att det inte behövs inte mer samverkan utan snarare omsättning av goda 

exempel och erfarenheter. Medborgarengagemang är viktigt för att nå kommungeografiska 

mål. Acceptans behövs för politiska beslut. 

Obligatoriska klimatdeklarationer för byggmaterial är bra, blir tydlighet. Ett förslag är att se 

över möjligheter att ställa krav i bygglovsprocesser på annan mark än kommunens. 

Testverksamt/policylabb vore bra så att kommuner kan testa olika innovativa lösningar och 

sedan sprida erfarenheter.  
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Växjö kommun - 7 december 2021, telefonintervju med representant från Växjö 

kommun 

 
Växjö kommun klassas som kommungruppen större stad. Växjö deltar i Klimatkommunerna 

och Viable Cities. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Det finns hinder mot att ställa tuffare energikrav på byggnader, till exempel småhus men 

kommunen har fått vara kreativa och jobba med gemensamma målbilder, leda och driva 

dialogmöten med de samhällsaktörer som vill vara med och bygga och utveckla Växjö. Detta 

har oftast lyckats bra.  

Kommunen använder statistik över fordon som tankas inom kommunens geografiska område, 

vilket fungerar ganska bra. Statistik över fordon registrerade i kommunen börjar bli mindre 

tillförlitlig då många fordon leasas och registreras på annan ort. För alla andra delar används 

den nationella statistiken så det finns ett starkt önskemål att få statistik och beräkningar på 

klimatpåverkan på lokal geografisk nivå.  

Upphandling: golv för vad som var okej för transporttjänster har påverkat transportörerna och 

bolagen så nu inget problem. Nu ställs krav även på de flesta inköp där det kan ingå transport 

Innovationsupphandlingar har testats och kommunen fortsätter arbeta med det. 

Hinder och behov 

Den största utmaningen för kommunen är utsläpp från transporter, Växjö är en 

landsbygdskommun där invånarna behöver bilen. Kommunen har inte rådighet över 

Trafikverkets trafikplaner som ibland står i konflikt med stadens planer för bilfria gator.  

Kommunen behöver arbeta mer med de samhällsekonomiska intäkter och kostnaderna, idag 

har man mest fokus på kortsiktiga utgifter och kostnader, behöver ändra på antalet år när 

”investeringen ska räknas hem”. 

Konsumtionssamhället mycket utmanande, hur kan vi som kommun påverka invånare. Arbeta 

med medborgar-engagemang i många frågor men svårt med normer om att uppgradera sina 

”tekniska prylar”. 

Möjligheter och förslag 

Hållbarhetsprogrammets nyckeltal följer upp alla dimensioner av hållbarhet genom 

visualisering med smileys fungerar bra.  

Ökat kravställande i lagstiftning är viktigt men också synliggöra positiva bilderna av 

utvecklingen.   

Gå vidare efter klimatdeklarationer till maxkrav för klimatpåverkan för byggnader. 

Regeringen behöver avveckla stöd/subventioner till fossilanvändning, fossila bränslen mm. 

Nätverket Viable Cities är fantastiskt. Och bra att få närmare kontakt med myndigheterna, 

men vill gärna få med även Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket och Boverket. 
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Åmåls kommun - 16 december 2021 

Åmål klassas som landsbygdskommun (kommuner med mindre än 15 000 invånare i den 

största tätorten och lågt pendlingsmönster). Kommunen är medlem i Klimatkommunerna, 

deltar i del i Västra Götalands satsning med klimatlöften Klimat 2030 och ingår i Fyrbodals 

kommunalförbund. 

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har bland annat mål om matsvinn och installation av solel. Man har även 

rapporterat in till Fossilfritt Sverige om mål för förnybar energi och fossilfria transporter inom 

kommunkoncernen 2030. Kommundirektören har arbetat för att Agenda 2030 ska genomsyra 

hela organisationen. För klimatet är fossilfria transporter och energieffektivisering av bostäder 

och lokaler är de viktigaste frågorna. Kommunen upplever underskott på framtida 

investeringar i sydvästra Värmland och Dalsland. Betonar att om vi ska nå klimatmålen måste 

alla Sveriges kommuner med. Det kan inte vara stora variationer på huruvida man är med i 

omställningen, beroende på vart i landet man bor, Sverige som nation måste fram i samma 

takt. 

Hinder och behov 

Förutom bilen, är boende i kommunen beroende av allmänna kommunikationsmedel till andra 

orter, men finns inte med i den kommande planen som Trafikverket presenterat: E45:an 

nedprioriterad och det råder brist på investeringar i att lägga över gods- och persontrafik till 

spårbunden trafik. Kommunen upplever svårigheter att påverka kollektivtrafiken (Västtrafik). 

Kommunen upplever publik laddinfrastruktur som en svår och komplicerad fråga, har inget 

eget energibolag som kan driva frågan. Kommunen ser inget marknadsintresse för 

drivmedelsoperatörer för biogasmack trots E45 och Klimatklivet. Skolskjutsupphandling 

kunde inte ställa ska-krav på fossilfria bränslen eftersom det inte fanns något tankställe för 

fossilfria bränslen (biogas).  

Den person som arbetar med upphandlingar har svårt att hinna med uppföljning och ställa 

krav. Det saknas tid/resurser/personal för en tvärsektoriell grupp inom kommunorganisationen 

som arbetar upp en rutin att söka medel. 

Möjligheter och förslag 

Publik laddinfrastruktur: vägledning anpassad för mindre kommuner: vem gör vad? Förslag på 

färdiga modeller hur långt en kommun kan gå, vilka betalmodeller man ska använda, var får 

man placera laddstolpar enligt lagstiftningen olika kalkyler för vad det kan kosta. 

Kommunen gör en del gemensamma upphandlingar med andra kommuner. Kommunens 

teknik- och fritidsförvaltning är gemensam med Säffle kommun, samarbete mellan två 

”kommunkulturer” och två länsstyrelser har gett bredare perspektiv och förståelse. 

Lätt att göra projekt där de sparar pengar eller får in fler inkomster, som: minskat matsvinn, 

bilpool med kommunens bilar för eftermiddagar och kvällar. Stöd för konvertering bort från 

direktverkande el är viktigt. 
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Älvkarleby kommun – 19 oktober 2021 

Älvkarleby kommun är en mindre kommun med en befolkning på knappt 10 000 personer. 

Många av invånarna pendlar till Gävle eller Uppsala för arbete. Älvkarleby deltar i det 

regionala initiativet Färdplan för hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Kommunen har gått igenom strategier, mål och planer och identifierat vilka som har bäring på 

klimatfrågor, däribland kommunens energistrategi, tillväxtstrategi och miljömål samt det 

kommunala bostadsbolagets miljöpolicy. Kommunen avser att börja arbeta mer för att främja 

laddstationer. 

Vid upphandlingar/avrop av fordon ska LCC-kalkyler genomföras. Kommunen verkar för mer 

lokalproducerat genom sina livsmedelsupphandlingar och har ett eget ramavtal för begagnade 

möbler samt en möbelpool. 

Hinder och behov 

Älvkarleby kommun beskriver att skarpare krav med relevant lagstöd som styrmedel skulle ha 

effekt för lokal och regional klimatomställning men att det behövs riktade ekonomiska 

resurser för mindre kommuner för att effektivisera klimatomställningsarbete. Diskrepans 

mellan vilka krav som ställs på kommuner och de resurser som ges från regeringen för att 

kunna genomföra dessa är ett dilemma för små kommuner. Även för att kunna öka 

medborgarengagemanget i klimatomställning behövs mer resurser.  

Mellankommunala utbyten oerhört viktigt för småkommuner att ha resurser (främst tid) att 

genomföra klimatomställningen. Det behövs en samverkande kraft som möjliggör samarbete i 

regioner och mellan kommuner, till exempel länsstyrelsen. 

Små kommuner har begränsade resurser och behöver prioritera mellan insatser. Ett ytterligare 

hinder är när externa medel och resurser ges utifrån invånarantal vilket försvårar för små 

kommuner att genomföra åtgärder till exempel gällande utveckling av fossilfri mobilitet. 

Det är en avvägning när en livscykelanalys görs. Oftast ser man på investeringar ur korta 

perspektiv. Det saknas incitament för energi- och resurseffektivitet. 

Möjligheter och förslag 

Kommunen och de kommunala bolagen ser att de har störst möjlighet att minska utsläpp inom 

den egna verksamheten, till exempel genom övergripande riktlinjer och upphandlingar samt 

informationsinsatser och tillsyn av externa verksamheter. 

Värdera klimatåtgärder högre än invånarantal i länsplanen 

Belysa ytterligare klimatpåverkansfaktorer i planbeskrivningen. Tvingande att exploatörer 

måste hålla sig till klimatfrågorna som beskrivs i planbeskrivningen. Ge planbeskrivning 

juridisk dignitet tillsammans med plankarta.  

Satsning på kollektivtrafik: subventionerade resor 
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Östhammars kommun – 24 november 2021 

Östhammars kommun är enligt SKRs kommunindelning en större kommun nära en större stad 

(Uppsala). Det är en kommun med flerkärnig ortstruktur och en stor andel boende på 

landsbygden. I Östhammars kommun finns energiproduktion genom Forsmark kärnkraftverk. 

Det finns även flera industrier. Östhammar deltar i det regionala initiativet Färdplan för 

hållbart län i Uppsala län.  

Kommunens arbete med klimatomställning 

Östhammars kommun arbetar med hur de ska minska klimatpåverkan från bygg- och 

anläggning. De har utrett hur de ska bygga nybyggnationer med klimatfokus och satsar på att 

nå upp till kriterierna i silver-klassificering. Livscykelkostnadsanalyser används och är med 

redan från upphandlingsskedet vid ombyggnationer och nybyggnationer. Kommunen arbetar 

även för att minska energianvändningen i sina byggnader. Kommunen satsar mycket på 

solceller och har en plan för kommunens egna byggnader samt arbetar för inspirera och 

uppmuntra kommunmedborgare till att installera solceller.  

Kommunen ser att översiktsplaneringen har en roll i klimatomställningen. Översiktsplanen 

kan till exempel bidra till att minska fossila transporter genom att ny bebyggelse placeras i 

närhet till kollektivtrafikstråk och krav på utbyggnad av gång- och cykelvägar i 

nyexploaterade områden. 

Hinder och behov 

Det är resurskrävande att ställa och följa upp klimatkrav i upphandlingar. Det finns även brist 

på kompetens hos beställare. 

Olika betallösningar för elbilsladdning försvårar 

Behov av statligt engagemang för att stödja investeringar och stimulera efterfrågan på 

sjötransporter av gods 

Oro för kapacitetsbrist i elnäten gör att man avstår från upphandlingar med inriktning på 

eldrift  

Behov av kommunövergripande sammanhang för samverkan med näringsliv 

Behov av fortsatt utveckling av Upphandlingsmyndighetens stöd 

Behov av finansiella stöd, till exempel omställningsstöd för underhåll av äldre lokaler 

Möjligheter 

Energieffektivisering har många fördelar, sparar pengar och minskar utsläppen av 

växthusgaser 

Stor rådighet och möjlighet att minska kommunorganisationens utsläpp genom att ställa om 

fordonsflottan. Stort engagemang hos medarbetare har påverkat politiken. 

Digitalisering av kommunens arbete ger mindre resor 

Stora industrier och företag driver på klimatarbetet i kommunen 
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7.4 Bilaga 4 Sammanfattning av inspel från länsstyrelserna via årsrapporten för 2021 

samt kort om de regionala klimat- och energistrategierna 

 

Länsstyrelserna fick möjlighet att lämna inspel till de tre parallella utredningarna för underlag 

till kommande klimatpolitiska handlingsplan via frågor i inrapporteringsmallen för årsrapport 

2021 (januari 2022): 

1. Vad ser ni som de tre största hindren eller möjligheter som bör förstärkas för åtgärder lokalt 

och regionalt som ger en snabbare minskning av klimatpåverkande utsläpp från 

transporter? Var gärna så konkret som möjligt. 

2. Vilka ser ni som de viktigaste styrmedlen och åtgärderna som skulle behövas för att minska 

hindren och öka möjligheterna för snabbare minskning av klimatpåverkan från 

transporter. Utgå från ert svar på fråga 1.  

3. Vad ser ni som de tre största hindren eller möjligheter som bör förstärkas för åtgärder lokalt 

och regionalt som ger en snabbare minskning av klimatpåverkande utsläpp exklusive 

transporter? Var gärna så konkret som möjligt. 

4. Vilka ser ni som de viktigaste styrmedlen och åtgärderna som skulle behövas för att minska 

hindren och öka möjligheterna för snabbare minskning av klimatpåverkan exklusive 

transporter. Utgå från ert svar på fråga 3.  

5. Ser ni att dagens uppföljningsmöjligheter lokalt och regionalt är tillräckliga för att se om 

klimatarbetet är på rätt väg? Om inte, har ni förslag på förändringar och förbättringar? 

Konkretisera gärna vilken/vilka aktör(er) som borde ansvara för förändringarna. 

6. Ser ni skäl till att stärka eller förändra någon form av samverkan eller samarbete mellan er 

och näringslivet på regional nivå? Kan ni ge några exempel på vilka dessa förändringar 

skulle kunna vara? Om det finns i rapportform tar vi gärna emot referenser.  

7. Har ni någon gång identifierat några flaskhalsar eller hinder i arbetet med 

klimatomställning i era interna arbetsprocesser eller i arbetsprocesser gentemot den 

nationella nivån? Om det finns i rapportform tar vi gärna emot referenser. 

Nedan återges sammanfattande svar för respektive fråga. 

1. Största hinder för området transporter 

 

Små kommuner har svårt med kunskap/resurser, till exempel fysisk planering, bygga och styra 

infrastrukturen för minskad klimatpåverkan genom effektivare och fossilfria transporter, 

inklusive nya typer av transporter (exempelvis små elfordon och elcyklar). Brist på bland 

annat snabba cykelvägar med flera filer.  

Otydliga ansvar för att planera för transporteffektivitet i fysisk planering och 

infrastrukturplanering. Kommunerna och regionerna behöver stöttning/utbildning inom energi 

och klimat kopplat till fysisk planering, hur de kan arbeta mer med energi och 
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klimatsynpunkter för länstransportplan, översiktsplan, trafikplan, MKB-avgränsningar, 

detaljplaner med flera. 

Statliga myndigheter är dåligt samordnade, Länsstyrelsen har inga uppdrag att jobba med 

transportsystemets omställning, ingen myndighet har helhetsansvar för mobilitet och 

transporteffektivitet. Prioritering av funktionsmålet hindrar klimatarbete. Länstransportplaner 

är inte synkade med klimatmål och det råder bristande integrering med övrig regional 

planering. 

Små kommuner har svårt att ta del av pengarna/projekt som finns att söka inom området, 

exempelvis stadsmiljöavtal för att bygga ut cykelvägar och så vidare. Stöd via storregionala 

projekt blir viktigt då kommunerna generellt inte har några ”egna” resurser eller tillräckligt 

med kunskap för detta. 

Vanligtvis ser kommunen det inte som en del av sitt uppdrag att arbeta med tank- eller 

laddinfrastruktur. 

Fortfarande finns det subventioner som skatteregler som driver mot fortsatt användning av 

fossila råvaror.  

Brist på hållbart producerade drivmedel, bland annat på grund av målkonflikter. Kortsiktiga 

stöd.  

Elnätens kapacitet utgör hinder för utbyggd laddinfrastruktur.  

Förnybara drivmedel och publik laddning på landsbygden är inte marknadsmässigt lönsamt 

och de som söker stöd från Klimatklivet får vanligtvis avslag på grund av för låg klimatnytta 

då antalet som tankar/laddar sina fordon är färre än när placeringen är vid större stråk. 

Avsaknad av service på landsbygden ger ökade transportbehov. 

För långsam uppföljning givet den korta tiden till transportmålet, brist på relevanta lokala och 

regionala indikatorer. Kolada inkluderar inte alltid hyrda/leasade fordon, så andel miljöfordon 

kan bli missvisande. Andel fordon kan också vara något annat än körsträckor och utsläpp, till 

exempel om dieselfordonen kör längre än laddhybriderna. 

2. Styrmedlen och åtgärder som behövs inom transportområdet 

 

Långsiktiga spelregler, se längre än 2030-målet. Tillämpa fyrstegsprincipen. 

Offentlig sektor behöver skarpare krav om minskade utsläpp från egna och upphandlade 

transporter, vilket bör följas upp årligen med samlad statistik för fordon och 

drivmedelsanvändning.  

Förtydliga kommunernas ansvar för transport- och infrastrukturplaneringen. Tydligare 

målstyrning för klimatmålen i styrmodellen och transportmålen, inklusive för 

länstransportplaner. Detta bör även inkludera justering av samhällsekonomiska 

beräkningsmodeller, till exempel Trafikverkets ASEK, utifrån klimatmålen. PBL bör 

inkludera transporteffektivitet. Följ upp detaljplaner. 

Kommunerna, framförallt de mindre, behöver ökat stöd, vägledning och mer resurser för 

genomförandet så alla har samma chans att söka de bidrag/projekt som finns inom området. 

De behöver även ökad beställarkompetens (till exempel regionala forum). 
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Förbättrad lokal och regional statistik och framtagande av indikatorer som underlättar 

uppföljning av arbetet för klimatmålet för transporter på kommun- och länsnivå. 

I regleringsbrevet för Länsstyrelsen ge mer fokus åt energi och klimat i fysisk planering. 

Ökade satsningar på transporteffektivitet behövs, inklusive gynna samåkning och beteende 

som påverkar bilnormen, även tvingande styrmedel. Samverkan behövs mellan stat, 

kommuner, akademi och näringsliv för att hitta lösningar. Skatteregler som gynnar effektiva 

och klimatsmarta transportval.  

Främja delningstjänster (inklusive för godstransporter som till exempel samordnad 

distribution) samt gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive fler GC-vägar samt 

parkeringsstrategier som styr mot alternativ till bil. Främja tillgänglighet inklusive flexibel 

arbetsplats. 

Ökad utbyggnation av laddinfrastruktur och tankstationer för hållbara drivmedel. Proaktiv 

elnätsutbyggnad, tät dialog mellan mest berörda parter. 

Konvertering av dagens fordonsflotta.  

Förenkla ansökningar om stöd för biogaslastbilar och elmaskiner via snabbspår typ Ladda 

Bilen eller Klimatklivet.  

Avveckla subventioner som går till användning av fossila råvaror/drivmedel och 

resurskrävande transportslag (inklusive parkeringar). Höjd koldioxidskatt och beskattning som 

fordonsskatt för fossildrivna fordon, kompensation för resurssvaga grupper. 

3. Förutom transportområdet, hinder för lokal och regional omställning 

 

Saknas klimattjänst på kommuner, mottagare/kontakt, främst för små kommuner, vilket också 

medför små möjligheter att ta emot stöd och vägledning från länsstyrelser, regioner, nationella 

myndigheter och andra aktörer.  

 

För långsam utbyggnad av elnätskapaciteten och förnybar el. 

Saknas medel för energi- och resurseffektivisering. Avfallshierarkin styr inte. 

Saknas tillräckliga styrmedel för klimatsmarta bygg- och anläggningsprojekt, för klimatsmarta 

infrainvesteringar och för cirkulärt tänk inom jordbruk, livsmedelsproduktion och industri.  

Saknas starka ekonomiska styrmedel för att 'straffa' avsteg från Boverkets energikrav eller 

utlovad energiprestanda. 

Målkonflikter för biomassa samt begränsade resurser. 

Brist på mål och uppföljning inom konsumtionsområdet gör det svårt att bedriva ett relevant 

arbete. 

Verksamhetsutövare ser inte faktiska kostnader från klimatutsläppen. 
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4. Viktigaste styrmedlen förutom transportområdet 

 

Styra via upphandling till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Arbeta mer med minskad 

klimatpåverkan från livsmedel inklusive markanvändning och djurhållning. Stöd för 

kolinlagring. 

Ett nationellt mål för konsumtionsbaserad klimatpåverkan. Nationella stödsystem för att stödja 

grön omställning med fokus på försörjningsgrad och säkerhetspolitik.  

