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SAMMANFATTNING 

För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både energieffektivi-
sering och förnybar energi i alla samhällssektorer. Kommunerna har en nyckelroll i 
omställningen av energisystemet. I denna förstudie har en kartläggning genomförts för att 
analysera vilka verktyg kommuner har tillgång till i energiomställningsarbetet, hur de 
använder dessa verktyg, vilka hinder de ser och vilka goda exempel som kan lyftas fram. 

Representanter för tolv kommuner har intervjuats. Sammantaget bor ca 22 procent av 
Sveriges invånare i dessa tolv kommuner. Kommunurvalet utgör inte något statistiskt 
representativt underlag, men kan trots detta tjäna som en indikation på hur svenska 
kommuner arbetar med energifrågorna. 

Alla de intervjuade kommunerna har ett strukturerat arbete med energifrågor. De större och 
medelstora kommunerna har ett brett anslag i sitt energiarbete, och arbetar också 
strukturerat med uppföljning av arbetet. De mindre kommunerna har inte personella och 
ekonomiska resurser för att täcka energianvändning och energitillförsel i alla sektorer, utan 
ser sig tvungna att avgränsa sina insatser till något eller några specifika områden. De mindre 
kommunerna har också begränsade resurser för utvärdering av sina insatser. 

Arbete med hållbara energisystem i den egna verksamheten och egna bolag 

Alla kommuner som ingår i förstudien har oavsett storlek liknande verktyg att tillgå. Det som 
varierar mellan kommunerna är i vilken omfattning och hur som dessa verktyg används.  

Ägardirektiven är ett viktigt styrmedel för kommunerna, både i styrningen av de kommunala 
bolagen och för de enskilda bolagen för att de ska kunna göra satsningar som bidrar till ett 
hållbart energisystem.  

Vilka hinder som kommuner och kommunala bolag ser varierar också till viss del beroende 
på kommunstorlek. Även detta är beroende av kapaciteten hos kommunens organisation, 
men i princip alla intervjupersoner påpekar, oavsett storlek på kommun, att de finansiella 
och personella resurserna på något sätt är en begränsning eller ett hinder för att kunna nå 
längre i energiomställningsarbetet. Alla de mindre kommunerna efterfrågar strategiskt stöd 
för energistrategiskt arbete.  

Brist på nationell samordning och långsiktighet i stöd och regler lyfts i intervjuerna fram som 
ett hinder. Kommunala verksamheter drivs med långa tidshorisonter, och när stöd och regler 
förändras med korta tidshorisonter kan det strategiska arbetet både försvåras och bli mer 
resurskrävande. Bristande långsiktighet är ett särskilt stort hinder för de mindre 
kommunerna eftersom de redan från början har starkt begränsade resurser. 

Mindre kommuner uppfattar möjligheten att söka finansiellt stöd som en väg för att 
överkomma det resursmässiga hindret, men i praktiken ställs många av de små kommunerna 
då inför ett nytt hinder eftersom de inte har resurser och kapacitet för planering och 
ansökande om dessa stöd.  

Alla de stora kommunerna som har intervjuats berättar om en kommande effektproblematik 
som begränsar utbyggnad och strategiskt planeringsarbete i regionen. En nationell 
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samordning från myndigheter, ledningsägare, regioner och kommuner efterlyses eftersom 
ingen enskild kommun har stor inverkan på elnätets kapacitet.  

Arbete med hållbara energisystem för det lokala näringslivet 

Alla de intervjuade kommunrepresentanterna ser näringslivsnätverk som ett viktigt verktyg 
för att kunna nå ut till och påverka det lokala näringslivet. Ett flertal av de kommuner som 
ingår i denna förstudie driver egna näringslivsnätverk där medlemmarna ställer sig bakom de 
mål som kommunen har formulerat och åtar på sig att genomföra åtgärder. Nätverken är 
forum där kommunen och dess bolag samverkar med näringslivet möts för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Nätverken är också en viktig kanal för kommunen för att nå ut till 
näringslivet. De genomförda intervjuerna indikerar dock kommunernas näringslivskontor 
generellt behöver energikompetenshöjning. 

Stora och medelstora kommuner ser upphandling som ett kraftfullt verktyg för att påverka 
det lokala näringslivet. Även de mindre kommunerna uppfattar energieffektiv upphandling 
som ett bra verktyg för ökad hållbarhet, men de har till följd av sin kapacitetsbrist 
begränsade möjligheter att utnyttja upphandlingsverktyget. 

Kommuner med helägda kommunala energibolag ser i mycket stor utsträckning 
energibolagen som en tillgång i omställningsarbetet till ett hållbart energisystem. Situationen 
är annorlunda i de kommuner där energibolaget har sålts till privata aktörer, här upplever 
kommunerna det som att man inte har en gemensam agenda och att detta är ett hinder i det 
kommunala energiarbetet.  

Samverkan genom industriell symbios har lyfts fram som ett starkt verktyg av kommuner 
med en eller ett fåtal starka aktörer som kan vara drivande i ett sådant samarbete. 
Föreningsliv och organisationer lyfts också fram i intervjuerna som viktiga aktörer att 
samverka med.  

Många av de medelstora kommunerna nämner Coacher för Energi och Klimat (CEK) som en 
viktig väg för att nå ut till det lokala näringslivet. I de mindre kommunerna nämns EKR som 
en väg att nå ut till det lokala näringslivet. 

Arbete med hållbara energisystem för kommuninvånare 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) är det viktigaste verktyget som 
kommunerna i dagsläget har i sitt arbete med kommuninvånarna. Många av kommunerna 
använder sig av olika verktyg för informationsspridning. 

Ett verktyg som används av flera av kommunerna är en solkarta där kommuninvånarna kan 
undersöka solinstrålningen på sitt eget hus. Ett annat verktyg som kommunerna använder 
för att nå sina medborgare är olika former av projekt och samarbeten med de kommunala 
bolag som har en naturlig kommunikationsväg till medborgarna, t.ex. genom det kommunala 
bostadsbolaget.  

När det gäller informationsspridning förefaller de mellanstora kommunerna ha de bästa 
förutsättningarna att nå ut till sina medborgare. De mindre kommunerna har 
kapacitetsproblem och de stora kommunerna har konkurrens om utrymme och 
uppmärksamhet i informationsspridningen. 
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I de mindre kommunerna har medborgarförslag lett till faktiskt genomförda åtgärder och 
projekt, och det verkar vara enklare för medborgare i mindre kommuner att få 
genomslagskraft och påverka kommunens arbete. 

Arbete med hållbara energisystem tillsammans med andra kommuner/region 

Alla de kommuner som ingår i denna förstudie uppger att de har någon form av etablerat 
samarbete med sina grannkommuner. De mindre kommunerna upplever denna 
grannsamverkan som mer betydelsefull än vad de större kommunerna gör.  

Även medelstora och stora kommuner och bolag vill samverka och efterfrågar nätverk för att 
skapa kunskapsöverföring, utbyta erfarenheter m.m. Men de medelstora och stora 
kommunerna söker hellre aktivt samarbete och nätverkande med andra kommuner som 
motsvarar dem själva storleksmässigt. 

Flera av kommunerna i denna förstudie nämner att länsstyrelserna ger betydelsefullt stöd i 
energiomställningen, och de flesta av de intervjuade personerna har nämnt att Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och de regionala kommunförbunden är viktiga aktörer och 
att de skulle kunna spela en ännu större roll för att påverka och stimulera processerna. Det 
finns även icke-offentliga aktörer som har en betydande påverkan på kommunernas arbete. 

Alla kommunerna i denna förstudie är också medlemmar i ett eller flera nationell eller 
internationella kommunnätverk.  