Satsa mer på energieffektivisering för befintliga byggnader. Investeringsstöd. LCC. 

Tillvaratagande av restenergi. 

Tydliggör mål och ansvar för elektrifiering regionalt, inklusive länsstyrelsens roll och 

regionala vindkraftsanalyser. Snabbare tillståndsgivning på elnätsområdet och för förnybar 

energi, till exempel genom samlad bedömning av lämpliga vindkraftsetableringar. 

Stöd för kommuners framtagande av lokala energi- och klimathandlingsplaner. Ökad tillsyn 

för lagen om kommunal energiplanering. Länsstyrelsen kan få uppdrag om stöd, vägledning 

och uppföljning.  

Utveckla Klimatklivet för fjärrvärme, spillvärme, kraftvärme. 

Inrätta ett bonus-malus-system som kompletterar utsläppshandel för verksamheter med 

miljötillstånd plus för byggnation. 

Subventioner och stöd till företag för att ersätta fossil gas, samt ökad koldioxidbeskattning. 

Stöd för lagring av energi, förutom produktion och distribution. 

Bättre utformade stöd för mikroföretag och ideella föreningar.  

Styrmedel för ökad utsortering och återanvändning av mer än förpackningar. 

Koordinering mellan styrmedel för ökad biomassaanvändning med styrmedel och åtgärder för 

biologisk mångfald. 

5. Uppföljningsmöjligheter lokalt och regionalt  

 

Bättre och mer enhetlig statistik behövs för lokal och regional uppföljning, inklusive 

konsumtion lokalt. Eftersläpningen är problematisk, liksom sekretess. Länsstyrelsen borde inte 

behöva finansiera datainsamling (sker idag för länsvisa och kommunala energiflödesdiagram). 

Energieffektivisering byggnader svårt följa upp. Schabloner för olika typer av åtgärder skulle 

underlätta. 

Behövs andra indikatorer som till exempel drivmedelstatistik. 

Bedömningar behövs av effekt på lokal och regional nivå av redan tagna beslut, exempelvis i 

samverkan mellan Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Klimatpolitiska rådet.  

Saknas lokal data kring LULUCF. 
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6. Samverkan Länsstyrelserna och näringslivet 

 

Behövs ökad kapacitet för att stödja näringslivet, inklusive medfinansieringsmöjligheter för 

projekt. Ökad samverkan med Almi med flera. 

Tänkbart uppdrag till Länsstyrelsen för regionalisering av Fossilfritt Sveriges handlingsplaner. 

Saknas på sina håll naturlig motpart inom näringslivet för klimat- och energifrågor, men på 

andra håll god samverkan i råd och nätverk. 

7. Hinder i arbetet internt eller mot nationella nivån 

 

Många länsstyrelser betonar svårigheterna med ryckig finansiering för Länsstyrelsens energi- 

och klimatarbete. 

Behöver tydliggöras att bland annat integrering av klimat och energi berör samtliga 

Länsstyrelsens verksamheter.   

Ökade krav behövs på energitillsyn enligt miljöbalken och PBL. Ökade krav i lagen om 

energikartlaggning.  

Det behövs mer stöd för hantering av målkonflikter i klimatarbetet. 

Det behövs mer resurser till Trafikverket och Energimyndigheten för samverkan med 

Länsstyrelsen i klimatfrågor. 

 

 Kort om de regionala klimat- och energistrategierna som finns för respektive län 

 

De regionala energi- och klimatstrategierna som finns för respektive län kan nås via 

https://www.leks.se/regionala-strategier/ 

Länsstyrelserna ansvarar för framtagande av länsvisa energi- och klimatstrategier 

(regleringsbrevet för 2019) och ska enligt regleringsbrevet för 2022 samordna och leda det 

regionala arbetet med genomförandet. Nedan återfinns en enkel översikt över strategierna och 

tillhörande regionala åtgärdsprogram eller motsvarande. 

• Strategierna är framtagna i olika typer av samverkan till exempel med regionen, 

kommunerna och olika typer av bredare miljö/klimatråd eller klimatsamverkan.  

• Ska utgöra vägledning för kommunernas arbete bland annat med översiktsplaner, samt 

för regional utveckling inklusive regionala utvecklingsmedel och länstransportplaner 

med mera, inklusive satsningar i Klimatklivet.  

• Trender över utsläpp inom olika sektorer i länet redovisas och vanligen också 

energiflöden för länet, dock med vissa års eftersläpning eftersom regional statistik inte 

går att få snabbare på enkelt sätt i dagsläget. 

• Strategierna tar upp oftast upp områdena resor och transporter, energiförsörjning, 

samhällsplanering och konsumtionsbaserade utsläpp. För de län där det är relevant tas 

även aspekter upp kopplat till industrin respektive jord- och skogsbruk inklusive ökad 
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kolinbindning. Upphandlingskrav betonas vanligen, liksom vikten av innovation och 

utveckling. 

• Regionala mål formuleras vanligen kopplat till de nationella målen för klimat och 

energi, som avser territoriella utsläpp. Regionala utvecklingsstrategier kan ha mål om 

fossilbränslefri geografi 2030 och fossilbränslefria offentliga organisationer innan 

dess. Andra exempel på mål/visioner är klimatneutralt län 2030 eller 2035. 

• Många län har en koldioxidbudgetberäkning som visar att de fossila utsläppen 

behöver minska med ungefär 16 procent per år. 

• Länen har klimathandlingsplaner eller åtgärdsprogram/färdplaner i olika form, ibland 

som en del av åtgärdsprogram där samtliga miljömål ingår, vissa är under revidering 

eller framtagande. Uppföljningen varierar i form och frekvens. Många olika projekt 

pågår i respektive län i olika former av samarbeten, inte sällan med hjälpa av externa 

medel till exempel från Energimyndigheten eller via regionalfonderna. 

• Vikten av effektivisering av transporter och energi betonas. Exempel ges inom 

energiområdet är ventilation, lokalvärme och produktionsprocesser för byggnader och 

verksamheter. Exempel för effektivare transporter och tillgänglighet som ges kan vara 

främjande av resurseffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik, ökad 

digital tillgänglighet, samordnade godstransporter med mera.  

• Kopplingen till samhällsplanering (inklusive länstransportplaner) betonas, exempelvis 

i Värmlands strategi, som under rubriken Planera för framtiden skriver: 

”Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att kunna förbereda oss på de 

förändringar som omställningen innebär, och för att underlätta en livsstil med låg 

klimatpåverkan. Hur bostäder, service och infrastruktur planeras har stor påverkan 

på behovet av att resa i vardagslivet för de som bor och verkar här. Behovet av egen 

bil kan minska om planering av kollektivtrafik och cykelinfrastruktur integreras i 

planeringen av nya eller utbyggda bostadsområden. Något som även underlättar för 

de som saknar möjlighet att köra bil att bo i området, och därmed bidrar till ökad 

jämlikhet. I tätorterna innebär satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik att ytor 

frigörs, så att attraktiva stadsmiljöer kan skapas där det är enkelt att leva och röra sig 

utan bil. Utanför tätorterna kan utvecklingen av serviceorter, med samlad service för 

boende och företag i bygden, som samordnas med kollektivtrafiknoder underlätta 

möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Det stärker utvecklingen både på 

orten och i den kringliggande bygden, samtidigt som möjligheten att nå service och 

handel med kollektivtrafik, och på kortare sträckor även genom gång och cykel, även 

underlättar för de på landsbygden som inte har tillgång till bil.” 

 

Länsstyrelsen Skåne konstaterar i sin strategi att ”Plan- och bygglagen ger inte 

möjlighet att förhindra eller begränsa utbyggnad enbart av klimatskäl. Länsstyrelsen 

saknar effektiva verktyg för att påverka kommunernas fysiska planering i klimatsmart 

riktning. Lagstödet för att begränsa klimatpåverkan vid tillståndsprövning av 

miljöfarliga verksamheter är svagt, vilket medfört att praxis inte kunnat skapas. Det 

är därför relevant att se över lagstiftningen. Det finns även behov av att tidsbegränsa 

fler tillstånd för att på sikt kunna ompröva verksamheter och därigenom begränsa 
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utsläppen genom att ställa hårdare krav när ny teknik utvecklas och ny kunskap om 

effekter framkommer. 

Utdikade våtmarker läcker stora mängder koldioxid och återvätning av dikade 

våtmarker är av mycket stor betydelse för att nå målet om Begränsad klimatpåverkan 

till 2030. I Skåne skulle arbetet med 20 våtmarker påbörjats sommaren 2021, men 

bidraget drogs in.” 

• Strategierna kopplar ofta till regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel 

och laddbara fordon, vars framtagande var ett uppdrag i regleringsbrevet till 

länsstyrelserna för år 2018 och 2019. 

• Flera tar upp vikten av tillräcklig elnätskapacitet samt att framtidens energisystem är 

robust och resilient genom att vara flexibelt. En del tar upp målkonflikter kring 

utbyggd vindkraft och större solcellsparker. 

• Flera läns strategier kopplar till cirkulär ekonomi och vikten av breddade avfallsplaner 

inklusive avfallsförebyggande, till exempel Örebro läns strategi som anger att det 

behövs ”nya affärsmodeller där restprodukter inte längre är avfall utan nya råvaror”. 

Kronobergs län föreslår att resurshushållningsplaner upprättas istället för 

avfallsplaner. 

• Örebro läns strategi lyfter även fram barn och ungas syn på framtiden och klimatet. 

”Det som idag betraktas som livskvalitet utifrån dagens ohållbara konsumtion och 

livsstil måste ersättas med andra värden. Här kan exempelvis länets kulturliv och 

naturvård spela en viktig roll genom att erbjuda sådana värden och en alternativ, mer 

hållbar konsumtion.” Även andra län, som Västmanland, tar upp etiska aspekter som 

generationsperspektivet, rättvisa och ansvar. 

• Målbilder finns i olika form, exemplet nedan är från Värmlands län: 
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7.5 Bilaga 5 Aktörer som deltagit i dialoger och möten 

 

Kommuner 

Enköpings kommun  

Eskilstuna kommun 

Gotland kommun 

Göteborgs stad  

Heby kommun  

Håbo kommun 

Knivsta kommun 

Mora kommun 

Uppsala kommun 

Piteå kommun 

Skellefteå kommun 

Stockholms stad 

Storuman kommun 

Tierps kommun 

Växjö kommun 

Åmål kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

Regioner 

Region Uppsala 

Västra Götalandsregionen 

Region Skåne 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Myndigheter 

Boverket 

Energimyndigheten 

Formas 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Konjunkturinstitutet 

Länsstyrelserna 

Naturvårdsverket 

Skogsstyrelsen 

SMHI 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Trafikanalys 

Trafikverket 
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Transportstyrelsen 

Upphandlingsmyndigheten 

Vinnova 

Universitet 

Blekinge tekniska högskola 

Kungliga tekniska högskolan 

Linköpings universitet 

Luleå tekniska universitet 

Mittuniversitetet 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Uppsala universitet 

Andra organisationer och aktörer 

2050 

Agenda 2030-samordnaren 

BioDriv Öst 

CC Build (IVL Svenska Miljöinstitutet) 

Drive Sweden 

Energikontoret Mälardalen 

Fossilfritt Sverige 

Föreningen för samhällsplanering 

Klimatkommunerna 

Kommittén för teknologisk innovation & etik (KOMET) 

LRF Mälardalen 

Naturskyddsföreningen 

Rådet för hållbara städer 

Sveriges kommuner och regioner 

SVID Förnyelselabbet 

Tekniska verken 

Uppsala Vatten 

Viable Cities 

Näringsliv 

Fiskeby 

Logistika 

Riksbyggen 

Saint Gobain Gyproc 

Stena Recycling 

Uppsala taxi 
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7.6 Bilaga 6 Samverkan och dialog: Kick-off möte, temamöten inklusive 

samhällsplaneringsworkshops och hearings 

 

Beskrivning av större samverkansmöten och workshops genomförda under uppdragets gång: 

• Kick-off webbinarium juni 2021, inspel från deltagare. 

• Tematiska möten som genomförts höst/vinter 2021/2022 inklusive summering av 

samhällsplaneringsworkshops.  

• Beskrivning av inspel från de två hearings som genomfördes mars 2022, en för 

företag och en för offentlig sektor.  

 

Kick-off webbinarium 18 juni 2021 

Arbetet med uppdraget inleddes med ett webbinarium för att informera intressenter om arbetet 

och samla initiala inspel som en del av underlaget för det fortsatta arbetet.  I programmet 

ingick en presentation av uppdraget, presentationer från stödmyndigheterna, Region Uppsala, 

SKR och Klimatkommunerna, därefter gruppdiskussioner med olika teman. 

Deltagare: Länsstyrelserna, LEKS, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Region Uppsala, 

Boverket, Trafikverket, Upphandlingsmyndigheten, Trafikanalys, STUNS, Energikontoret i 

Mälardalen, BioDriv Öst, kommuner, SKR.  

Samlade inspel och kommentarer: 

Vilka områden har störst potential för minskade utsläpp?  

- Transporter, bygg- och anläggningsprocessen inkl arbetsmaskiner, energikrävande 

industri, konsumtion, jordbruk, avfall.  

Potential i planering 

- Hela resan-perspektivet behöver genomsyra från översiktlig planering till detaljplanering 

och genomförande. Såväl som på regional som lokal nivå. Ökad rådighet kan krävas i 

fysisk planering för att gynna hållbart resande, men det krävs även beteendeförändringar. 

- Kommunerna har stor inverkan på planeringen av vindkraften. Eftersatta elnät och långa 

processer inom elnätsutbyggnaden kan vara ett hinder för att få till mer vindkraft. Finns 

också ofta konflikter med andra markanvändningsfrågor eller skyddsområden där nya 

ledningar ska dras. De utredningar som pågår nu (t.ex. om regelverk, vindkraft och 

elektrifieringsstrategi) är viktiga. 

Utanför de territoriella: Konsumtionens utsläpp, kolinbindning 

- Ökad utbildning och info kring hållbar konsumtion. Redan idag finns regionala program 

för kommunerna att anta/ställa sig bakom, samt regionala energi- och klimatråd etc. 

- Kolsänkor och kompensationsåtgärder bör arbetas mer med, ex. genom utlysningar för att 

genomföra projekt inom området. 
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Upphandling ett viktigt verktyg (egen omställning, utveckla marknaden) 

- Smidig uppföljning behövs, både för köparens och säljarens skull. Branschorganen är 

viktiga som samlande kraft, inte uppfinna hjulet gång på för varje upphandling. Att en 

köpare av fossilfria transporter ska gå igenom tankningslistor känns primitivt. Regionerna 

samarbetar i fråga om uppföljning (dock verkar Hållbarhetskollen inte omfatta klimat, 

utan arbetsrätt, miljöskyddslagstiftning och korruption), det skulle även kommunerna 

behöva göra. Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek har också förslag upp 

uppföljning. Incitament behövs för att ställa klimatkrav (och övriga hållbarhetskrav) – t ex 

fossilfri plast kostar mer. Hur motivera det när varje enskild upphandling inte utgör så 

många kg koldioxid, i en kommun med trängd ekonomi? Inte effektivt att ställa 

klimatkrav på alla upphandlingar, det behövs (av resursskäl) prioritering: t ex transporter, 

bygg&anläggning, plast och livsmedel. Samarbete flera kommuner.  

- Det behövs ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster. Det måste vara lönsamt att 

ställa om. Intresset att gå mot klimatsmarta lösningar är stort hos marknaden. Viktigt att 

ge den utvecklingen utrymme. Samtidigt som man har stor fokus på innovation är det 

stora brister i grundläggande tekniska lösningar och system. Hur ska man innovera om 

grunden inte är i ordning (fastighetsteknik, vatten och avloppssystem, utomhusbelysning 

osv. osv.)? Kan man styra med bättre tillämpning av befintliga lagar och uppföljning av 

laguppfyllnad, t ex tillsyn. Behövs bred politisk förankring och uppbackning i 

omställningen. 

Vad ska vi ta vara på? Möjligheter att bygga vidare på, fungerat bra  

- Teknisk utveckling, byggteknik, kommunikationsteknik, effektivisering, möjlighet att 

ställa om till kraftvärme, upphandling, biogas, ökad kolinlagring via gröna näringar, 

planverkstäder mellan länsstyrelse och kommuner i tidig dialog.  

- Klimatklivet och andra ekonomiska styrmedel.  

- Krav i markanvisningar.  

- Tydlig målbild och vägledning från exempelvis Fossilfritt Sverige.  

- Visa på vinsterna med en samhällsomställning, medborgare vill mer än vi ofta tror.  

- Funkat bra när andra mervärden synliggörs än klimatnytta, ex ökad trygghet, folkhälsa 

samt jämställdhet.  

- Nätverkande, gemensamma projekt med Energikontor m fl.  

Identifierade behov och hinder 

- Energieffektivisering är den största utmaningen. Kan man frigöra energi från fastigheter 

kan den användas på andra områden. Kan behövas nya energieffektiviseringsstyrmedel för 

vissa kommuner, morot motsvarande tidigare energieffektiviseringsstödet. Effektfrågan är 

också grundläggande för omställningen. 

- Behövs politiska beslut och en tjänstemannaorganisation med kompetens och resurser att 

genomföra. Det finns behov av gemensamma (regionala/flera kommuner) strategiska 
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dokument som verktyg i arbetet, utöver de lokala styrmedel som finns idag. Bra med ett 

stöd även för det strategiska arbetet, mindre kommuner har väldigt få resurser. 

- Hinder som behöver minska är målkonflikter med andra hållbarhetsaspekter samt risk för 

initialt högre kostnader, bristande kunskaper hos olika aktörer, att klimatfrågan kommer in 

för sent i planeringen och man har låst fast sig i vissa val, ovana för organisationer att 

arbeta tvärsektoriellt förhindrar att hitta synergier och lösa målkonflikter, finns för starka 

inlåsningar i tidigare tekniker/beslut som kan hindra. Rädsla/osäkerhet för felsatsningar t 

ex drivmedelsalternativ (el/biogas/annat...).  

- Outsourcing av viktiga funktioner har blivit ett problem på det sättet att offentliga 

organisationer inte längre har den kompetensen som krävs för att göra tekniska 

upphandlingar av lite med komplex karaktär. Rädslan att göra fel hindrar genomförande. 

- Minskat resande kräver en grönare närmiljö, "att leva där du bor". 

- Brist på långsiktigt och komplext tänkande och handlande. Brist på hur man omsätter i 

handling, t ex Agenda 2030. Lätt att skriva under dokument men saknas ofta 

handlingsplaner. 

- I vissa län svårt att bygga ut laddinfrastrukturen enbart på marknadsmässiga grunder. Där 

är Trafikverkets utlysningar om snabbladdare mycket viktiga. 

- Behov av bredband på landsbygden (om digitala lösningar inte finns ger det resbehov). 

- Investeringsstöd till kraftvärme, laddinfrastruktur.  

- Översyn av PBL och annan lagstiftning för att öka möjligheten till styrning mot lägre 

klimatpåverkan.  

- Ökad samverkan och kunskapsdelning så att kommunerna kan bygga vidare på varandras 

redan pågående arbete/kunskapsutveckling.  

- Använda checklistor för klimat i planeringen. Ökad uppföljning, bl a av upphandling. 

Behövs en aktiv stödfunktion centralt för alla kommuner att tillgå.  

- Hårdare tryck från nationell nivå men med stöd via tex ekonomiskt stöd.  

- Klimatklivet kan användas som ekonomiskt stöd för konvertering till andra drivmedel. 

- Samordnad varudistribution: politiskt stöd, kompetensutveckling inom kommuner som 

inte ingår redan i kluster. 

- Använd lagstiftningen genom tillsyn och prövning med stöd av miljöbalken. 

- Att allt drivs i kortsiktiga projekt kan också bli ett stort problem om inte projekten har en 

långsiktig vision om den förändring man vill uppnå. Ofta mycket snack och lite verkstad. 

Oförmåga att ta fram ekonomiska beslutsunderlag utifrån projekt med miljökoppling är ett 

också ett hinder, tjänstepersoner har ett ansvar att stödja politiker i deras beslutsfattande. 

- Tillgång till data viktigt för att många analyser ska kunna genomföras. 

- Peka med hela handen, för svag styrning från kommunen och nationellt. 
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- Vi måste skynda på beslutsprocessen för att få till laddinfrastruktur, gör tydliga 

laddinfraplaner. 

 

Tematiska möten 

En serie med tematiska möten genomfördes för att erbjuda ett öppet forum för intressenter att 

bidra till utredningen samt att bjuda in aktörer från organisationer och myndigheter som 

annars inte ingick i det framtagna intervjuschemat.   

De tematiska mötena behandlade områdena rådighet och möjligheter, transporter och mobilitet 

samt upphandling. Samhällsplanering som tema ansågs behöva ett mer omfattande 

omhändertagande genom workshops vilka arrangerades av Energimyndigheten tillsammans 

med en av dem anlitad konsult.  Inriktningen för de tematiska mötena baserades på de 

områden där lokala och regionala aktörer har störst rådighet och där klimatpåverkan är 

betydande och utgick från de områden som nämns i uppdraget (se bilaga 1).  

De tematiska mötena var tänkta som ett sätt att öka transparensen i uppdragsarbetet samt öka 

arbetsgruppens förståelse för specifika utmaningar och möjligheter kopplade till områden med 

störst potential att påverka klimatomställningen lokalt och regionalt. 

Tema rådighet – 17 september 

Den tematiska mötesserien påbörjades med temat rådighet, där syftet var att bättre förstå den 

formella och den upplevda rådighet som lokala och regionala aktörer har i klimat-

omställningen både gällande den egna organisationen och kommun/regiongeografin.   

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, Energimyndigheten, Klimatkommunerna, Boverket, Håbo 

kommun, BioDriv Öst, SKR, Umeå kommun, Älvkarleby kommun, LEKS styrgrupp, 

Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Skåne, 

Heby kommun, Enköpings kommun, Region Örebro, Uppsala kommun, Trafikanalys, Tierps 

kommun, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Jämtland. 

Mötet genomfördes uppdelat med en första del riktad till en mindre gruppering bestående av 

arbetsgruppen, Klimatkommunerna samt myndighetsrepresentanter för en fokuserad 

diskussion om frågor rörande den formella rådighet som främst kommuner och regioner har i 

klimatomställningsfrågor. Deltagarna lyfte bland annat att kommuner och regioner redan har 

rådighet i många frågor rörande transporter och planering men att den inte används fullt ut. 

Bland annat uttrycks en oro av att fatta fel eller dyra beslut gällande klimatåtgärder, samt att i 

mindre kommuner kan avsaknad av konkurrens i bland annat bygg och anläggningsprojekt 

minska kommunens möjligheter att ställa krav. En deltagare påpekar också att leverantörer har 

lättare att uppfylla krav om dessa är lika eller liknande bland olika beställare. Generellt 

konstaterar flera deltagare att krav och styrmedel inte får fullt genomslag.   

Den andra delen var öppet riktad till ytterligare deltagare från kommuner, regioner, 

länsstyrelser samt organisationer. Syftet var att samla inspel kring och diskutera 

rådighetsfrågan ur genomförarnas perspektiv med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och 

pågående arbete. Transportfrågor dominerade diskussionen, exempelvis kopplat till oron att 

fatta kostnads- och/eller klimatineffektiva beslut fast både rådighet och vilja finns. Detta beror 

bland annat på behovet av att fatta relativt långsiktiga beslut om investeringar i en marknad 
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under utveckling, där behovet av tekniskt stöd till beslutsfattare och beställare kan vara stort. 

Finansiering lyftes av flera deltagare som en svårighet för kommuner, på grund av oro att 

agera kostnadsineffektivt eller utifrån en bristande sammankoppling av investerings- och 

driftbudget. I vissa fall saknas möjligheten att få stöd till att finansiera åtgärder från egen 

budget, länstransportplan eller medel från stadsmiljöavtal eller motsvarande.  

För att förbättra möjligheterna att använda sin rådighet fullt ut nämndes behovet av att satsa 

mer på uppföljning av såväl projekt och investeringar som upphandlingar. För att ytterligare 

styrka detta efterfrågades även redovisningsstöd för att bland annat förbättra kommunernas 

möjlighet att se helhetskostnaden av olika investeringar i ett mer långsiktigt perspektiv.  

Tema transporter, mobilitet och tillgänglighet – 29 oktober  

Det andra tematiska mötet rörde transporter eftersom området ofta står för merparten av 

kommuners och regioners utsläpp och uppfyllelse av transportmålet 2030 är en förutsättning 

för att nå klimatmålet 2045. Mötet inkluderade också mobilitet och tillgänglighet som viktiga 

aspekter i frågan om transportomställning och transporteffektivisering. Även detta möte 

delades upp i två delar med ett riktat förmöte i mindre grupp följt av en diskussion med 

bredare deltagande.  

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, LEKS styrgrupp, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Energikontoret Mälardalen, Region Örebro, Gävle kommun, Älvkarleby kommun, 

Uppsala kommun, Länsstyrelsen Skåne, Drive Sweden, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Trafikanalys, RISE, BioDriv Öst och Klimatkommunerna. 

Den första delen av mötet handlade om behovet av att öka implementeringen av 

fyrstegsprincipen29 i transportplaneringen samt ökad transporteffektivisering genom 

exempelvis förenkling av statlig medfinansiering av steg 1 och 2 åtgärder. Flera deltagare lyfte 

behovet av att minska biltrafiken och prioritera tillgänglighet till exempelvis service, arbete 

och skola med andra färdmedel framför framkomlighet med bil. För detta vore det viktigt att 

kommunal och regional samt nationell nivå går ihop och får stöd från myndigheter som 

Trafikverket. Verktyg som stadsmiljöavtal nämns som viktiga pådrivande stöd, som skulle 

kunna utvecklas exempelvis som i Norge där byavtalen innefattar krav på nolltillväxt av 

biltrafik. En deltagare påpekar att nationell styrning baseras på en prognos om ökad biltrafik, 

vilket bidrar till otydlighet för beslutsfattare om vilken målbild som gäller. 

Gemensamma målbilder återkom i diskussionerna, som en deltagare beskriver att ”Vi kan inte 

styra åt olika håll. Vi måste ha en tydlig målbild över hela landet. Alla måste med i lösningen 

och omställningen.”  

 

Cykel utpekades av flera deltagare som en underskattad del av lösningen till klimat-

omställning inom transporter. Bland annat vikten av stöd för att skapa sammanhängande och 

 

 

29 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning. De fyra 

stegen är: 1. Åtgärder som påverkar behovet av transporter och valet av transportsätt, 2. Mer effektivt 

utnyttjande av befintlig infrastruktur, 3. Begränsade ombyggnationer, 4. Nyinvesteringar eller större 

ombyggnationsåtgärder. 
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attraktiva stråk och inte glömma elcykelns potential i både städer och områden med glesare 

bebyggelse. 

Den andra delen inleddes av Naturvårdsverket med en presentation av Utfasningsutredningens 

betänkande I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48).  

Diskussionen som följde fortsatte på temat transporteffektivisering och behovet av stöd för 

kommuner att identifiera åtgärder och finansiera dessa, samt att beslutsfattande på flera nivåer 

samverkar och ökar acceptansen för satsningar som inte gynnar biltrafiken i första hand. 

Beteendepåverkande åtgärder kan vara svåra att genomföra, och det efterfrågas långsiktiga 

medel för att åstadkomma ’push’ effekter som uppmuntrar till andra färdsätt än privat bil, som 

exempelvis ökade parkeringsavgifter, och ’pull’ effekter såsom attraktiva cykelvägar och 

pröva-på program för elcyklar eller förmånscyklar. Styrmedel och åtgärder bör utformas så att 

de stärker varandra. 

Deltagare lyfter flera exempel från olika kommuner och regional nivå och föreslår att de kan 

få god spridning genom att öka möjligheten för piloter eller försöksverksamhet lokalt och 

regionalt för att testa olika alternativ för transporteffektivisering. Internationella exempel lyfts 

på olika nivåer, i Frankrike finns exempelvis medborgargrupper som tar fram förslag för 

lokala transporteffektiviseringslösningar, i Paris omvandlas billeder till grönområden och både 

Wales och Skottland har nationella målsättningar för minskat trafikarbete.   

Flexibilitet i form av ytor där flera transportmedel kan samsas och multimodalitet genom 

planering för enkla byten mellan transportmedel (som cykel och tåg, elskoter och buss mm) 

lyfts av flera deltagare som viktiga principer att arbeta med för lokal och regional 

transporteffektivisering.  

Tema upphandling – 2 dec 2021 

Fokus på det tredje tematiska mötet var upphandling som är ett av den offentliga sektors 

viktigaste verktyg i klimatomställningsarbetet. Mötet var uppdelat enligt samma format som 

tidigare temamöten. Inbjudan till mötet riktade sig till kommunala och regionala tjänstemän 

med upphandlingsansvar, länsstyrelser, myndigheter (Upphandlingsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Trafikanalys, Tillväxtanalys), SKR, BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige och 

Klimatkommunerna. 

Diskussionen i mindre grupp under den första delen av mötet fokuserade på möjlig 

implementering och potentiell effekt av lagförslaget om ökade klimatkrav i offentlig 

upphandling (Ds 2021:31). En oro finns bland vissa aktörer att de föreslagna ändringarna i 

lagstiftning inte kommer att ha någon stor effekt i implementeringen bland annat eftersom ett 

redan tidigare identifierat behov av skärpt uppföljning inte medföljer lagändringsförslaget. 

Samtidigt uttryckte flera deltagare att de skulle välkomna en tydligare precisering av att 

klimatkrav kan och bör ställas i offentlig upphandling för att öka fokus på upphandling som 

ett verktyg i klimatomställningsarbetet. Med tydligare och skarpare lagtext ökar möjligheterna 

att aktörer tillsätter resurser för att se till att lagen följs. 

Mötets andra del inleddes av en presentation av Upphandlingsmyndigheten om vägledning i 

upphandling. I diskussionen lyftes bland annat avsaknaden av uppföljning av upphandlingar 

och svårigheter i upphandling av transporter när infrastruktur för fossilfria bränslen och 

laddning saknas. Samtidigt innebär avsaknad av krav i upphandling att införande av tank- och 

laddinfrastruktur kan fördröjas ytterligare. Det finns ett behov av ökad samordning mellan 
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kommunala och regionala aktörer, till exempel i fråga av regionbussdepåer, krav på taxi 

(skolskjutsupphandlingar och så vidare) med mera. Behovet av bättre samordning inom den 

upphandlande organisationen lyfts också av flera deltagare. En regelbunden dialog mellan 

beställare och upphandlare skulle behövas men hinns sällan med, samt att upphandling skulle 

oftare kunna användas strategiskt för att skapa långsiktiga värden i organisationen. En 

deltagare säger att ”Det kan bli billigare när man ställer klimatkrav, som när man köper in 

färre antal bilar och fler cyklar men det kan kräva mycket av verksamheterna att se till att 

inköpen får de effekter man vill.”. 

Deltagarna påpekar att klimatfrågor i upphandling är relativt nytt. För till exempel livsmedel 

finns sedan länge upparbetade nätverk, stöd och arbetssätt som samlar branscher, leverantörer, 

upphandlare och myndigheter. Ökat stöd för att för att effektivt ställa klimatkrav och följa upp 

efterfrågas, speciellt mindre kommuner kan behöva arbeta tillsammans i gemensamma 

upphandlingar för att dela kunskap och erfarenheter. Enligt en deltagare: ”Ökade klimatkrav 

ökar kraven på oss som beställare att samordna flera kommuner för att vända oss till 

leverantörsleden. Behöver samordna oss mer, det blir också bättre för leverantörerna.” En 

samordnande part som kan möjliggöra etablering av kontakter och erfarenhetsutbyte kan 

underlätta sådant arbete.   

Tema samhällsplanering – 16 december och 15 februari 

Det sista temaområdet Samhällsplanering genomfördes som ett policylabb i två steg och med 

ökad involvering av behovsägarna, dvs samhällsplaneringsaktörer på lokal och regional nivå. 

SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) bistod i arbetet på uppdrag av Energimyndigheten 

med en policylabbsprocess mellan 16 december 2021 (planering) och 15 februari 2022 

(policyworkshops).  

Planeringen av temamöte samhällsplanering genomfördes i en bredare grupp för att välja ut 

områden av särskild relevans för minskad klimatpåverkan. Förutom arbetsgruppen bjöds 

deltagare in från myndigheter (Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, 

Trafikanalys), länsstyrelser, regioner samt akademi (Kungliga Tekniska högskolan KTH, 

Blekinge tekniska högskola BTH). Temamötet som sedan genomfördes utformades som en 

heldagsworkshop där 60-talet deltagare fick diskutera i mindre grupper i form av 

”policylabb”; vad behöver ändras, vad föreslår vi, hur blir det då. Upplägg, utdrag ur 

diskussioner och slutsatser presenteras nedan. 

Syftet med policylabbsprocessens två delar var att fördjupa insikterna om utmaningar och 

möjligheter i styrningen av den lokala klimatomställningen. Detta gjorde vi i de två labben där 

deltagarnas insikter för behov av åtgärder som rör samhällsplaneringens roll för 

klimatomställning samlades in och utredningen hade möjlighet att prova ett antal förslag på 

förändringar av styrning för att få fler perspektiv av vilka konsekvenser och effekter dessa 

skulle kunna leda till.  

Policylabb 16 december  

Syftet för labbet 16 december var att gemensamt diskutera nulägesbilden med fokus på 

samhällsplaneringens roll kopplat till klimatmålen och klimatpåverkan. Utifrån en överskådlig 

sammanställning av utmaningar, delade grupperna nulägesbilder och bidrog med sina 

erfarenheter och analyser om de största möjligheterna, utmaningarna och förslag på styrmedel 

framåt för systemet. Frågor som ställdes var hur deltagarna såg på problembilden och hur den 

Sida 489 (547)



204 

 

bilden kan breddas och fördjupas? Tillsammans med inbjudna representanter från 

myndigheter, länsstyrelser, forskare och strategiska innovationsprogram som Viable Cities, 

utgick diskussionen från den av utredningen gjorda nulägesanalysen och fördjupade och 

breddade denna med deltagarnas perspektiv. Vi prioriterade utifrån vilka områden de inbjudna 

aktörerna bedömde att det fanns störst möjlighet att påverka och vad som ger mest minskning 

av klimatpåverkande utsläpp och effekt på mervärden samtidigt. 

Policylabb 15 februari  

Syftet med det andra policylabbet i serien var att bredda dialogen till än fler aktörer och få fler 

inspel från lokal och regional nivå. SVID stöttade utredningen att inför 15 februari visualisera 

nulägets utmaningar utifrån utredningens intervjuserie under hösten, övriga temamöten och 

det första policylabbet om samhällsplanering den 16 december. Policylabbet fokuserade den 

15 februari på berättelser om olika lokala kontexter och hur det är att driva omställning där. 

Frågor vi utgick ifrån var;  

• Vilka är möjligheterna, utmaningarna och hindren för lokal och regional 

klimatomställning?  

• Vilka förslag på styrmedel eller andra åtgärder från utredarna är mest intressanta och 

vilka konsekvenser kan de medföra?  

• Idéer från deltagarna för att skapa underlag för lokal och regional klimatomställning, 

vad bör vi föreslå kring policy och vem kan ansvara för dessa testmiljöer?  

Deltagarna presenterades för tre fiktiva samhällsplanerarsituationer i den lilla, medelstora och 

stora kommunen, kort summerade nedan: 

Lilla kommunen med den ensamma planeraren, ca 15 000 invånare (45% av Sveriges kommuner har 

färre än 15 000 invånare). Kommunens centralort har gradvis tappat sitt strategiska läge då tågen slutat 

gå och vägnätet är eftersatt. Närmaste arbetsmarknad ligger i en medelstor stad en timme bort med bil, 

busstrafik finns på morgon och kväll. Antalet invånare viker och befolkningen är åldrande. Bebyggelsen 

har en stor andel fritidshus. Att revidera översiktsplanen är ett ganska ensamt jobb eftersom 

samhällsbyggnads-förvaltningen har få personer som ska göra många olika uppgifter, ofta måste 

underlag tas fram med hjälp av konsulter, liksom detaljplaner, vilket blir dyrt och andra uppdrag måste 

då prioriteras ner. Hög personalomsättning gör det svårt att utveckla och upprätthålla lokalkännedom 

och kontaktnät, både internt och externt. Agenda 2030-målen ska genomsyra arbetet men de olika 

förvaltningarna jobbar på med sitt, energi- och klimatstrategen upplever sig ofta komma in för sent i 

planeringen men hinner inte heller vara uppsökande.  

Planerarna måste prioritera annat framför strategiskt arbete, för att lösa konkreta uppgifter som 

planering av ombyggnad av äldreboende eller utbyggnadsärenden för hus. Vägledning från myndigheter 

upplevs som spridd och utgörs av rekommendationer, råd, guider, tips, artiklar och så vidare. Att hitta 

relevanta goda exempel är svårt att hinna med. Vägnätet utanför centralorten är statligt, och det saknas 

finansiering i länstransportplanen för utbyggnad av cykelvägar i centralorten och till byarna 

runtomkring. Stadsmiljöavtalen är avsedda för större orter.  

Medelstora kommunen med den pressade planeraren, ca 100 000 invånare. Centralorten har växtvärk 

genom inflyttning från andra delar av kommunen, en ny industri har etablerat sig på orten. Kommunen 

ser goda möjligheter att boende i centralorten kan nå det mesta med femton minuters gång, cykling eller 

kollektivtrafik, för de mindre orterna i kommunen inom en halvtimme. Samhällsbyggnadsavdelningen 

behöver hantera olika regler kopplat till ny bebyggelse, som strandskydd, brukningsvärd åkermark och 

riksintressen av olika slag inklusive försvarsintressen. Länsstyrelsen bistår med att beskriva 
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målkonflikterna men inte hur de ska lösas. Genom det stora bostadsbehovet har byggherrarna fått större 

inflytande i utformningen av detaljplaner. På de mindre orterna har utflyttningen lett till nerlagda skolor 

och service, fastigheter står tomma och har renoveringsbehov. En annan utmaning är att den 

nyetablerade industrin inledningsvis var intresserad av att använda järnvägen för transporter, men sedan 

tänkt om vilket lett till långa köer på motorvägsavfarten. Nu vill företaget att kommunen snabbt löser 

problemet genom en ny rondell. 

Den stora kommunen, över 200 000 invånare. Kommunen har höga klimatambitioner och har rekryterat 

kompetens för nya innovativa arbetssätt. Utmaningen är betydande i fråga om att gå från ord till 

handling. Kommunen fordonspark ställs om, cykelvägar byggs ut och projekt för samordnad 

varudistribution finns. Kommunen har tagit fram en koldioxidbudget och ser att kommuninvånarnas 

klimatpåverkan från långväga resande, men också från annan konsumtion, är betydande men också 

utmanande att arbeta med. Nybyggande på jordbruksmark ifrågasätts alltmer men många antagna 

detaljplaner togs fram för 10-15 år sedan. Möjligheterna med att omvandla kontorsbyggnader till 

bostäder stöter på hinder i form av byggregler och bristande kunskap om återbrukat byggmaterial. 

Andra utmaningar är kapacitetsbrist för elnätet och att nya elledningar och -anläggningar konkurrerar 

med bostadsbyggande i fråga om markanspråk. Mer stöd från nationell nivå efterfrågas för att kunna 

arbeta med befintliga och kommande regler bland annat från EU-nivå. 

 

Deltagarnas syn på hinder och möjligheter  

Inledningsvis i policylabbet 15 februari beskrev deltagarna sina känslor för området nationell 

styrning: det kommer många olika bra initiativ men det är svårt att få en överblick av hur allt 

hänger ihop. Potential finns till mycket starkare styrning. 

Ett ramverk för nationell planering har föreslagits av Miljömålsrådet, några farhågor och idéer 

lyftes:  

• ”Nationell arena” känns som myndigheterna och Regeringskansliet, ”dom där borta i 

Stockholm”. Planering utifrån medborgarens perspektiv blir tydligare i ett forum för 

medborgarcentrerad planering eller liknande.  