Förslag till åtgärder 

Kommunerna har stor betydelse i omställningen till ett hållbart energisystem, men de skulle 
kunna vara ännu mer betydelsefulla. I detta uppdrag lämnas 25 förslag till åtgärder som kan 
stimulera och förstärka kommunernas arbete. Merparten av åtgärdsförslagen är ämnade att 
kunna bidra i en insats kopplad till Energimyndighetens uppdrag om sektorsstrategier. 

Problemställningar 

Endast en begränsad del av den stora lönsamma energieffektiviseringspotential som finns 
blir i praktiken realiserad. Det finns många orsaker till detta energieffektiviseringsgap, i så 
väl kommuner som i andra delar av samhället. I de genomförda intervjuerna har följande 
problemställningar nämnts som viktiga att hantera för att kommunerna ska kunna bli ännu 
mer kraftfulla i sitt energiomställningsarbete: 

 För många demonstrationsprojekt och för lite mainstreaming av hållbara lösningar 

 Resursbrist finansiellt 

 Kapacitets- och kompetensbrist personellt 

 Generell brist på kunskap om systemperspektiv 

 Rådighet över verksamheter- t.ex. där tidigare kommunalägda energi- och 
fastighetsbolag 

 Lagstiftning, t.ex. BBR, LOU och småskalig solelsrelaterad lagstiftning 

 Effektbrist 
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 Målkonflikt mellan fastighets- och energibolag 

 Målkonflikt mellan ekonomi och miljöåtgärder 

 Långa ledtider markanvisning-färdig byggnad 

 Samarbete mellan olika delar av kommunen 

 Arbetsgivarkonkurrens om attraktiv arbetskraft 

Åtgärdsförslag 

Förslagen som lämnas är inriktade på förändrade processer, tillvaratagande av energinyttor 
och nya affärsmodeller för att förstärka effekten av kommunernas arbete med 
energiomställningen. Förslagen syftar till att stimulera genomförandegraden för 
energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energiproduktion och till att skapa 
kunskapsöverföring som kan göra skillnad hos beslutsfattare i kommunala bolagsstyrelser 
och politik. 

Huvudförslag: Kopiera mera 

1. En satsning på att ”kopiera mera” av de framgångsrika åtgärderna och att 
implementera dem storskaligt i ordinarie verksamhet (”mainstreaming”) skulle 
innebära en signifikant uppväxling av kommunernas bidrag till energiomställningen.  

Förslag för kommunernas egen verksamhet och egna bolag 

1. Politisk kraftsamling 

2. Ägardirektiven 

3. Grön finansiering 

4. Hållbarhetschef att hyra 

5. Hjälp att söka medel 

6. Uppmärksamhet – pingvinpriset 

Förslag för kommunernas insatser riktade mot näringsliv 

1. Energieffektiviserande renovering av flerbostadshus 

2. EPC och utvärdering, energitjänster och incitamentsmodeller 

3. Stärka näringslivskontorens energikompetens 

4. Sprida EKC-funktionen 

5. Mer tryck i stödet för energikartläggning 

6. Lokala nätverk 

7. Uppmärksamhetskampanjer 

8. Mer småskalig solenergi i näringslivet 

9. Samverkan med lokala science park-verksamheter 

10. Markanvisningstävlingar 
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Förslag till kommuners insatser riktade till medborgarna 

1. Stärk EKR 

2. Visualisering 

3. Ökad samverkan med energibolag för att stödja invånarna 

4. Solkartan på nationell nivå 

5. Samutnyttja underlag för riktad information och kampanjer 

6. Samverka med andra välkända organisationer och kopiera deras åtgärder 

7. Hållbar konsumtion och delningstjänster 

8. Gemensam upphandling av energieffektiva produkter 

Arbetsorganisation 

Arbetet har genomförts av Agneta Persson och Saga Ekelin, Anthesis Group, samt Lovisa 
Larsson och Emil Andersson, WSP. Från Energimyndighetens sida har Tomas Berggren, Dag 
Lundblad, Anders Pousette och Marie Rosenqvist medverkat. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Sveriges riksdag har beslutat att en omställning till ett hållbart energisystem ska ske. Alla 
sektorer och aktörer ska bidra aktivt för att detta mål ska kunna nås, och kommunernas och 
regionernas arbete är av väsentlig betydelse för måluppfyllandet. 