• Viktigt att politikerna är med diskussionerna och deltagare i de här arenorna. Det 

måste finnas vertikala möten också. 

• Förändrar vi regelverken så att det blir mer makt i regional och nationell nivå så 

kommer vi längre bort från medborgaren. Det riskerar att göra att medborgaren inte 

känner sig lyssnad på. Den nationella arenan behöver möta den lokala nivåns behov av 

att få stöttning att genomföra en planering som är rimlig utifrån de lokala och 

regionala behoven och samtidigt tar hänsyn till de nationella behoven av planering.   

• Det är svårt med den regionala och nationella samordningen när plangenomförandet 

ligger på lokal nivå. 

Utdrag från en grupps diskussioner;  

”Vi kom in på hur vi kan realisera flernivåstyrning i praktiken, ända från invånarnivå till 

nationell nivå, att det behöver arenor på vertikalen. Här kom vi in på lokala klimatavtal som 

Klimatkommunerna föreslog förra veckan och även Viable Cites Klimatkontrakt. 

Medborgarnivån lyftes fram. Vi lyfte också fram att för att enas om gemensamma mål och 

kunna ta ledarskap till och med mellan politiska partier på lokal nivå krävs en gemensam 

förståelsebild, här kan arbetet som drevs för att få fram det nationella klimatpolitiska 

Sida 491 (547)



206 

 

ramverket vara en förebild och det arbetet handlade om att öka den gemensamma kunskapen 

och lära sig förstå klimatfrågan i ett större samhällsperspektiv. Behövs det kommunala 

klimatpolitiska ramverk? Är det detta som är klimatavtal och Viable Cities klimatkontrakt kan 

bana väg för?”  

Nationell styrning  

Hinder  

• Klimatpolitiken är inte högst prioriterad.  

• Det saknas en stark gemensam målbild och ledarskap för klimatomställning. 

• Styrningen sker i silos lokalt, regionalt och nationellt medan en fråga som 

klimatomställning kräver helhets- och systemsyn samt styrning.  

• Politikerna upplevs sakna mod att ta obekväma beslut.  

• Tjänstepersonerna ser sig sakna viktiga kompetenser för att samverka med andra 

aktörer och driva medborgarcentrerad samhällsplanering, se klimatkonsekvenser och 

därmed möjliggöra transformativ och mer radikal klimatomställning. 

Möjligheter/styrkor att använda som underlag för förslag till regeringen  

• Den redan befintliga svenska statliga förvaltningens infrastruktur där 

Regeringskansliet med sina departement har både myndigheter och länsstyrelser som 

kan understödja regionalt och lokalt klimatsomställningsarbete.  

• Befintlig lagstiftning som PBL som om den breddas att också gälla befintlig 

planering/befintliga områden kan utgöra en bra bas i den lokala styrningen och 

effekten av klimatomställningen.  

• Redan igångsatta och prövade koncept som regionala klimatkontrakt i Viable Cities, 

som med viss justering och anpassning kanske kan användas som inspiration för att 

möjliggöra mer effekt av den nationella styrningen för klimatomställning.  

Regionalt ledarskap, möjligheter  

• Länsstyrelserna behöver ett tydligare nationellt uppdrag.  

• Alla jobbar med små steg inom sina gränser – det vi ser behövs är att man gör 

översiktsplaner på regional nivå. Det har man testat i Skåne, Stockholm och Halland - 

borde göras i hela landet.  

• Förslag om arena för nationell samordning/forum för dialog mest intressant, god 

potential att täcka upp resursbrist, avsaknad av styrning mm.  

• Vi skulle vinna på att jobba mer tillsammans mellan kommunerna och inte 

konkurrera, det vill säga planera tillsammans i regionen. Politikerna behöver mer 

kompetens. Dom här frågorna går över kommungränserna. Man behöver förstå ett 

bredare perspektiv, kan ibland sitta långt inne hos politiker.  
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Regelverk 

• Regional nivå reglerar inte vad som ska ingå i ÖP. PBL bör tvinga till att behandla 

energiförsörjning, distribution och bostadsbyggande i paritet med varandra.  

• Många gamla planer finns där ute i kommunerna som inte tar hänsyn till klimat, miljö 

och energiaspekter och de gäller ju tills dom ändras på grund av nybyggnation eller 

upphävs. En PBL-reform kan behövas där man måste väga in förändrad kontext och 

riskpanorama, för annars kommer kommunerna vara så vingklippta att det inte 

kommer hända så mycket. Men det här gäller nybyggnation – 90% av befolkningen 

eller mer snarare befinner sig i redan planerade områden och där ligger stora 

utmaningar som vi glömmer bort.  

Kapacitet och kompetens  

• Institutionell kapacitet, stort behov av nationell fortbildning av planerare.  

• Brist framför allt på tjänstepersonsnivå att i alla dom olika styrnivåerna att tid saknas 

därför att man saknar personal och man saknar personal för att man saknar resurser.  

• Det handlar också om många olika typer av kompetens och resursbrister – på 

ledarskapsnivå inte minst kring förändringsledning och systemskifte. Ett 

möjlighetstänkande saknas. Det är lättare att förstå att digitalisering och ny 

energiteknik kräver ny kompetens och resurser än att förstå att hela 

samhällsplaneringssystemets aktörer behöver en gemensam förståelsegrund och att det 

behövs en större kunskap om helheten.  

• Vikten av kunskapslyft kring systemförändring, förändringsledning och 

samverkansledning.  

• Vikten av hela tiden öka kunskapen om hur samhället förändras – idag finns bristande 

kunskap om energiförsörjningssystemet och hur det relateras till lokal nivå. Stor 

kunskapsbrist på kommunal nivå, relationer mellan relevanta energiaktörer saknas.  

Vertikal styrning  

• Mobilisera hela näringslivssektorn genom positivt integrerat ledarskap, Fossilfritt 

Sveriges planer är ett lyckat mobiliseringsarbete. Avståndet diskuterades som finns 

mellan nationell och lokal/regional nivå, att det är som alla specifika förutsättningar 

och sammanhang i den regionala kontexten har skalats av, att varje nationell 

myndighet ser utifrån sitt specifika uppdrag utan att ha samlad förståelse för helheten.  

Styrmedel  

Vilka styrmedel kan regeringen använda för att komma åt utmaningar som rör gemensamma 

mål och bristande ledarskap? Deltagarna diskuterade bland annat;  

• Klimatpolitiska rådet betonar vikten av ledarskap i sin rapport 2019.  

• Svensk styrning lägger stark tonvikt på lagstiftning, ekonomiska styrmedel och mer 

kontrollerande styrning än genom insatser som gynnar framtidsbilder – här är 

Fossilfritt Sverige ett positivt undantag. 
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Förslag som diskuterades den 15 februari och som rankades högst av deltagarna  

• En färdplan för nationella strategier, mål och åtgärder.  

• Ett nytt ekonomiskt stöd för kommuner och regioner för att stärka kunskap och 

kompetens inom klimatområdet.  

• Verktyg och metoder för uppföljning av klimatpåverkan.  

• Stöd till ett strategiskt och aktivt förändringsledarskap i kommuner och regioner  

• Regional planering och samordning behöver stärkas.  

 
Övriga medskick  

• Politiskt mod avgörande. 

• Deltagare betonar vikten av att Länsstyrelsen får tydligare uppdrag och förbättrade 

arbetsprocesser samt ökad närvaro hos kommunerna. 

 
Förutsättningar som behövs 

• Samarbetsytor, metoder och kompetensutbildning för att samskapa: Fortbildning 

skulle stärka förmågan att genomföra samhällsomställningen, speciellt viktigt för den 

"ensamme planeraren" som behöver både stärka den egna kompetensen och 

nätverken.  

• Samsyn i riktning: Hänger ihop med utmaningen att den stora kommunen kan ha 

andra mål än Trafikverket och intilliggande kommuner. Ett gemensamt mål för 

trafiken skulle kunna råda bot på de skilda målen, så att alla jobbar åt samma håll.  

• Hur kan aggregerad och visualiserad data bidra till den lokala klimatomställningen? 

Poängterats även av Gabriel Wikström 2016 30 ”Samordnaren anser att tillgång till 

data och statistik för transformation till hållbar utveckling på nationell, regional och 

lokal nivå, men även på lägre nivåer, är centralt för Sveriges arbete med Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar utveckling. ”  

• Lärande i systemet och i utvärdering och uppföljning: Systemtänkande. Att enkla 

metoder för systemanalys introduceras i planeringen och kompletterar 

planeringspraktiken. Dvs att man får verktyg som kan visualisera orsak och verkan, 

samt förstärkande feedbacks av olika förslag. Verktyg som dessa kan alltså hjälpa till 

att bena ut komplexa samband. Det kommer fler och fler verktyg, de behöver göras 

lättare att använda.  

 

 

30 Se5.1-5.3 

https://www.regeringen.se/4938a5/globalassets/regeringen/dokument/regeringskansliet/agenda-2030-

och-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling/nationell-samordnare-for-agenda-

2030/ett_tydligare_ledarskap_for_hallbar_utveckling.pdf   
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• Struktur och systematik för klimatperspektiv i planering och genomförande av 

stadsbyggnad: Vi borde inte behöva uppfinna hjulet varje gång. En metodik för hur 

man gör steg för steg behövs. 

 

Hearing Näringsliv 10 mars 2022 

För att bjuda in inspel från aktörer med anknytning till näringslivet som inte annars nåtts av 

arbetsgruppen anordnades en hearing med fokus på näringsliv. I programmet ingick presentation av 

uppdraget, processen, hindersanalysen och preliminära förslag.  

Deltagare: Länsstyrelsen Uppsala, Trafikanalys, Tillväxtanalys, Fossilfritt Sverige, 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Östergötland, Stena Recycling, Saint-Gobain 

Gyproc, Drive Sweden, Fiskeby, Tekniska Verken, Uppsala Taxi, Logistikia, 2050. 

Tillväxtanalys deltog och ett inspel till dem var att det handlar inte bara om innovation, utan också om 

förändrat beteende, nya lösningar, nya affärsmodeller med mera. Tillväxtanalys betonade att TIPC 

diskuterar just den frågan - vad innovation är och hur behöver den transformeras: 

https://www.tipconsortium.net/publication/addressing-the-sustainable-development-goals-through-

transformative-innovation-policy/ 

Inspel från deltagarna på förslagen: 

Upphandling inklusive transporter 

• För taxi omfattar offentlig upphandling den största delen av verksamheten. Ingen 

synkronisering mellan olika offentliga aktörer idag för kraven som ställs, miljökraven 

behöver vara gemensamma. Behövs också mer laddinfrastruktur. 

• Olika myndigheter ställer krav i stuprör, men strukturer är ofta bredare till exempel 

investeringar i biogas eller lokala livsmedelskedjor. Helhetsperspektivet beaktas inte i 

förvaltningsstrukturerna. Länsstyrelserna kan fungera bra och vara de som är 

"hängrännor" mellan stuprören. Myndigheternas stuprör är det största hindret för 

omställningen. Behövs beslutsmandat för avvägning horisontellt. Mellan 

myndigheterna duger det inte att vara överens om att man inte är överens, man måste 

komma överens. 

• Kommunala särkrav är en stor utmaning när vi ska fatta långsiktigt robusta och 

hållbara inriktningsbeslut. Tydighet och samsyn krävs för att näringslivet/företag ska 

våga satsa. 

• I chatten: Kanske det behövs ett klimatdepartement? Som i så fall inkluderar 

digitalisering, den är en förutsättning. 

• Upphandlingsmyndigheten är en viktig part i arbetet att ta fram nationella kriterier att 

använda i upphandling för att driva klimatomställningen. 

• Byte av affärsmodeller är ett av de områden med störst potential när det gäller att gå 

från en linjär till en cirkulär ekonomi, vilket i sin tur leder till minskade klimatutsläpp. 

Här finns en stor potential i att via offentlig upphandling gå från att handla upp prylar 

till att handla upp funktion. 

• Uppföljning är inte något som bara är viktigt i offentlig upphandling. Det pågår 

mycket arbete med klimatdata för uppföljning i privat sektor, här kan det vara relevant 
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att jobba tillsammans. Nya möjligheter för uppföljning kan stöda striktare krav. Åkare 

och andra aktörer som ska leverera transporttjänster kommer köra både åt offentlig 

och privat sektor. Interaktionen sker ganska bra mellan de här. De vi samverkar med 

säger att höga krav ska ställas. Uppföljningen bör ske på samma sätt mellan för både 

privata och offentliga sektorer. Datadelning blir jätteviktigt. Bolag diskuterar detta, 

hur data ska hanteras. Det behöver vara kontinuerlig samverkan, inte bara i just 

upphandlingsprocessen. Offentlig verksamhet kan då uppleva att det blir väldigt 

mycket dyrare, men behöver det inte bli det, utan kan göras smartare. 

• Politiken ska ha teknikneutrala regler. Det är prestandan till exempel klimatprestandan 

som är det viktiga. Transportsektorn är ett tydligt dåligt exempel på hur det blir när 

politiken blir kär i en specifik teknik. En kärlek som förflyttat sig mellan olika 

tekniker över tid. 

• En del EU-finansiering kräver att städer har SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) 

för att beviljas.  

• Offentlig sektor behöver få statens stöd och krav på digitaliseringsresa. Datadrivet 

underlag och digitala tvillingar väldigt viktiga verktyg för effektivare mobilitet. 

• Samordna bygglogistisk i städer. Omställning till elektricitet kommer inte att fungera 

om vi inte samtidigt ökar transporteffektiviteten. Upphandla gemensamma lösningar 

för logistik och transporter för all offentlig sektor, typ matleveranser till skolor, 

leveranser till byggarbetsplatser. Logistiksamordning kan handla om 

informationsöverföring via digitala plattformar. 

• Myndigheterna måste bli mycket bättre på kompetensen. När man bygger ut stöden så 

tänker man analogt: byta bensin till el 1:1, men det går att ersätta 40 lastbilar med 4.  

 

Livscykelkostnadskalkyler och cirkularitet 

• Livscykelberäkningar behövs för både kostnader och klimatutsläpp för olika nyckeltal 

(KPI). Inklusive avfallsuppkomst. 

• Ett stort fall framåt vore att stimulera upphandling med livscykelperspektiv. Idag 

bromsas utveckling av nya affärsmodeller av att upphandlingen premierar "linjära" 

affärsmodeller. Krav kan ge det utfallet att det här tas om hand. Kompetenshöjning, 

piloter och så vidare. Ökad förmåga för kommuner och regioner att köpa in just det 

som är billigast per år snarare än billigast vid inköp. 

• Kvotplikter kan vara bra, men bonus-malus är en bättre drivkraft och "polluter pays" 

som drivkraft, till exempel 10% ska vara grönt/återbrukat för cement.  

• Vi tar inte det fulla ansvaret för avfallsuppkomst. Ansvaret måste flyttas upp, 

produktdesign är där problemet uppkommer. Datadelning är det största hindret för att 

åstadkomma cirkularitet, där designledet inte vet vilka avfall som produceras. 

• Viktigt att försöksverksamhet kan verka utanför nu gällande regelverk. Gäller särskilt 

inom området att gå från linjärt till cirkulärt. 
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Energi och effekt 

• Viktigt med planering på lokal, regional och nationell nivå för elnätsutbyggnad 

eftersom så långa ledtider, öka möjligheten till att ha framförhållning i byggandet. 

Även viktigt att säkra svängmassa i elnätet för tillräcklig systemstabilitet. 

• Konverteringsstöd behövs för att komma bort från eluppvärmning. Det byggs väldigt 

mycket med ren elvärme. Det till åtgärder för att konvertera befintlig eluppvärmning 

och att se till att vi inte bygger fast oss i eluppvärmning. 

• Med batteribyte/battery swapping kan man både hantera nät- och effektproblem och 

möta godssektorns behov av elektrifierade godstransporter. Fordon som står still och 

laddar gör dem inte ekonomiska att köpa in då de blir stående för länge.  

• Kommunerna spelar en viktig roll i förutsättningarna för samverkan och industriell 

symbios, mycket kopplat till energi. Goda exempel där regionen och kommunen varit 

delaktiga också när det gäller fortsatt utveckling av till exempel fjärrvärme med 

spillvärme från industriell verksamhet. Görs idag men inte från alla pappersbruk och 

kan utvecklas mer. 

 

Hearing Offentlig sektor 14 mars 2022 

En hearing anordnades även med syfte att stämma av med aktörer från offentlig sektor. Flera av vilka 

deltagit i tidigare dialoger. I programmet ingick presentation av uppdraget, processen, hindersanalysen 

och våra preliminära förslag. 

Deltagare: Länsstyrelserna, LEKS, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SKR, Klimatkommunerna, 

Fossilfritt Sverige, Trafikverket, Boverket, kommuner (Heby, Enköping, Håbo, Östhammar, 

Storuman, Älvkarleby, Uppsala, Piteå, Skellefteå, Göteborg, Stockholm, Tierp, Knivsta), Region 

Uppsala, Region Stockholm, Västra Götalands Region, Region Örebro, Konjunkturinstitutet, 

Tillväxtverket, Energikontoret i Mälardalen, BioDriv Öst, EKR, Trafikanalys, Tillväxtanalys    

Inspel från deltagarna: 

 

Utredningens förslag Ledarskap för klimatet 

• Spännande förslag, relevanta på många sätt. Förebild finns i 

energieffektiviseringsavtalen från 2015 där de flesta kommuner deltog. Även detta 

kan bli attraktivt för kommunerna om medel för åtgärder också tillskjuts, inte bara 

tjänster eller klimatkontrakt/avtal.  

• Viktigt att stöden blir långsiktiga. 

• Ansvarsutkrävande är viktigt, ändring i till exempel kommunallagen får inte 

genomslag om det inte sker uppföljning och påföljder. Ledarskap är inte bara att 

påbörja nya verksamheter utan också att avsluta/lägga ner sådant som är 

återvändsgränder (till exempel investeringar i fossil infrastruktur som naturgas). 

Länsstyrelsen: vi betonar ökad intern uppföljning i våra förslag. 

• Samverkan mellan länsstyrelsen och regionen viktig för kommunerna, det ger ökad 

tydlighet. Den nationella nivån behöver gynna det samarbetet. 

Sida 497 (547)



212 

 

• Att samordna myndigheterna kan vara lika viktigt i en nationell färdplan som att få 

med kommunerna.  

• Finns stor efterfrågan hos kommunerna att få nedbruten data som kan användas utan 

så mycket egna analyser och kompletterande undersökningar.  

 

Livscykelkostnadsanalyser (LCC) och cirkularitet 

• Ett område där utveckling behövs, men svårt att ställa krav i lag utan att riskera att det 

tar resurser från där de gör större nytta. Leverantörsdialog är viktigt, och en del pågår 

till exempel nätverk, databaser osv.  

• Behövs data om konsumtion på standardiserat sätt.  

• Krav på LCC perspektiv över investeringens livscykel är bra. Dock måste man 

samtidigt finansiera ett kompetenslyft. Det finns många lagar som inte följs av 

kommuner kopplat till exempel att man ska ta fram underhållsplaner 30 år framåt eller 

obligatorisk ventilationskontroll som bara är en pappersexercis samt att kommuner 

inte avskriver enligt K3 (komponentavskrivningsmetoden). Se till att de lagar som 

finns också följs. När det gäller investeringar så tar man idag inte LCC perspektiv 

(kommuner fattar beslut utifrån kortsiktig pay-off perspektiv dvs. BELOK) och det är 

ett stort problem.  

• Om man ska ta fram fler analyser måste man vara noga med att visa hur dessa 

analyser kommer att användas av målgruppen. Inga fler hyllvärmare. LCC kalkyler är 

nödvändiga men kommuner har inte kapacitet att genomföra dessa och även väldigt få 

konsulter arbetar med LCC. Så det finns en risk att man bara ställer ännu ett krav som 

inte följs. Det krävs en generell kapacitetshöjning i alla kommuner. Ju mer man 

outsourcar desto mindre kompetens har man själv. 

 

Stärkt planering 

• Det regionala perspektivet är det relevanta här, om man ska få ordning på 

markanvändningen. Har nämnts en vilja från regeringen att det ska bli fler regionala 

planeringsorgan. Bredare grepp, motsvarande en regional ÖP som hanterar 

knäckfrågor och regionala knytpunkter. Regeringen kan dock inte tvinga kommunerna 

till regional planering, men kan stödja arbetet med regionala planeringsunderlag. 

• Mindre medel ges numera till länstransportplanerna och staten tar inte ansvar för steg 

1- och 2-åtgärder (mobilitetsåtgärder). Länsstyrelsen hänvisar till viss del även till 

Trafikanalys uppdrag och utredning. 

• Planeringskatalogen: hur ska stressade planerare kunna ta till sig information i 

komplexa frågor. Utformningen av planeringsunderlag är viktigt, liksom möjligheten 

att förse kommunerna med användbara data.   

• Kommunala energiplaner: behöver göras utifrån vad kommunen har rådighet över, 

koppla till ledarskap. 

• Kommunala planer för mer våtmarker (som även ger kolinbindning och därmed 

minskad klimatpåverkan): omfattande arbete kopplat till landskapsanalys, 

vattendirektivet och tillstånd från länsstyrelsen, blir lätt tungrott, kommunerna 
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behöver ökad rådighet för snabbare beslut, annars risk att det lokala engagemanget 

stannar upp.  

• Ju mer frihet som ges till kommunerna, desto viktigare att det följs upp och att ansvar 

utkrävs. 

 

Upphandling 

• - Vissa dialoger ska vara på nationell nivå. Kräver prioriteringar och därför är det inte 

lämpligt med lagkrav som riskerar att splittra resurser. Det blir ofta fel när man tänker 

på upphandling som ett eget område. Upphandling ska komma in i varje område men 

det måste finnas ett nära samarbete mellan specialisten (som kan de tekniska 

detaljerna och kostnaderna) och upphandlaren (som kan LOU). Problemet är ofta att 

det saknas en person som orkar gräva i de tekniska detaljerna och att den offentliga 

aktören inte har en bild över vilken slutresultat man vill uppnå.  

 

 

Energi och effekt 

• ”Effektklivet” bra förslag (dvs stöd till investeringar som minskar eleffektbehovet). 

Elektrifieringsstrategin ger separata utredningar för energi och effektfrågor. Sannolikt 

enklast att bygga vidare på Klimatklivet och föra in en effektkomponent, och se över 

klimatvärderingen av elbesparing (ur marginalperspektiv snarare än medel som idag).  

• Problem med stöd är att de kan störa marknaden, att man avvaktar stöd eller att luften 

går ur marknaden när stödet försvinner. Långsiktiga stöd kan behövas, bra att styra 

mot effekt i första hand. Måste också vara välutformade stödnivåer för att inte störa 

marknaden för mycket. Med systemperspektiv kan ett övergripande synsätt ge 

effektivare och långsiktigare lösningar som till exempel kan gynna 

spillvärmelösningar och ledig elkapacitet för industrietableringar med mera.  

• Myndighetssamverkan behövs för vägledning av tillsyn. Behöver också fundera på 

hur mycket vi kan lasta på den kommunala tillsynen, oro har uttryckts för till exempel 

tillsynen för de nya kraven på miniminivå för laddinfrastruktur för parkeringar.  

 

Övrigt 

• Viktigt att stöd som Klimatklivet och Stadsmiljöavtal blir kvar och breddas. 

Trafikverket måste få använda medel i nationella planen till steg 1- och 2-åtgärder, det 

är där stor nytta kan göras. 

• Kommunala databaser för att kunna skatta effekterna av sina klimatåtgärder, här kan 

behövas enkla mallar och standardiserade arbetssätt. Finns stora möjligheter att skapa 

nya samarbeten och värden på lokal och regional nivå vad gäller nyttjande av data för 

optimal förvaltning och bra investeringsbeslut, dock finns utmaningar gällande 

sekretess. 

• Lärande också av det som inte fungerat. Viktigt våga lyfta problem, kritisera oss 

själva.  
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• Finansiera klimatstrateger: klimatarbete ska inte ligga på en enskild person utan 

genomsyra hela verksamheten. Måste veta exakt vad man vill ändra och rikta pengar 

till den delen av organisationen som äger frågan och sedan ska det följas upp. Inte 

precisera som finansiering av en tjänst, utan stöd till kapacitet. Sedan vara upp till 

kommunen hur man vill utforma användandet av stödet. 

• Medlemmar i Klimatkommunerna lyfter att det är helt avgörande att det finns 

tjänsteperson/er som har arbetstid för att arbeta klimatstrategiskt. Med uppdrag att 

samordna, implementera och följa upp. Sedan behövs det även resurser till åtgärder. 

• Större städer har större möjligheter att tillsätta resurser för att arbeta med frågorna. 

Mindre kommuner flaggar ofta för oss som regionen och våra kommunalförbund att 

det behövs ett större samarbete över kommungränserna med gemensamma resurser i 

dessa frågor. 

• Ställ krav på gedigen analys av omställningsrisker, kommunerna måste göra analyser 

av risker av att inte arbeta med omställningen.  
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7.7 Bilaga 7 Översikt över förslagen 
 

Tabell 3. Tabellen visar en översikt över utredningens förslag, vilka hinder de bemöter och på vilken aktörsnivå de verkar. 

Paket Hinder/möjlighet Aktörsnivå Förslag 

Ledarskap för 
klimat-
omställning 

Främst hinders-
dimension 1: 
Brist på ledarskap 

 

Flernivå: 
nationell + 
regional + 
kommunal 

1. Nationell samordnare för Färdplan för kommuner och 
regioners klimatomställning 
1.1 Uppdrag som förändringsledare med kansli 
1.2 Färdplan för kommuner och regioners 
klimatomställning  
1.3 Kompetenslyft för klimatet - leda klimatomställning 
med helhetssyn 

Myndighetslyft 
för klimatet 

Främst hinders-
dimension 1: 
Brist på ledarskap 
 

Flernivå:  
nationell + 
regional + 
kommunal 
 

2. Myndighetslyft för kommuner och regioners 
klimatomställning 
2.1 Uppdrag till myndigheter om att utveckla samverkan 
för lokal och regional klimatomställning 
2.2 En kunskapsarena för kommuner och regioners 
klimatomställning  
2.3 Rådgivningscentral för försöksverksamhet  
2.4 Förstärkt uppdrag till statistikmyndigheter att utveckla 
statistik på lokal och regional nivå 

Kommunalt 
klimatlyft 

Främst hinders-
dimension 2: 
Resursbrist, inkl. 
kapacitetsbrist 

Kommun 

3. Klimatomställningsfunktion på strategisk nivå hos 
kommuner 

4. Standardiserad redovisning av klimatåtgärder  

Regionalt 
klimatlyft 

Främst hinders-
dimension 2: 
Resursbrist inkl. 
kapacitetsbrist 

 

Regional + 
kommunal 

 

5. Förstärkt uppdrag till länsstyrelsen för att leda och 
koordinera energi- och klimatomställning på lokal och 
regional nivå 

6. Regional upphandlingssamordning 

7. Regional mobilitets- och 
tillgänglighetssamordningsfunktion  

Kompletterande 
förslag med 
särskild relevans 
för lokal och 
regional klimat-
omställning 

Främst hinders-
dimension 3: 
Ramvillkor, 
uppföljning 
 

Flernivå:  
nationell + 
regional + 
kommunal 
 

8. Ökade klimatkrav i offentlig upphandling  
8.1 Uppdrag om att ta fram en vägledning för 
upphandlande enheters egna riktlinjer 
8.2 Uppdrag om att utreda framtagande av fördjupade 
vägledningar inom områden av extra relevans för minskad 
klimatpåverkan 

9. Ökad lokal implementeringsförmåga för kolinbindning 
via återvätning 
9.1 Kompetenssatsning för ökad kolinbindning genom 
återvätning av skogsmark 
9.2 Förlängt uppdrag om att etablera återvätningsavtal 

10. Utred tillstånds- respektive anmälningskrav för stora 
energi- och eleffektanvändare.  
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7.8 Bilaga 8 Översikt över förslag som utredningen har valt att inte gå vidare med  

 

 Hinder/möjlighet Förslag Varför förslaget inte tagits vidare  

E
n

er
g
i 

Energieffektivisering för 

kommunägda byggnader 

genomförs inte i den grad som 

skulle vara lönsamt i ett längre 

perspektiv på grund av 

kortsiktigt tänkande samt 

uppdelning i separata budgetar 

för nybyggnation respektive drift 

och underhåll.  

Skattefri fondering av 

klimatväxlingsmedel under 

tre år, som ett sätt att 

gynna intern klimatskatt på 

klimatpåverkande utsläpp 

och även energi. 

Brist på fonderingsmöjlighet har inte 

framgått som ett hinder för att genomföra 

energi- och klimatväxling.  

 

EU-kommissionen har föreslagit revidering 

av direktivet om byggnaders energiprestanda 

med bland annat skärpningar i krav på 

energieffektivisering för offentligt ägda 

byggnader. 

Energieffektivisering av 

byggnader fördröjs genom att 

ägare och användare har olika 

rådighet och drivkraft. Kostnader 

för energi kan föras över till en 

hyresgäst och därmed minskar 

ägarens drivkraft till förändring, 

om inte hyresgästen kan eller vill 

driva frågan. 

Stöd för 

energieffektivisering samt 

ökade krav. 

Energieffektivisering bör gynnas genom 

ökat införande av livscykelkostnads-

beräkningar i förslag 8.  

 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att 

analysera hur användningen av energi, effekt 

och resurser kan effektiviseras i olika delar 

av samhället.  

Det råder lägre krav på 

energieffektivitet för fritidshus 

och kommunen saknar möjlighet 

att ställa krav på att de 

exempelvis ansluter sig till 

fjärrvärmenätet.  

Energikrav även för 

fritidshus i BBR. 

Få kommuner lyfte denna fråga, därför ej 

prioriterad. 

Det saknas incitament som till 

exempel bidrag för att öka 

effektiviteten i nyttjandet av 

elnätet genom åtgärder för att 

utöka fjärrvärmen.  

Det sker fortfarande mycket 

uppvärmning med 

direktverkande el i kommuner, 

det saknas incitament till 

konvertering. 

Stöd för fjärrvärme.  

Stöd för konvertering till 

fjärrvärme. 

Energimyndigheten har fått i uppdrag om att 

ta fram förslag till en strategi för en 

långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och 

kraftvärmesektorn.  

 

I rapporten betonas vikten av ”Effektklivet” 

som investeringsstöd för åtgärder som 

minskar behovet av eleffekt, se avsnitt 4.12.  

 

I övrigt hänvisas till det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys. 

Brist på tydlig ansvarsfördelning 

och samverkan inom kommunal 

energiplanering på grund av 

föråldrad lagstiftning. 

Nationellt krav på regional 

energiplanering. 

 

Krav på regelbunden 

uppdatering av regional 

infrastrukturplan för 

förnybara drivmedel och 

laddbara fordon med 

koppling till kommunala 

energiplaner. Kommunala 

planer kan sammanställas 

till regionala underlag av 

länsstyrelserna. 

I elektrifieringsstrategin beskrivs hur 

planering bör utvecklas, med nationell,  

regional och lokal elnätsplanering, 

samordning av insatser regionalt,  

kommunal energiplanering samt 

riksintressen inom energiområdet. 

 

Förstärkning av länsstyrelsernas uppdrag 

regionalt inom energi och klimat föreslås 

stärkas genom förslag 5, vilket ökar 

genomförandekraften för 

elektrifieringsstrategin. 

Beskattning av användning av 

egenproducerad el verkar 

hämmande för fler 

solanläggningar. 

 Ändrade regler från och med sommaren 

2021, troligtvis inget hinder längre att dela 

sol-el mellan olika byggnader. För 

energiskattefrågor kopplat till egen 
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användning av egenproducerad el hänvisas i 

övrigt till Energimyndigheten. 
A

v
fa

ll
sf

ö
rb

rä
n

n
in

g
 

Fossila utsläpp från kommunala 

förbränningsanläggningar på 

grund av stor andel plast från 

fossila råvaror i avfallet. 

Mängden onödiga och skadliga 

förpackningar måste minska. 

Krav på minskad 

användning av fossila 

råvaror vid 

plasttillverkning. 

 

Ökad plaståtervinning. 

 

Det pågår nationella projekt för 

plastraffinaderi. Nationella mål för 

återvunnen plast i förpackningar finns. 

Dagligvaruhandeln har tagit fram en 

färdplan med Fossilfritt Sverige där de har 

som mål att plastförpackningar år 2030 ska 

vara producerade av förnybar eller 

återvunnen råvara. 

  

Kommunala avfallsplaner kan redan idag 

utformas för ökad cirkulär användning av 

plast med ökad återvinning och minskad 

användning. Avfall Sverige erbjuder stöd.  

 

Plast i avfall kan minskas genom åtgärder i 

konsumtionsledet och påverkas av de förslag 

i uppdraget som rör offentlig upphandling, 

förslag 6 och 8. 

 

I övrigt hänvisas till det parallella uppdraget 

till Tillväxtanalys samt de utredningar i 

plastfrågan som Naturvårdsverket 

genomfört, bland annat om kvotplikt. 

Saknas regelverk, incitament och 

stöd för CCS på 

avfallsförbränningsanläggningar. 

 

 Avfallsförbränningsanläggningar ingår i 

ETS, så drivkraft finns för minskade fossila 

utsläpp. 

Det är möjligt att få stöd från Klimatklivet 

för koldioxidinfångning från 

avfallsförbränning. 

R
es

u
rs

ef
fe

k
ti

v
it

et
 

Hindrande regelverk för 

användning av återvunnet 

material. Till exempel kan 

återbrukade dörrar vara några 

centimeter för smala enligt 

gällande byggregler. 

Ändring av byggregler för 

återvunnet material. 

 

Kvotplikt återvunnet 

material. 

Nationell strategi och handlingsplan för 

cirkulär ekonomi finns och Boverket har i 

uppdrag att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

bygg- och fastighetssektorn. 

 

Det är svårt att ändra byggreglerna generellt 

innan det finns en marknad och erfarenheter 

om att använda återbrukat och återvunnet 

material. Det behövs beställarnätverk för 

återvunnet byggmaterial för 

erfarenhetsutbyte, samt försöksverksamhet 

eller pilotprojekt. Det pågår en utredning för 

försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110) och i detta 

uppdrag föreslås en rådgivningscentral, 

förslag 2.3, där lokala och regionala aktörer 

kan vända sig för stöd i olika frågor. 

Hindrande regler för återvinning 

av massor. 

Det är oklart vilka regler 

som föreslås ändras.  

 

Platsspecifika krav kan användas redan idag. 

Verkar vara mer ett logistikproblem samt det 

faktum att provtagning och mellanlagring 

behövs eftersom nästan alla 

jord/schaktmassor i tätorter är förorenade. 

Utmaningar för gemensam hantering av 

massor kan vara att byggplaner ändras och 

anvisad plats för lagring kan uppfattas, eller 

vara, olämplig/fördyrande etcetera.  
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Branschen bör kunna utveckla förbättrad 

logistik, en del arbete pågår redan till 

exempel projekt för minskade transporter av 

jordmassor genom förbättrat samarbete.  

Saknas tillräckliga incitament för 

ombyggnation/renovering av 

kommuners befintliga 

byggnader. I ett slags 

fyrstegsprincip behöver 

lokalbehovet minska, befintliga 

lokaler användas i större 

utsträckning eller byggas om 

innan ställning till nybyggnation 

tas. 

 

Möjligheten att renovera och 

nyttja äldre befintliga byggnader 

eller ändra användning begränsas 

av energikrav, dagsljuskrav och 

andra regleringar i PBL. I vissa 

fall hindrar det att byggnader kan 

fortsätta användas under en 

längre tid eller att renovering blir 

möjlig. 

 

Möjligheten att tillfälligt nyttja 

lokaler/byggnader till exempel 

som evakueringslokal vid 

renoveringar/ombyggnader för 

olika typer av kommunal 

verksamhet begränsas.  

Stöd för ombyggnation av 

befintliga byggnader. 

 

Försöksverksamhet för att 

testa att ta fram nya regler. 

Tillåta att kommuner 

pilottestar, till exempel att 

kommuner prioriterar 

bygglov som handlar om 

ombyggnation och 

renovering i stället för 

nybyggnation. 

 

Utred vilka undantag och 

nivåer som kan tillåtas så 

att rivning kan undvikas 

byggnaders livslängd kan 

öka. Att förlänga 

byggnaders livslängd 

bedöms vara en viktig väg 

för att minska byggandets 

klimatpåverkan. 

Klimatberäkningar kan visa fördelarna med 

att renovera och spara delar i stället för att 

riva och bygga nytt. Från den 1 januari 2022 

måste byggherrar redovisa vilken 

klimatpåverkan nya byggnader har.  

 

Kommuners möjlighet och kapacitet att 

arbeta med bättre nyttjande av 

byggnadsbestånd ur ett klimatperspektiv 

förbättras genom förslag 3 

Klimatomställningsfunktion och förslag 2.3 

rådgivningscentral för försöksverksamhet i 

detta uppdrag. Det pågår även en utredning 

för försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110). 

 

Nationell strategi och handlingsplan för 

cirkulär ekonomi finns. Boverket har 

uppdrag om att utveckla arbetet med 

omställningen till en cirkulär ekonomi i 

byggsektorn i syfte att bidra till att uppnå 

Sveriges miljö- och klimatmål 

(Fi2022/00506). 

 

F
y

si
sk
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n
er
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g
 

Glapp mellan översikts-, 

detaljplaner och bygglov. Ingen 

håller ihop det strategiska 

arbetet. 

Mobilitetsutredningar 

/klimatutredningar även 

för befintlig bebyggelse, 

till exempel i samband 

med energideklarationen. 

I uppdraget ges stöd för 

mobilitetsbedömning av nya planer enligt 

Klimaträttsutredningens förslag samt att det 

behövs uppdrag till Boverket om fortsatt 

arbete med verktyg för klimatbedömning 

nya planer, se avsnitt 4.12. Vi betonar även 

behovet av förnyad bedömning av tidigare 

beslutade men ej byggstartade projekt i 

länstransportplanerna. 

  

Ur klimatsynpunkt är det för befintlig 

bebyggelse förutom ökad andel cykel-, 

gång-, och kollektivtrafik viktigt med 

elektrifiering. Boverkets minimikrav på 

laddpunkter (enligt EU-direktiv) kommer att 

utvecklas och ingår i kommunal tillsyn. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Saknas ekonomiska incitament 

för att behålla träd och skog 

(grön infrastruktur) vid 

planering. Prissättningen 

reflekterar inte dessa värden.  

Kommunalt/regionalt krav 

på att utveckla 

koldioxidbudget som 

inkluderar kolinlagring och 

grön infrastruktur. Kan 

ingå i paket med 

beräkningsmetoder, stöd 

för att ge incitament till att 

Vi rekommenderar i vår rapport att Boverket 

får fortsatt uppdrag om att ta fram ett 

verktyg för att räkna på klimatpåverkan från 

olika 

exploaterings/ombyggnationsalternativ, där 

även träd med mera ingår, se avsnitt 4.12. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Tillväxtanalys. 
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tillvarata skog/träd i 

stadsbild med mera. 

I PBL saknas möjlighet för 

kommuner att ställa krav om 

ekologisk kompensation. 

 Det finns ett antal kommuner som använder 

sig av olika former av frivillig kompensation 

för att minska negativa effekter av 

exploatering. 

 

Vi rekommenderar i vår rapport att Boverket 

får fortsatt uppdrag om att ta fram ett 

verktyg för att räkna på klimatpåverkan från 

olika 

exploaterings/ombyggnationsalternativ, där 

även träd med mera ingår, se avsnitt 4.12. 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Tillväxtanalys. 

Värdet av marken (framför allt i 

stadsmiljö) tar inte hänsyn till 

miljökonsekvenser och alltför 

stor andel mark görs till 

parkeringsytor. Parkeringar är 

därmed för billiga. 