Ett av Energimyndighetens nuvarande regeringsuppdrag är att bidra till lokal och regional 
kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning. Detta ska ske bl.a. genom att främja 
att offentliga aktörer på lokal och regional nivå samverkar, utvecklar metoder och sprider 
erfarenheter. Energimyndigheten har genom nätverket BeBo i sin tur bett Anthesis att 
undersöka hur kommunerna arbetar för att främja ett hållbart energisystem och vilka verktyg 
de använder i detta arbete. 

1.1 Mål för projektet 
Målet för denna förstudie var att undersöka hur kommunerna arbetar för att främja ett håll-
bart energisystem och vilka verktyg de använder i detta arbete. Målet var också att göra en 
kartläggning över vilken typ av stöd kommuner har behov av för att de ska kunna förstärka 
detta arbete. Om möjligt skulle förstudien också identifiera skillnader mellan små, 
medelstora och stora kommuners behov av stöd.  

Förstudien har också syftat till att identifiera goda exempel och föregångare när det gäller 
processer, energinyttor och affärsmodeller. Baserat på kartläggningen har en analys gjorts för 
att bedöma om det finns skillnader i mönster mellan stora, mellanstora och små kommuner, 
samt undersöka om möjligheter till kunskapsöverföring mellan olika kommuner. 

Syftet med förstudien var att skapa en djupare kunskap om hur Sveriges kommuner bidrar 
till att nå det nationella målet om ett hållbart energisystem. Projektets fokus har legat på 
byggnader som en del av energisystemet, och stor vikt har lagts på befintliga byggnader. 

1.2 Genomförande 
Genomförandet av arbetet har delats in i följande delar: 

1. Generell kartläggning 

2. Goda exempel och föregångare 

3. Analys 

4. Förslag till fortsatt arbete och eventuella åtgärder 

5. Rapport och redovisning 

1. Generell kartläggning 
I den första delen av arbetet har vi undersökt hur ett urval kommuner arbetar för att främja 
ett hållbart energisystem. Syftet med kartläggningen var att undersöka hur deras processerna 
ser ut ”från plan till verkstad”, och hur behoven och förutsättningarna kan variera mellan 
små, mellanstora och stora kommuner. Undersökningen är baserad på intervjuer med 
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representanter för ett antal kommuner, kommunala energi- och fastighetsbolag samt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL).  

Urvalet har gjorts för att täcka in kommuner av olika storlek, och för att få en geografisk 
spridning över Sverige.  

Medarbetare i tolv svenska kommuner har intervjuats. Utöver kommunrepresentanterna har 
även Andreas Hagnell, Sveriges kommuner och landsting intervjuats. 

2. Goda exempel och föregångare 
I denna del av arbetet identifierades goda exempel och föregångare avseende kommunala 
processer, styrdokument och åtgärder. Identifieringen skedde genom de ovan nämnda 
intervjuerna med representanter för kommuner, kommunala energibolag och kommunala 
fastighetsbolag samt litteraturstudier.  

3. Analys 
Efter kartläggningen av kommunernas pågående arbete, behov, förutsättningar och de 
identifierade goda exemplen och föregångarna har en jämförande analys gjorts av de 
studerade kommunernas arbete för omställning till ett hållbart energisystem. Hänsyn har 
tagits till processer från politisk vision och klimat/energistrategi till det hållbarhetsarbete 
med fokus på resurseffektiv energianvändning som de i praktiken genomför. I den mån det 
varit möjligt har även de och regionala processerna inkluderats. 