Miniminivåer för p-

avgifter 

 

Kommuner kan redan idag kan styra p-talet 

med olika motprestationer som bilpool och 

så vidare. Det är möjligt att höja p-avgifter i 

allmännyttan av rättviseskäl. 

 

Behov av ökad regional 

planering. 

 

 Krav på regional översiktsplanering i alla 

regioner inkräktar på kommunal 

självstyrelse. Regionplanering bygger idag 

på att kommunerna i en region är överens 

om att införa det (senast Halland). I 

Miljömålsrådets förslag Ramverk för 

nationell planering tas frågor kring 

förbättrad planering och samordning upp. 

 

Förstärkning till länsstyrelsen, förslag 5, och 

till regionala mobilitetskoordinatorer, förslag 

7, ökar kapaciteten för samordning av och 

stöd i planering från regional nivå. 

Planeringskatalogen är svår att 

hitta i, och utgör inte ett 

tillräckligt bra stöd till 

kommunal planerare.  

Förbättrad 

planeringskatalog. 

 

 

Planeringskatalogen är ganska ny och en 

förvaltningsgrupp finns. Hindret togs inte 

upp så mycket under kommunintervjuerna. 

Kommuner upplever att de 

saknar rådighet att ställa särkrav 

vid till exempel markanvisningar 

(det råder dock delade meningar 

om huruvida detta är ett hinder 

eller inte). Kommuner kan inte 

heller kräva anslutning till 

fjärrvärme, el- och 

effekteffektivisering och så 

vidare. Särkrav förbjöds i PBL år 

2015. 

Krav i PBL på att mark 

reserveras i detaljplaner för 

framtida ledningsbunden 

infrastruktur, så som 

spillvärmeledningar, för att 

inte omöjliggöra delad 

värme och el i framtiden. 

 

Försöksverksamhet med 

särkrav vid byggnation. 

 

"Effektklivet" 

Investeringsstöd för 

åtgärder som minskar 

behovet av eleffekt, till 

exempel styr- och 

reglerteknik för ökad 

flexmöjlighet, 

Kommunerna kan åstadkomma högre nivå 

utan särkrav, till exempel genom 

markanvisningstävlingar. 

 

Vi har inte prioriterat att utreda krav på 

reservation av mark då vi inte uppfattat att 

detta är ett bekymmer idag, utan det bör 

lämpligen komma med i uppdaterad 

vägledning för kommunal energiplanering.  

 

Angående försöksverksamhet föreslår vi 

rådgivning från myndigheter, förslag 2.3. 

Det pågår även en utredning för 

försöksverksamhet för kommunal 

verksamhet (Dir. 2021:110).  

 

"Effektklivet" föreslår vi att 

Energimyndigheten studerar i sitt uppdrag 

om att analysera hur användningen av 
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spillvärmeledningar, 

ödriftslösningar.  

 

Ställa krav i Miljöbalken 

på tillvaratagande av 

spillvärme, till exempel 

tillstånd/anmälningsplikt 

för stora producenter av 

spillvärme, så som 

datahallar.  

energi, effekt och resurser kan effektiviseras 

i olika delar av samhället. 

 

Krav på ökad energismarthet genom 

förslaget på tillstånds/anmälningsplikt för 

stora energi- och effektanvändare hanteras 

genom förslag 10. 

 

Kommuner har inte möjlighet att 

avkräva att företag följer 

detaljplaner, vilket kan leda till 

att kommunen planerar för en 

utveckling som sedan inte blir 

av, till exempel att verksamhet 

anger ska använda godstransport 

på järnväg men i slutändan blir 

det inte så. 

Planbeskrivning, inte bara 

plankarta bör bli lagkrav 

med sanktionsmöjlighet 

för kommunen. 

Har inte lyfts som stort hinder för många 

kommuner. 

T
ra
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Det är krångligt att färdas över 

läns/regiongräns, gemensamt 

biljettsystem för kollektivtrafik 

saknas. Brist på beslutsfattande 

och samverkan mellan 

regionerna. 

Krav på samordning  

Stöd till samordning 

Trafikverket har i uppdrag att analysera och 

föreslå hur ett ekonomiskt stöd för att 

utveckla och integrera regionala 

biljettsystem för ökad nationell tillgång till 

kollektivtrafikens biljetter bör utformas. 

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 

2022. 

Kommunen har inte full rådighet 

över att ta ut eller differentiera p-

avgifter med mera. 

Ökade möjligheter för 

kommuner att ta ut och 

differentiera p-avgifter. 

Klimatkommunerna har stöd och goda 

exempel. 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Dålig uppkoppling för de som 

bor på landsbygden kan leda till 

bilåkning som hade kunnat 

undvikas.  

Ökad digital tillgänglighet 

genom ökat stöd och ökade 

krav. 

Nationellt sett är den digitala 

tillgängligheten relativt god. 96% av alla 

hushåll hade tillgång till snabbt bredband 

oktober 2021. Jämtlands län ligger lägst i 

Sverige med 88%. Det pågår fortsatta 

digitaliserings- och tillgänglighetsprocesser 

hos bland annat länsstyrelser och regioner.  

Kollektivtrafikmedel ges per 

invånare, vilket missgynnar 

glesbygd. 

Ändrade regler. Vi hänvisar till det parallella uppdraget till 

Trafikanalys. 

Brister i genomförande av planer 

och strategier. Även om det finns 

kommunala strategier och planer 

om att till exempel gång, cykling 

och kollektivtrafik, GCK, ska ges 

prioritet för att öka, är 

förverkligandet av planerna är 

svårare att få till. 

 

Det nationella målet för ökad 

GCK är heller inte så känt på 

kommunal nivå. Anledningar 

som lyftes var att om kommuner 

ska arbeta med att nå ett sådant 

mål måste de också avkrävas 

resultat, annars sker ingen 

förändring och politiken på lokal 

nivå känner sig inte berörd. Den 

Krav på uppföljning per 

kommun och region för det 

nationella målet om ökad 

GCK (till exempel i 

länstransportplaner, 

regionala 

utvecklingsplaner och så 

vidare) samt påföljd vid 

bristande redovisning 

och/eller bristande 

måluppfyllelse. 

 

I stället för krav föreslår vi stöd till 

kommuners arbete med tillgänglighet och 

mobilitet genom regionala mobilitets- och 

tillgänglighetssamordnare.  

 

Trafikanalys har föreslagit olika målnivåer 

för olika kommungrupper i ett 

regeringsuppdrag (2019:7). För uppföljning 

hänvisar Trafikanalys till 

resvaneundersökningen som erbjuds även på 

kommunal nivå mot en viss kostnad. 
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nationella målsättningen upplevs 

som för lågt satt för en större stad 

och för högt satt för en 

landsbygd/mindre stad och är 

därför inte särskilt relevant. 

Finns ingen standardiserad 

betalningslösning för laddning. 

 

Ont om plats för laddning av 

delade fordon/hyrbil/bilpool.  

 

Svårt för hyresgäster med 

laddplats. 

 

Hemtjänsten ibland skeptisk till 

elfordon, särskilt i förhållande till 

deras säkerhet i tjänsten i landets 

norra delar med mycket snö och 

kyla och färre laddplatser. 

 

Mackar erbjuder inte fossilfria 

drivmedel utöver pumplagen och 

dess dispenser. 

Krav på fastighetsägare att 

ha p-plats med 

laddmöjlighet för delade 

fordon. 

 

Right-to-charge, rätt till 

laddning för hyresgäst. 

 

Revideringar i pumplagen. 

 

 

Genom en branschöverenskommelse finns 

nu ökade möjligheter betala laddning med 

betalkort. 

 

En utredning om hur bilpoolstjänster kan 

främjas lämnades april 2020 (SOU 2020:22). 

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

 

 

Kommuner vågar inte investera 

på grund av risk att ha investerat 

i fel teknik, särskilt inom fordon. 

Arbeta med kommunala 

och regionala offentliga 

organisationerna, 

exempelvis 

förmånsmobilitet i stället 

för förmånsbil.  

 

Ekonomiskt och/eller 

kunskapsstöd till 

delningspiloter och 

försöksverksamhet. 

 

Samordnad varutransport 

som förvalt alternativ vid 

beställning av varor. 

 

Skärpt offentlig 

upphandling med 

miniminivåer som att 

klimatkrav ska ställas på 

fossilfria transporter. Det 

görs lämpligen i en 

upptrappningsmodell. 

I detta uppdrag föreslås stöd till kommuner 

genom regionala mobilitets- och 

tillgänglighetssamordnare, förslag 7, 

regionala upphandlingssamordnare, förslag 

6, samt förslag 8 om ökade klimatkrav i 

upphandling. 

 

Lagen (2011:846) om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster och lagen (2010:1065) 

om kollektivtrafik skärps nu med krav på 

viss andel utsläppsfria fordon i offentliga 

fordonsflottor och transport/resetjänster. 

 

Mycket går att göra redan idag:  

- Goda exempel om samordnade 

varutransporter finns hos 

Klimatkommunerna 

- Leveranskrav kan anpassas så att även 

mindre aktörer kan lägga anbud (om det ger 

en lägre klimatpåverkan till exempel genom 

kortare transporter).  

 

I övrigt hänvisar vi till det parallella 

uppdraget till Trafikanalys. 

Ö
v

ri
g

t 

Marknadsmisslyckande kring att 

få fram mer klimatvänliga 

produkter och tjänster men också 

kring prissättning så det gröna 

också blir det billigare 

alternativet. Utsläppshandel, 

koldioxidskatt och energiskatt 

verkar inte räcka.  

Stöd för prisskillnad för 

klimatvänligare produkter, 

till exempel för 

förbrukningsvaror, 

biodrivmedel, biobaserad 

plast, grön betong. 

Stöd kan ibland hindra effektivisering eller 

andra åtgärder (till exempel intern 

klimatskatt/klimatväxling), och verkar då 

konserverande och inte utvecklande. Blir 

branschstöd, vilket inte hör till vårt uppdrag. 

Branscher, till exempel plastbranschen kan 

göra egna bonus-malus-system för att göra 

de gröna alternativen billigare och de fossila 

dyrare. 
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Bristande medborgardialog, 

bland annat på grund av att det är 

resurskrävande. 

Stöd till kommuner för 

samverkan med 

civilsamhället. 

Vi föreslår stöd till kommuner i olika form: 

Förslag 3 Klimatomställningsfunktion, 

förslag 1.2 Färdplan, förslag 7 Regional 

mobilitetsfunktion. Klimatkommunerna har 

en punkt om medborgardialog i sin lista för 

kommunernas klimatarbete. Viktigt att 

beakta att medborgardialog aldrig blir klar 

utan är ett pågående arbete och en del av 

kommunens grundläggande funktioner.  
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7.9 Bilaga 9 Vägledning för styrmedels- och åtgärdsanalyser inom RU Lokal och 

regional klimatomställning 2022 

 

Följande dokument ger en struktur och vägledning för konsekvensanalys av förslag på 

styrmedel och åtgärder inom uppdraget att ta fram underlag om lokal och regional 

klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Givet den 

förhållandevis begränsade tiden för konsekvensanalys får omfattningen av punkterna A-I tas 

upp på den detaljeringsnivå och i den proportion som är mest relevant för respektive analys. 

Styrmedelsanalys eller analys av åtgärder i styrningen handlar i praktiken ofta om att man får 

gå fram och tillbaka mellan analyserna i A-I nedan och successivt ändra utformningen tills 

man till slut hittar en utformning som man bedömer har de bästa förutsättningarna för att 

sammantaget beakta de olika kriterierna.  

A. Beskrivning av styrmedlet eller åtgärden  

B. Styrmedlets eller åtgärdens syfte  

C. Styrmedlets/åtgärdens interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

D. Nollalternativ och alternativa lösningar för att uppnå förslagets syfte 

E. Klimateffekt*** 

F. Kostnadseffektivitet** 

G. Synergier och effekter på andra samhällsmål  

• Effekter på andra samhällsmål såsom miljökvalitetsmålen och målen i agenda 

2030** 

• Samhällsekonomi** 

o Sysselsättning** 

o Regional utveckling**  

• Jämställdhet och jämlikhet** 

o Fördelningseffekter** 

H. Beskrivning av andra relevanta effekter 

• Rättsliga förutsättningar och eventuella effekter på kommunalt självstyre* 

• Effekter på totalförsvaret* 

• Effekter på statsbudgeten* 

• Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner* 

I. Genomförbarhet under 2023-2026 

 

* betecknar de olika kriteriernas status vad gäller den rangordning som ska genomföras inom 

uppdraget på följande sätt:  
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*** Kriterium utifrån vilket förslaget bör rangordnas och motiveras 

** Kriterier som bör vägas in och beskrivas i den mån det är möjligt 

* Kriterier som bör beskrivas där det är relevant 

Eventuella avvikande åsikter gällande rangordningen hos de olika myndigheterna (enligt 

uppdragsdialog främst Energimyndigheten och Naturvårdsverket men även andra när så är 

relevant), samt kommuner, regioner och andra aktörer, ska redovisas.  

I analysen behöver interaktionen mellan olika styrmedel respektive åtgärder alltid beaktas. 

Vad gäller styrmedlets eller åtgärdens syfte är det viktigt att göra en bedömning av det 

individuella förslagets syfte. Vad gäller vissa andra kriterier, exempelvis klimateffekt, kan det 

vara lämpligast att göra en gemensam bedömning av ett paket av styrmedel och/eller åtgärder.  

För konsekvensanalyserna under delarna A-I inom detta uppdrag ska skillnader i hur förslaget 

påverkar olika kommuner och regioner utifrån deras olika förutsättningar beaktas.  

A. Beskrivning av förslaget 

Beskriv den föreslagna styrmedelsförändringen eller åtgärden. Det kan gälla införande, 

borttagande eller justering av befintliga styrmedel eller åtgärder.  

Med styrmedel avses insatser för att genomföra ett politiskt program: 

• Ekonomiska styrmedel (skatter, subventioner, osv)   

• Regulativa/administrativa styrmedel (lagar, förordningar, osv)   

• Informativa styrmedel (kampanjer, information, osv) 

• Nätverksstyrning (stödjande av nätverk mellan aktörer på olika sätt) 

Styrmedel syftar till att påverka aktörers beslutfattande och beteende genom till exempel 

förbud, information eller ekonomiska incitament. Styrmedel ”ligger” och verkar under tid. 

En åtgärd kan vidtas som ett resultat av ett styrmedel, eller vara en separat insats. Åtgärder 

utförs ofta, men inte alltid, snarare av någon annan aktör än staten. Åtgärder kan handla om 

s.k. offentliga åtgärder, alltså offentliga investeringar som infrastrukturinvesteringar och 

offentlig konsumtion som upphandling av fordon. Sådana offentliga åtgärder innebär en direkt 

finansiering från det offentliga. Åtgärder kan, inom ramen för detta uppdrag, även handla om 

olika typer av institutionella åtgärder, till exempel ändringar i vissa aktörers befogenheter eller 

uppdrag. Om ett förslag påverkar bara en statlig aktör (exempelvis Trafikverket) är det en 

institutionell åtgärd snarare än ett styrmedel. Om ett förslag i stället påverkar flera aktörer 

(exempelvis statliga, privata, osv.), så är det snarare ett styrmedel. 

Specificera var (geografiskt eller utsläppssektor) och när styrmedlet eller åtgärden är tänkt att 

verka. Detta kan till exempel vara över hela landet, men särskilt i storstäder, inom 

transportsektorn och under åren 2023 till 2030. Tidsaspekten beskrives sedan mer utförligt i 

del I om förslagets genomförbarhet. Beskriv även vilken aktör och/eller styrningsnivå som 

styrmedlet är tänkt att påverka i det första ledet. Kedjeeffekten med påverkan på andra aktörer 

redovisas i effektkedjan (under E. Klimateffekt). 
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Beskriv hur dimensioner av tillsyn och uppföljning ingår i förslaget. Hur ska effekterna mätas 

och följas upp? Finns det något lämpligt sätt att balansera behovet av ansvarsutkrävande 

(genom uppföljning) och behovet att inte skapa onödig byråkrati som ”äter upp” tid och 

resurser från verksamhet som genererar utsläppsminskningar? 

 

B. Syfte 

Det är väsentligt att klargöra styrmedlets eller åtgärdens syfte för att kunna analysera dess 

klimateffekt och kostnadseffektivitet. 

Att nå nettonollutsläpp till 2045 kräver ett flertal styrmedel och åtgärder som tillsammans når 

detta övergripande mål genom att skapa styrning för till exempel utsläppsminskningar, 

innovation och spridning. För det enskilda förslaget gäller det att specificera den exakta rollen 

som det fyller i styrningen (till exempel att minska utsläppen inom en viss sektor, att höja 

kapaciteten för flernivåstyrning, att styra för innovationer inom en viss bransch eller 

teknikspridning inom ett visst område).  

Beskrivningen av förslagets syfte bör referera till relevanta delar av hindersanalysen och kan 

utgå från de identifierade hindersdimensionerna (och eventuellt även underliggande 

hinderskategori): 

1. Nationella, regionala och lokala målbilder, styrande strategier och ledarskap 

2. Institutionell kapacitet och omställningsförmågor på nationell, regional och lokal nivå 

• Resurser 

• Kunskap och kompetens 

• Metoder 

3. Motverkande eller otillräckliga ramvillkor, kravnivåer, data och uppföljning  

I synnerhet vad gäller styrmedel så är det önskvärt att kunna motivera detta utifrån ett 

marknadsmisslyckande, ett annat hinder som eventuellt kan motivera styrmedel, eller en annan 

lucka i styrningen och i så fall vad. För en översikt över relevanta hinder, se ’Guide och 

begreppsapparat för hindersanalys’ nedan och kategorierna som ingår i hindersanalysen 

beskriven ovan.  

Syftet bör i sin tur motiveras utifrån dess klimatrelevans. Ett styrmedel kan till exempel ha 

som syfte att gynna utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning. Klimatrelevansen motiveras 

då i sin tur utifrån betydelsen av elektrifiering av fordonsflottan för klimatomställningen.  

 

C. Förslagets interaktion med andra styrmedel/åtgärder 

Med utgångspunkt i beskrivningen av förslaget i del A, beskrivs här hur förslaget interagerar 

med andra styrmedel och/eller åtgärder. Besvara, där det är relevant, hur förslaget interagerar 

med följande: 

• Redan beslutade relevanta styrmedel 
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• Styrmedel som är ’på gång’ (längre fram i lagstiftningsprocessen) och kan tänkas träda i 

kraft inom en snar framtid 

• Paket – våra andra förslag som hänger ihop med detta 

o Här argumenteras för vår paketering samt varför förslagen är mer verksamma som paket 

än som separata delar  

• Föreslagna styrmedel i de parallella uppdragen och andra relevanta utredningar (t ex 

Klimaträttsutredningen) 

 

D. Nollalternativ och alternativa lösningar för att uppnå förslagets syfte 

Ett nollalternativ, alltså förväntad utveckling utan förslagets införande, är central för att 

bedöma de olika kriterierna nedan. Nollalternativ är i första hand Naturvårdsverkets 

referensscenario men resonemang kan även behöva föras kring aspekter som inte belyses i 

detta referensscenario. Till exempel kring huruvida regioner kan förväntas införa 

mobilitetsnoder eller liknande funktioner (alternativt förväntas åstadkomma samma 

slutresultat som vårt förslag om mobilitetsnoder ska nå) även utan vårt förslag. 

Hindersanalysen kan belysa en förväntad utveckling utan styrmedlet eller åtgärden, d.v.s. vad 

som kan tänkas hända utan förslaget. Där det anses relevant bör även en alternativ 

samhällsutveckling beskrivas. Kan denna samhällsutveckling tänkas överbrygga hindren även 

utan det föreslagna styrmedlet/åtgärden? 

Analysen bör även inkludera en redovisning och diskussion av alternativa sätt som övervägts 

för att uppnå syftet med styrmedlet. Detta för att stärka motiveringen av det valda styrmedlet. 

När så är relevant kan alternativa lösningar för att uppnå syftet även användas som 

jämförelsealternativ, utöver nollalternativet.  

Observera att denna del bör hållas relativt kort för att öka läsbarheten och genomförbarheten 

av vårt analysarbete. 

 

E. Klimateffekt 

Enligt uppdraget ska klimateffekter på lång och kort sikt beaktas (inkl. målen 2030, 2045 och 

framåt). Ett styrmedels eller en åtgärds klimateffekt kan beskrivas såväl kvalitativt som 

kvantitativt. Bedömningen av ett förslags klimateffekt bör beakta det faktum att effekten kan 

verka via andra syften än att direkt minska utsläpp, till exempel genom att främja innovation. 

Ibland kan det vara lämpligare att bedöma klimateffekten av ett styrningspaket, snarare än av 

ett enskilt förslag. Det måste vara en tydlig argumentation kring vad effekten är för paketet, 

och att denna enbart uppnås genom att införa hela paketet och inte genom ett enskilt separat 

förslag. Här bör kopplingar göras till beskrivningen i del C om hur olika förslag interagerar 

med varandra.  

Klimateffekter kan även vara indirekta, d.v.s. att de inte är huvudsyftet med ett styrmedel eller 

åtgärdsförslag. Till exempel kan en hastighetsminskning på väg införd för att minska på buller 

även leda till minskade klimatutsläpp.  
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Läckageeffekter bör också beskrivas. Dessa är effekter på växthusgasutsläpp bortom de 

avgränsningar i tid och rum som framgår av syftet och regeringsuppdraget (territoriella 

utsläpp). 

För en mer utförlig genomgång av hur en bedömning av ett förslags klimateffekt kan 

genomföras, se den myndighetsgemensamma vägledning för klimateffektbedömningar som 

Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket och Trafikverket tagit fram. I 

vägledningen föreslås en inledande analys som kan sammanfattas i följande steg: 

• Definiera jämförelsealternativ (i första hand Naturvårdsverkets referensscenario, 

nollalternativ i D, men kan även vara annat beroende på förslag). 

• Beskriv effektkedjor översiktligt. 

Utifrån denna kan en effektberäkning, en kvalitativ effektbedömning eller en kombination av 

de två genomföras. Principer och tillvägagångssätt för dessa beskrivs närmare i vägledningen. 

Observera att vissa av dessa steg ovan omhändertas i andra delar av analysen, i de fallen går 

det bra att referera till beskrivningarna där. Det viktiga är att säkerställa att alla delar tas upp 

på lämplig plats i analysen och att det här presenteras en bedömning av förslagets 

klimateffekt. 

 

F. Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet är ett av de kriterier som bör vägas in och beskrivas i den mån det är 

möjligt. 

Kostnadseffektivitet blir aktuellt när man finner att flera möjliga styrmedel eller åtgärder, eller 

kombinationer av dem, är likvärdiga i sina egenskaper och precision att uppfylla ett eller flera 

syften ovan. För att bedöma om ett förslag är kostnadseffektivt behöver en bedömning göras 

om det föreslagna styrmedlet (eller paketet) möjliggör att syftet nås genom minsta möjliga 

kostnad, jämfört med alternativa lösningar för att uppnå samma syfte (beskrivna under D, 

respektive B).  

Ur uppdraget: 

Vid bedömningar av åtgärders kostnadseffektivitet bör både kortsiktiga och långsiktiga 

klimateffekter beaktas, liksom direkta och indirekta klimateffekter. En utgångspunkt för 

bedömningen bör vara avsnitt 7.2 ”Konsekvensutredningar och utvärderingar i klimat-

politiken” i 2020 års klimatredovisning (se prop. 2020/21:1 utg.omr. 20 bilaga 1 s.165 f).  

En principiell bedömning av ett förslags kostnadseffektivitet innebär en bedömning av i vilken 

mån styrningen möjliggör att styrmedel och åtgärder genomförs på så sätt att de är minst 

kostsamma/innebär minsta möjliga uppoffring för samhället som helhet. ”Uppoffring” i detta 

sammanhang ska förstås i ordets bredare bemärkelse. Det kan till exempel innefatta förlorat 

välbefinnande eller förlorad tid. För ett brett styrmedel med syfte att minska utsläppen 

generellt i ekonomin kan det handla om huruvida utsläppsminskande åtgärder sker där de är 

som minst kostsamma. I den analysen ingår även att bedöma i vilken mån förslaget ger 

incitament till innovation. För ett styrmedel som specifikt syftar till utveckling och 

demonstration av tekniker som bedöms som centrala för klimatomställningen kan en 

kostnadseffektivitetsbedömning handla om i vilken mån förslaget ger incitament till de 
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åtgärder som bedöms ha potential att leda till största möjliga lärande samt om dessa åtgärder 

främjas på det sätt som innebär minst kostnad.  

Analysen bör även beakta om genomförandet av styrmedlet är förknippat med stora 

transaktionskostnader. För ett styrmedel i form av ett stöd kan det till exempel handla om det 

offentligas resurser för att fördela ett stöd och kontrollera efterlevnad, eller om resurser för 

marknadens aktörer för att hitta information om stödet och möjliga åtgärder samt ansöknings- 

och redovisningsprocesser. 

Särskilt relevant för vårt uppdrag är en kvalitativ kostnadseffektivitetsbedömning baserad på 

en mer direkt skattning av kostnaden (både i pengar och annat) i relation till förslagets syfte, i 

jämförelse med motsvarande kostnader för alternativa insatser för att uppnå samma syfte. 

Observera att syftet ej nödvändigtvis är att direkt minska utsläppen, utan också till exempel 

kan handla om att gynna en viss typ av innovation. 

Här är alltså frågeställningen hur träffsäkert förslaget är för att uppnå dess uttänkta syfte, samt 

hur väl det hanterar de hinder vi identifierat inom uppdraget. 

Vi bör, om det är relevant, beskriva varför det är just staten (eller den föreslagna aktören) som 

ska stå för de föreslagna kostnaderna, och inte till exempel landets kommuner. Då är det 

lämpligt att också beskriva hur förslagets kostnader leder till långsiktiga utsläppsminskningar i 

alla kommuner. 

Ett annat sätt att analysera ett förslags kostnadseffektivitet är att (kvalitativt) bedöma hur 

resurser används idag och om förslaget syftar till att minska ett slöseri med dessa resurser. 

Exempelvis kan då lyftas hur en ”projektifiering” innebär ett slöseri när stora mängder av 

statliga resurser läggs på information och projekt, men att när ingen mottaglighet och kapacitet 

finns på kommuner/regioner att ta hand om denna information och projekt så nyttjas dessa inte 

fullt ut. 

Vad gäller institutionella åtgärder kan det vara mer komplicerat att bedöma 

kostnadseffektiviteten och det är svårt att ge någon generell vägledning.  

Inom klimatpolitiken görs det modelleringar med en kostnadsoptimerande ansats av vad som, 

utifrån dagens kunskap, skulle kunna vara kostnadseffektiva teknikutvecklingsinsatser för att 

nå klimatmålen. Sådana analyser görs till exempel inom ramen för EU-kommissionens 

klimatpolitiska analyser. De kan vara en lämplig utgångspunkt för att bedöma vad som är 

kostnadseffektiva offentliga åtgärder, i den mån åtgärderna berör investeringar i viss teknik. I 

vissa fall kan det även vara lämpligt att sätta styrmedlets eller styrmedelskombinationens 

effekter för specifika åtgärder i relation till sådana resultat för att bedöma om de även i 

kommissionens analyser bedöms ha potential att resultera i kostnadseffektiva åtgärder mot 

långsiktiga mål. Det är emellertid viktigt att beakta modellens tidsperspektiv, osäkerheter och 

huruvida dynamiska aspekter kopplade till teknikutveckling ingår. Det sistnämnda i syfte att 

inte bara kostnadseffektivt uppnå olika etappmål utan också slutmålet om nollutsläpp 2045.  
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G. Synergier och effekter på andra samhällsmål  

Synergier bör, enligt uppdraget, eftersträvas mellan områden där det är relevant (och möjligt). 

Synergier innebär att ett styrmedel eller en åtgärd avsiktligt bidrar till flera samhällsmål, ofta 

genom ett specifikt syfte som i sin tur bidrar till flera samhällsmål. Det specifika syftet kan till 

exempel vara att förbättra cykelinfrastruktur vilket i sin tur förväntas gynna såväl klimatmål 

(genom minskat resande med bil och buss) som mål om minskad luftpåverkan och förbättrad 

folkhälsa. Även målkonflikter (negativa sidoeffekter) och positiva sidoeffekter bortom 

styrmedlets syfte bör redovisas.  

I regeringsuppdraget specificeras följande konsekvenser, utöver klimateffekter, som viktiga att 

beskriva och väga in i rangordning i den mån det är möjligt.  

Effekter på andra samhällsmål såsom miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 2030  

Identifiera de mest relevanta målen som påverkas av förslagets genomförande.  En komplett 

analys av samtliga globala mål och miljömål bör inte genomföras, däremot finns det ofta 

tydliga kopplingar mellan minskad klimatpåverkan till exempel luftkvalitet och biologisk 

mångfald. Effekter kan vara positiva eller negativa. 

Steg 1: Vilka miljökvalitetsmål är väsentligt berörda?  

Steg 2: Analysera huruvida förslaget leder till en positiv eller negativ utveckling för 

miljökvalitetsmålen.  

Steg 3: Fördjupning i specifika bedömningar om så behövs, i första hand där förslaget anses 

ha en negativ påverkan på miljökvalitetsmål. Här involveras lämplig person på Lst med ansvar 

för det specifika miljökvalitetsmålet. 

 

Samhällsekonomi 

Utöver en generell kostnadseffektivitetsbedömning bör följande samhällsekonomiska effekter 

redovisas på en för ändamålet relevant detaljeringsnivå: 

Sysselsättning  

Effekter för sysselsättning ska beskrivas och vägas in där relevant. Möjligheterna till 

utveckling av sysselsättning bör beaktas i analys av förslagen: 

• Har förslaget potential att påverka sysselsättningen lokalt eller regionalt? 

• Är effekten positiv, neutral eller negativ? 

• Finns behov av ny utbildning på kort eller längre sikt? 

 

Regional utveckling  

Effekter för regional utveckling ska beskrivas och vägas in där relevant. Regioner ska skapa 

förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt i alla delar av landet och som 

utgår från de lokala och regionala förutsättningar som råder. Samtliga Regioner tar fram 
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regionala utvecklingsstrategier. Nationellt finns också en vägledande strategi för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft med fyra strategiska områden som bör beaktas i analysen: 

• Påverkas likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd? 

• Finns effekter eller behov kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling? 

• Finns effekter eller behov kring innovation och förnyelse samt entreprenörskap och 

företagande? 

• Påverkas tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem? 

 

Jämställdhet och jämlikhet  

Effekter för jämställdhet ska beskrivas och vägas in i rangordningen där det är relevant. Att 

enbart ta hänsyn till effekter på olika kön kan dock leda till att viktiga effekter på andra 

målgrupper inte fångas upp, och som skulle kunna påverka bl.a. genomförbarhet av förslaget. 

Därför bör analysen breddas där så är relevant med flera målgrupper enligt beskrivningen 

nedan. Referera där relevant till andra delar av analysen, så som fördelningseffekter eller 

Agenda 2030. 

Frågorna nedan kan med fördel ställas angående förslagen för att beskriva risker relaterade till 

ojämställdhet och ojämlikhet. De måste alltså inte ha utförliga svar, men kan snarare användas 

som guide för att säkerställa att vi tar hänsyn till eventuella synergier och/eller sidoeffekter. 

Frågorna om representation, resurser och realia inspireras av 4R-metoden.  

Representation 

• Till vilken målgruppen riktar sig insatsen? Direkta och indirekta målgrupper. 

• Vilken målgrupp påverkas av effekten av insatsen? 

• Finns det olika behov/intressen/förutsättningar i målgruppen som utgör ett hinder 

för någon grupp att delta i insatserna?  

• Finns det olika normer, roller el dylikt som påverkar målgruppens möjlighet att 

utnyttja insatsen? 

Vid målgruppsanalys ta hänsyn till följande: Kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionalitet, sexualitet, ålder, socioekonomisk bakgrund.  

Resurser 

• Hur fördelas nyttorna och kostnaderna baserat på målgrupp? 

• Vilken målgrupp kommer få ta del av effekterna av insatsen? 

• Hur förmedlas informationen om utbetalning/bidrag? 

o Realia 

o Hur kommer det sig att representationen och resursfördelningen ser ut som 

den gör? 

• Vilka slutsatser kan vi dra från den kartläggning som genomförts angående 

representation och resurser? 
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• Vems behov tillgodoses? 

• Påverkar förslagen målgrupper olika? 

• Vad blir konsekvenserna för jämställdheten/jämlikheten i förslaget om vi inte 

genomför några åtgärder? Detta kan med fördel kopplas till analysen i del C om 

nollalternativ, referensscenarior och alternativa lösningar. 

 

Fördelningseffekter 

I uppdragstexten beskrivs att effekter på fördelningspolitik ska beskrivas och vägas in i 

rangordningen där det är relevant. En sådan beskrivning tar lämpligtvis sin utgångspunkt i en 

analys av förslagets fördelningseffekter. Alltså en analys av vilka samhällsaktörer som gynnas 

respektive missgynnas av förslaget. Dessa kan exempelvis vara små, medelstora och stora 

företag, olika geografiska delar av landet, samt stad- och landperspektiv. 

En princip för fördelningspolitiska effekter skulle kunna vara att förslaget ska kombineras 

med kompenserade åtgärder för att neutralisera eventuella fördelningseffekter. Detta kan 

emellertid stå i konflikt med principen om att förorenaren betalar, med en generell ambition att 

inte missgynna svaga grupper eller med en fördelningspolitisk ansats som tar sin utgångspunkt 

i att stärka förslagens genomförbarhet. Det är därför inte självklart att utgå från att alla 

fördelningseffekter ska neutraliseras. 

 

H. Beskrivning av andra relevanta effekter 

Dessa effekter redovisas där det är relevant. 

Rättsliga förutsättningar och kommunalt självstyre  

Är styrmedlet rimligt att genomföra inom svensk rätt eller krävs väsentliga förändringar (som i 

så fall skulle behöva konsekvensanalyseras) i denna?  

Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de konsekvenser och de särskilda 

avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas. Tillväxtverkets handledning för 

konsekvensutredning ger vägledning kring effekter av betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Där finns även vidare hänvisning till utgångspunkter för proportionalitets-

bedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen. 

Är styrmedlet förenligt med befintlig EU-rätt samt vad som kan komma att väntas av den 

politiska processen inom EU? Är styrmedlet förenligt med internationell rätt? Se 

Tillväxtverkets Handledning för konsekvensutredningar. 

Effekter på totalförsvaret samt samhällsskydd och beredskap 

Totalförsvaret är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 

består av militärt försvar och civilt försvar. Det militära försvarets uppgift är bland annat att 

försvara Sverige mot väpnat angrepp och att hävda landets territoriella integritet. Det civila 

försvaret omfattar hela samhället och målet för det civila försvaret är att värna 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 

Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 
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Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, 

näringsliv och frivilligorganisationer. Beskriv om och i så fall hur styrmedlet påverkar 

totalförsvarets möjligheter att genomföra sitt uppdrag. 

Förutom risk för väpnat angrepp eller krig bör även sårbarhet för andra kriser beaktas i 

analysarbetet.  Samhällsviktiga funktioner kan påverkas av störningar lokalt, regionalt eller 

internationellt relaterat till exempelvis väder och klimat, naturkatastrofer eller geopolitiska 

faktorer. 

 

Effekter på statsbudgeten 

Skilj på investeringar och löpande kostnader/intäkter. Se Tillväxtverkets Handledning för 

konsekvensutredning, om tid finnes. Denna handledning är lämplig att använda just på den här 

punkten, men den bör inte vägleda hela styrmedels- och konsekvensanalysen. 

Relevanta ekonomiska konsekvenser för Länsstyrelser och myndigheter inkluderas här. 

Huvudfråga att besvara här: blir det här en ökad kostnad för staten? Blir det plus-minus-noll? 

Eller en minskad kostnad för staten? Beskriv storleksordningen. Om vi inte kan bedöma 

effekterna på statsbudgeten så ska det framgå. 

 

Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner 

Ska beräknas och redovisas när så är relevant. Se Tillväxtverkets Handledning för 

konsekvensutredning. 

Huvudfråga att besvara här: blir det här en ökad kostnad för kommuner/regioner? Blir det 

plus-minus-noll? Eller en minskad kostnad för kommuner/regioner? Beskriv 

storleksordningen. Om vi inte kan bedöma effekterna på kommuners/regioners budget så ska 

det framgå. 

I. Genomförbarhet under 2023-2026 

Här görs en enklare allmän bedömning av genomförbarhet under åren för handlingsplanen, 

d.v.s. 2023–2026. Detta görs genom att besvara frågeställningar som: 

• Är förslagen sådana att de tar längre tid att införa än att de kan hinnas med till 2026? Kan 

delar av förslagen påbörjas innan år 2027? 

• Är alla delar av förslagen sådana som regeringen har full rådighet över? Eller är deras 

genomförande beroende av andra aktörer? EU? Andra internationella styrningsnivåer eller 

samhällsprocesser? På vilket sätt? 

• Vad säger vår hindersanalys om kommuner och regioners förutsättningar att agera utifrån 

förslagen? 

• Ligger förslagen ”rätt i tiden”? Synkar de med andra processer eller samhällsutvecklingar? 

Analysen går inte in på politisk genomförbarhet. 
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Hindersanalys – Guide och begreppsapparat 

Hinderskategorisering och -beskrivning 

Nedan följer beskrivningar av olika typer av hinder för utsläppsminskningar och ökat upptag 

av växthusgaser. Hinderskategoriseringen är tänkt att bidra till en hindersanalys vars syfte är 

att identifiera var det behövs statlig styrning. Naturvårdsverket har valt att skilja på 

utmaningar att beakta i styrningen och hinder för marknadens aktörer för att genomföra 

utsläppsminskande/upptagsökande åtgärder. Vi beskriver inledningsvis några exempel på 

utmaningar att beakta i styrningen. Detta följs av en mer fyllig beskrivning av olika hinder 

som marknadens aktörer kan möta. Det är hindren för marknadens aktörer som definierar 

styrmedelsbehovet och därmed utgör kärnan i en hindersanalys. Genom att ringa in vilket 

marknadsmisslyckande som hindrar utsläppsminskningar så kan vi dra slutsatser kring 

lämpliga styrmedel.  

Viktiga utmaningar att beakta i styrningen 

Målkonflikter 

Vad som utgör önskvärda åtgärder kan påverkas av att det finns målkonflikter. Mellan 

biologisk mångfald och åtgärder inom jord- och skogsbruk finns det t ex olika målkonflikter. 

De olika målen kan spegla reella målkonflikter för vissa åtgärder vilka, givet att målen är väl 

motiverade, inte ska ändras. Målkonflikter behöver dock identifieras då de utgör viktiga 

parametrar när styrmedelsförslag ska konsekvensanalyseras. Om det handlar om utformning 

som skapar målkonflikter, kan de skapa onödiga hinder och bör ses över (se Brister i 

nuvarande styrning nedan). 

Brist på rådighet 

Brist på rådighet är en utmaning att beakta i styrningen. Exempelvis påverkar regler om 

statsstöd möjligheten att differentiera skattesatser mellan bio- och fossila bränslen. 

Fördelningseffekter 

Politiken kan ha svårt att få igenom åtgärder och styrmedel om det exempelvis resulterar i 

betydande fördelningseffekter, alltså omfördelning av välfärd mellan olika grupper. Det finns 

ibland en konflikt mellan att undvika fördelningseffekter och principen om att förorenaren 

betalar. Här kan man behöva analysera varför ett styrmedel inte accepteras av vissa grupper 

och se över möjligheterna att införa kompenserande åtgärder. Att hantera fördelningseffekter 

bör dock vara en politisk fråga. 

Svårigheter att bedöma utsläpp och upptag 

Inom vissa sektorer, som jordbruk, skogsbruk och flyg, kan det vara svårt att mäta vilka 

effekter en åtgärd får på t.ex. utsläpp eller upptag av växthusgaser. Detta begränsar t.ex. 

möjligheten att prissätta utsläppen och kontrollera efterlevnad av administrativa styrmedel. 

Det finns olika sätt att hantera denna typ av svårigheter som genom att använda schabloner 

eller rikta in styrningen mot insatsvaror.  Det kan även handla om genuin osäkerhet kring olika 

åtgärders klimateffekt där det behövs ytterligare forskning. 
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Utsläppsläckage 

Utsläppsläckage sker när skärpt reglering av utsläpp inom ett område leder till ökade utsläpp i 

andra områden. Att beakta utsläppsläckage är viktigt för att säkerställa den övergripande 

effektiviteten i klimatpolitiken.   

Långa investeringscykler och tekniska inlåsningar 

Många tekniker med stor betydelse för vår klimatpåverkan har långa livslängder. Det gör att 

styrmedel inte alltid får den tänkta effekt vid en given tidpunkt då styrmedel som beslutas och 

införs på kort sikt kan komma att ha effekt först på lång sikt. Det är viktigt med en långsiktigt 

politisk styrning som tar sådana effekter i beaktning.  

Brist på konkurrens 

Konkurrens är viktigt för ekonomiska styrmedels genomslag. Vid användning av styrmedel 

såsom auktionering för att minska utsläpp eller öka upptag av växthusgaser, är det t.ex. viktigt 

att det finns tillräckligt med intresserade aktörer och anbud för att styrmedlet ska bli 

kostnadseffektivt genom tillräcklig konkurrens. Om det är få aktörer på en marknad (monopol) 

kan en miljöskattehöjning istället för att skapa incitament till utsläppsreduktion hos en 

producent, direkt överföras till kundens pris.   

Hinder för marknadsaktörer att göra utsläppsminskande/upptagsökande åtgärder 

Hinder som marknadens aktörer möter kan bero på rena marknadsmisslyckanden som bör 

mötas med styrmedel. Men det kan finnas hinder som ligger i gränslandet mellan att utgöra 

marknadsmisslyckanden och inte, där det är mer osäkert om statlig intervention behövs. 

Exempel på sådana gråzoner är transaktionskostnader och beteenderelaterade faktorer. Utöver 

det kan det finnas hinder som inte bör hanteras genom statlig styrning men som ändå kan ha 

påverkan på vilka åtgärder som genomförs. 

 

Orsaker till marknadsmisslyckande som bör hanteras med styrmedel 

Negativa externaliteter 

Negativa externaliteter är en negativ påverkan på en aktör som själv inte är del av en 

transaktion. Icke eller otillräckligt prissatta växthusgasutsläpp är exempel på en negativ 

externalitet. Så länge utsläpperaren inte betalar för den samhällsekonomiska kostnad som 

uppstår när de använder t.ex. fossila bränslen betalar de inte heller det verkliga priset för sin 

produktion. Inte heller konsumenten av de utsläppsgenererande varorna betalar det fulla priset 

för sin konsumtion. Därmed minskar också incitamenten att byta bränslen, effektivisera och 

anpassa konsumtionen. Skatter och avgifter som motsvarar skadekostnaden hanterar 

lämpligast detta marknadsmisslyckande. 

Positiva externaliteter 

Det finns åtgärder som har positiva externaliteter vilket innebär att den samhällsekonomiska 

nyttan av att genomföra åtgärden är större än nyttan hos den enskilda marknadsaktören, t ex 

kolsänkor i träd och mark. Dessa kolsänkor har ett värde för samhället i stort men markägare 

saknar generellt sett incitament att satsa på åtgärder som ökar kolsänkan då det är mer lönsamt 
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att avverka skogen. Ett annat exempel på positiva externaliteter är kunskapsutveckling (se 

nedan). Ekonomisk ersättning från staten som motsvarar samhällsnyttan hanterar lämpligast 

detta marknadsmisslyckande.  

Innovationsrelaterade marknadsmisslyckanden 

Klimatomställningen är beroende av kunskapsutveckling. Kunskapsutveckling är i regel 

förknippad med positiva externaliteter så som spridning av kunskap och innovation till många 

olika aktörer. Kunskap när den väl är känd eller används är svår att skydda från att andra 

använder den. Det kan leda till att företag investerar för lite i forskning och utveckling (FoU) 

än vad som är önskvärt utifrån ett samhällsperspektiv då vinsten för samhället är större än 

vinsten för det enskilda företaget. På samma sätt kan ny kunskap ofta ha en lång 

inlärningsperiod innan den kan användas och ge önskad nytta för samhället. Kostnaderna är 

högst för de aktörer som först använder och sprider kunskapen. Individer och företag har 

därför låga incitament att börja tillämpa och sprida ny kunskap, trots att det skulle ge 

samhället höga vinster.  

Statlig styrning kan behövas i alla led i innovationskedjan: stödja FoU, vidareutveckling och 

demonstration av teknik eller marknadsintroduktionen av en ny teknik. Viss ekonomisk 

ersättning från staten hanterar lämpligast detta marknadsmisslyckande. För teknikskiften som 

bedöms ha avgörande betydelse för klimatomställningen kan det vara motiverat med en mer 

fördjupad analys av hindren än vad som vanligtvis ryms inom begreppet innovationsrelaterade 

marknadsmisslyckanden. En lämplig ansats kan vara att analysera det tekniska 

innovationssystemet och dess olika funktioner.  En sådan analys kan ligga till grund för en 

mer träffsäker innovationsstyrning. 

Nätverksexternaliteter 

En annan form av teknikrelaterat marknadsmisslyckande, som också kan innebära att 

samhällsekonomiskt effektiva tekniker inte slår an på marknaden, är s.k. 

nätverksexternaliteter. Här avses att en konsument gynnas av att andra konsumenter använder 

samma typ av teknik, samt att samma konsument inte tar hänsyn till nyttan för andra 

konsumenter i sitt val av teknik. Ett exempel på detta är laddbara fordon som är beroende av 

ny laddinfrastruktur. Viss ekonomisk ersättning från staten hanterar lämpligast detta 

marknadsmisslyckande. 

Asymmetrisk information 

När informationen är asymmetriskt fördelad innebär det att informationen är ojämnt fördelad 

mellan aktörer och en aktör har ett informationsövertag gentemot en annan. Det kan handla 

om att producenten av en produkt har mer information om produktens miljöpåverkan än 

konsumenten. Även om det finns en betalningsvilja för mindre miljöpåverkande produkter kan 

det t.ex. finnas osäkerheter kring om produkten är producerad på ett sätt som innebär mindre 

miljöpåverkan. Det saknas kanske märkning eller liknande. Informationstillgången kan även 

skilja sig mellan stat och företag, exempelvis att staten inte tillräckligt tydliggör vilka som är 

de politiska målen (staten har informationsövertag), eller att staten inte förstår vilka tekniker 

som är lämpade att minska utsläppen (företag har informationsövertag). 

Informationsstyrmedel, till exempel en obligatorisk märkning, hanterar lämpligast detta 

marknadsmisslyckande. 
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Politiskt skapade marknadsmisslyckanden 

Ibland kan politiska beslut  skapa ett marknadsmisslyckande. Många former av miljöskadliga 

subventioner utgör politiskt skapade marknadsmisslyckanden. Ett exempel är skatteavdraget 

för resor till och från jobbet. Genom att undersöka om syftet med subventionen (t.ex. att 

kompensera en viss grupp ekonomiskt) kan uppnås utan att specifikt uppmuntra miljöskadligt 

beteende kan man bedöma om det handlar om ett politiskt skapat marknadsmisslyckande och 

om det därför bör åtgärdas med en justering av styrmedlet, eller om uppmuntrandet av det 

miljöskadliga beteendet helt enkelt reflekterar en målkonflikt och inte bör åtgärdas med 

justerade styrmedel. 

Institutionell osäkerhet 

Osäkerhet och ryckighet i politiken kan vara ett hinder då det kan påverka olika aktörers 

investeringsvilja. Politisk osäkerhet kan t.ex. innebära en hög risk för den som ska investera i 

ny teknik. Om det saknas förutsägbarhet kan det vara svårt för styrmedel att fullt ut åtgärda det 

marknadsmisslyckande som behöver hanteras. Tydliga beslut från politikerna och långsiktiga 

regelverk hanterar lämpligast detta marknadsmisslyckande. 

Brister i nuvarande styrning 

För några av de hinder som marknadens aktörer möter finns redan styrmedel på plats. Långt 

ifrån alla styrmedel är dock perfekta. Det kan finnas styrmedel som inte har utformats på rätt 

sätt och som därmed inte lyckas korrigera marknadsmisslyckanden. Det kan till och med 

finnas styrmedel som motverkar det som ska uppnås för att de är fel utformade. Det kan vara 

lika viktigt att identifiera brister i nuvarande styrning som att identifiera 

marknadsmisslyckanden som saknar styrning.  

Hinder som eventuellt bör hanteras med styrmedel 

Hinder som beror på informationsbrist, tidsinsats och krångel för att genomföra åtgärder är 

hinder som är aktuella för en stor del av alla marknadsinteraktioner. Dessa hinder utgör inte 

marknadsmisslyckanden. Hinder av det slaget kan inte alltid regleras bort men för särskilt 

viktiga åtgärder kan det vara motiverat att undanröja denna typ av hinder. I andra fall är det 

viktigt att ha förståelse för dem för att bättre kunna utforma andra styrmedel. Till exempel kan 

miljöskatter ha begränsad effekt om aktörer inte är medvetna om kostnaden på de beskattade 

varorna.  

Transaktionskostnader (som marknadens aktörer möter) 

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte mellan aktörer. 

Exempelvis behöver en aktör som ska köpa en viss tjänst eller produkt lägga ner en viss tid 

och ett visst arbete innan affären genomförs. Förhandling och genomförande av nya kontrakts- 

och samarbetsformer är tydliga exempel på transaktionskostnader. Ibland kan politiken skapa 

transaktionskostnader. Exempel på detta är ineffektiva tillståndsprocesser eller krångliga 

förfaranden för att söka bidrag.  

Informationsmisslyckanden  

Informationsbrist kan ses som resultatet av en specifik form av transaktionskostnad, nämligen 

kostnaden för att söka information. I vissa fall, när information kan nyttjas av många, utgör 
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information en kollektiv nyttighet (exempelvis med grundforskning). Det är en form av 

marknadsmisslyckande som motiverar att staten bidrar till att förse marknadens aktörer med 

information. Information som en kollektiv nyttighet ingår i de innovationsrelaterade 

marknadsmisslyckanden men kan även gälla annat än innovation. Det finns ingen skarp gräns 

mellan informationsbrist till följd av transaktionskostnader för att söka information och 

information som en kollektiv nyttighet. 

Beteenderelaterade faktorer 

Att utsläppsminskande åtgärder inte genomförs kan bero på beteenderelaterade faktorer som 

kan göra att hushåll och företag inte är helt ekonomiskt rationella i sitt beslutsfattande. 

Forskning visar bland annat att individer hellre minimerar risker än maximerar vinster, att 

individer kan ha svårt att hantera den mängd information som krävs för att ta ett ekonomiskt 

rationellt beslut och att individer tenderar att välja det de tidigare har valt trots att det kan vara 

ekonomiskt motiverat att välja ett annat alternativ. Ett sätt att minimera risker kan vara att 

behålla den nuvarande uppvärmningsformen och inte chansa genom att investera i alternativ 

teknologi trots att det vore ekonomiskt motiverat. Beslut kan även påverkas av känslor, 

värderingar och sociala normer.   

Beteenderelaterade faktorer kan påverka hur stor effekt olika styrmedel får och kan behöva 

beaktas när styrmedel utformas. Ett sätt att styra beteenden kan vara t.ex. nudging där att 

aktörer ”knuffas” i rätt riktning genom att t.ex. göra klimatsmarta alternativ till standardval. 

En stringent klimatpolitik med höga koldioxidpriser innebär dock i regel att påverkan från 

beteenderelaterade faktorer blir mer begränsad.  

Delade incitament 

Det finns fall där olika aktörer som på något sätt har ingått ett avtal med varandra saknar 

incitament att genomföra åtgärder trots att de är samhällsekonomiskt, och ibland även 

privatekonomiskt, motiverat. Det är t.ex. vanligt förekommande när det kommer till att 

genomföra energieffektiviserande åtgärder där det ofta finns en rollfördelning mellan den som 

har ansvar för själva energieffektiviseringsåtgärderna och den som betalar energiräkningen. 

Det kan även uppstå inom jordbrukssektorn där det är vanligt att arrendera mark. Problemet 

kan även existera inom ett företag.  

Hinder som inte bör hanteras med styrmedel 

En del kostnader utgör reella kostnader som reflekterar resursanvändning, till exempel 

plastduk för att täcka gödselbrunnar. Dessa kostnader utgör inte marknadsmisslyckanden och 

bör inte undanröjas med styrmedel. Fluktuationer i råvarupriser och osäkerheter på tillgång till 

råvara, till exempel grenar och toppar för bioenergiproduktion, kan också beskrivas som 

hinder för marknadens aktörer. Dessa reflekterar dock faktorer som bör beaktas i alla 

marknadstransaktioner och som därför inte bör undanröjas med riktade styrmedel så till vida 

det inte rör sig om t.ex. osäkerheter på grund av att tekniken för framställning av bioenergi är 

omogen. 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val till Region Västmanlands regionala 
beredningar/samverkansgrupper 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande representanter till Region Västmanlands 
regionala beredningar/samverkansgrupper 2023-01-01 – 2026-12-31: 
 

Den strategiska regionala beredningen: 

Ledamot: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12  
736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M) 

 

Samverkansgrupp barn/unga: 

Ledamot: Ersättare: 

 Bo Granudd (M) 

 

Samverkansgrupp kultur/idrott: 

Ledamot: Ersättare: 

 Hans Carlsson (M) 

 

Samverkansgrupp äldre: 

Ledamot: Ersättare: 

 Jennie Ström (M) 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/474 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/474 
Er beteckning 
 

 

Sammanfattning 
Till Region Västmanland finns knutet en regional strategisk beredning och 
tre samverkansgrupper – en för barn/unga, en för kultur/ idrott och en för 
äldre: 

• till den strategiska regionala beredningen väljer varje kommun två 
ledamöter, varav den ena är kommunstyrelsens ordförande och den 
andra ledande företrädare för oppositionen. 

• till samverkansgrupperna utser varje kommun en ledamot och en 
personlig ersättare. Oppositionen ges möjlighet att utse ytterligare en 
ledamot. Denna ledamot utses av kommunerna efter förhandlingar 
mellan partierna utifrån valresultatet i landstinget/regionen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens 
presidieberedning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val till Sveriges Ekokommuner 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ombud till Sveriges Ekokommuner 2023-
01-01 – 2026-12-31: 

Ledamot: Ersättare: 

 
 
 

 
 

 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner.  
Enligt stadgarna ska varje medlem utse två ombud, varav en politiker och en 
tjänsteperson. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i 
kommuns styrelse. Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra förenings-
stämma. Vid förfall kan medlem utse personlig ersättare för ombud. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-
ning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/473 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av politiska representanter till pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till politiska 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12  
736 32 Kungsör 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

Stellan Lund (M) Ewa Granudd (M) 

 
Till ordförande utses Mikael Peterson (S). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja tre politiska ledamöter och lika många ersättare 
i pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Enligt Reglemente för rådet ska minst 
en vara ledamot i socialnämnden. Ordförande i rådet ska vara 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens 
presidieberedning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/116 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2022/116 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av politiska ledamöter i det lokala brottsfö-
rebyggande rådet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till det lokala brottsförebyg-
gande rådet 2023-01-01 – 2026-12-31: 

 
 
 

 

 
 
 

 

Stellan Lund (M)  
Gesällgatan 3  
736 32 Kungsör 

Björn Eriksson (SD) 

 
 
 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja fyra politiska ledamöter i det lokala brottsföre-
byggande rådet. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska rådet bestå av 
fyra politiska representanter, varav minst en ska sitta i kommunstyrelsen, en 
i socialnämnden, en i barn- och utbildningsnämnden samt oppositionsrådet 
(jämte fyra personliga ersättare med närvarorätt då ordinarie representant är 
frånvarande). 
Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice 
ordförande i rådet ska vara politiker. Ordförande bör sitta i kommunstyrel-
sen. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/111 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/111 
Er beteckning 
 

 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens presidiebered-
ning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
 

Sida 532 (547)



Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens presidieberedning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till kommunstyrelsens 
presidieberedning 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12  
736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11  
736 92 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
 
 

Stellan Lund (M)  
Gesällgatan 3  
736 32 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 
 
 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse presidieberedning för tiden 2023-01-01 – 2026-
12-31. Fem ledamöter ska väljas – kommunstyrelsens presidium och två till. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens 
presidieberedning 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/77 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
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Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/77 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till kommunsty-
relsens budget- och bokslutsberedning 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

Stellan Lund (M) 
 
 

Roland Jansson (SD) 

Bo Granudd (M) 
 
 

Claes Wolinder (L) 

 

Adjungerade:  

 
 
 

 

 
NN (X) utses som ordförande och NN (X) som vice ordförande. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse budget- och bokslutsberedning för tiden 2023-
01-01 – 2026-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas.  
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte får 
någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till bered-
ningen. Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad 
har man inte rätt att skicka någon ersättare. 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens plankommitté 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens plankommitté 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12  
736 32 Kungsör 

(S, C, V) 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11  
736 92 Kungsör 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

Stellan Lund (M)  
Gesällgatan 3  
736 32 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 

Bo Granudd (M) 
 
 

Claes Wolinder (L) 

 
NN (X) utses som ordförande och NN (X) som vice ordförande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse plankommitté för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas.  
Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt vara kommunstyrelsens presidium 
samt ordförande/vice ordförande och en ledamot från Kungsör i Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt möjligt vara 
ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i Kungsörs 
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KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen. 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens 
presidieberedning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens förhandlings-
delegation 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12  
736 32 Kungsör 

(S, C, V) 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11  
736 92 Kungsör 

(S, C, V) 

Stellan Lund (M)  
Gesällgatan 3  
736 32 Kungsör 

Bo Granudd (M) 

 
NN (X) utses som ordförande och NN (X) som vice ordförande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse förhandlingsdelegation för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. Tre ledamöter och lika många ersättare ska väljas. Ordinarie 
ledamöter ska vara kommunstyrelsens presidium. 
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Sida 540 (547)



Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens personalutskott 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utser följande ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens personalutskott 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

(S, C, V) 
 
 

(S, C, V) 

Stellan Lund (M) 
 
 

Björn Eriksson (SD) 

Bo Granudd (M) 
 
 

Gunilla Wolinder (L) 

 
NN (X) utses som ordförande, NN (X) som vice ordförande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse personalutskott för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas. Person som är 
anställd av kommunen får inte väljas till utskottet.  
En ordförande och en vice ordförande ska utses. 
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Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-23 Val av kommunstyrelsens personalutskott 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd till: 
Kungsörs husmodersförening, Kungsörs Bollklubb och Valskog 
Idrottsklubb under perioden 2022-11-02 – 2025-11-01. Dnr KS 2022/453 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Förlängning av avtal - gällande möblering och service i och kring 
kommunfullmäktigesammanträden i Kungsör. Dnr KS 2021/454 

• Överenskommelse - Ett kulturliv för alla-teater. Avtalspart: 
Västmanlands teater. Avtalstid: 2023-01-01 - 2024-12-31  
Dnr KS 2022/522 

• Markupplåtelseavtal lågspänning - Kungsör 3:1 (Runnabäcken 2) 
Avtalet avser ledning i mark och vatten, tätort och landsbygd mellan 
Mälarenergi Elnät AB och Kungsörs kommun. Dnr KS 2022/524 

 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Mälartågets försämring av tidtabell. Dnr KS 2022/504  
• Ändrad tidtabell för tåg. Dnr KS 2022/511 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte.  
22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023 
22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 
2023 
22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner 
LSS år 2023 
22:45: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
22:46 Åldershöjningar fr o m 1 januari 2023 i AGS-KL, TFA-KL och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen 
22:47 Automatiserat beslutsfattande och en ny lag om proportionella val i 
kommuner och regioner 
22:48 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrättsform 
22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av 
förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjäns 
22:51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt 
PFA och KAP-KL under 2023t 
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Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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