Viktiga frågor i analysen var vad kommunerna behöver för att komma vidare och arbeta ännu 
mer strategiskt med frågor som gör skillnad, hur de kan öka genomförandetakten av åtgärder 
för hållbar energi, hur samverkan mellan olika intressen i den enskilda kommunen kan 
förbättras och hur ägardirektiv till olika kommunala bolag samspelar.  

I analysen har vi undersökt om det går att urskilja några tydliga likheter, skillnader eller 
mönster mellan stora, medelstora respektive små kommuner samt hur kunskapsöverföring 
kan ske mellan kommunerna. Vi har också fokuserat på hur väl processer drivs.  

I analysen har även ingått att belysa vilken roll Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
de regionala kommunförbunden kan spela, samt några icke-offentliga aktörer som påverkar 
och stimulerar processerna. 

4. Förslag till fortsatt arbete och eventuella åtgärder 
Som ett resultat av vår analys presenteras 25 förslag till åtgärder som syftar till kunskaps-
överföring mellan olika kommuner och till åtgärder som kan göra skillnad hos beslutsfattare i 
kommunala bolagsstyrelser och politik. Vi har också strävat efter att dessa åtgärder ska 
kunna bidra i en insats kopplad till Energimyndighetens uppdrag om sektorsstrategier. 

5. Rapport och redovisning 
Resultatet av förstudien redovisas i denna rapport.  

1.3 Arbetsorganisation 
Arbetet har genomförts av Agneta Persson och Saga Ekelin, Anthesis Group, samt Lovisa 
Larsson och Emil Andersson, WSP. Från Energimyndighetens sida har Tomas Berggren, Dag 
Lundblad, Anders Pousette och Marie Rosenqvist medverkat. 
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2 KARTLÄGGNING 

I kartläggningen har vi intervjuat arton representanter för kommuner, kommunala 
energibolag, kommunala fastighetsbolag samt Sveriges kommuner och landsting. 
Kartläggningen har också innefattat litteraturstudier för de utvalda kommunerna. I detta 
kapitel redovisas kortfattat utfallet av intervjuer och litteraturstudier. 

2.1 Frågeställningar 
Intervjuernas fokus har legat på frågor rörande: 

 Vilka verktyg har kommunerna och hur används de?  

 Vilka möjligheter och hinder ser kommunerna för sitt energiomställningsarbete? 

 Uppföljning, uppföljningsmetodik och utfall - Hur arbetar framgångsrika kommuner 
och hur kan detta omsättas till en modell för andra kommuner? 

 I hur stor utsträckning arbetar svenska kommuner i dagsläget systematiskt med 
energifrågan, och vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt 
energiarbete? 

Det frågeunderlag som har använts för intervjuerna återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 

2.2 Urval av kommuner 
Uppdraget är av begränsad omfattning, vilket innebär att ett urval av relativt få kommuner 
har varit nödvändigt att göra. Urvalet har gjorts så att det ska möjliggöra en diskussion om 
kommunernas storlek har betydelse för deras arbete med omställningen till ett hållbart 
energisystem. Vidare har vi strävat efter att de valda kommunerna ska ha en geografisk 
spridning över Sverige. 

SKLs kommunindelning har använts för att säkerställa variationen på storleken på de 
kommuner som ska vara med i studien. De valda kommunerna är inte nödvändigtvis 
representativa för vare sig sin grupp eller för hela landet, men bidrar ändå till att belysa den 
aktuella frågeställningen. 

En presentation av SKLs kommunindelning ges i Tabell 1.1 

  

                                                           
1 Sveriges Kommuner och Landsting, 2017a 



 

 

13 

Tabell 1: SKLs kommunindelning. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

A Storstäder och storstadsnära kommuner 
A1 Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 

invånare i den största tätorten. 
A2 Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 
B Större städer och kommuner nära större stad 
B3 Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare 

i den största tätorten. 
B4 Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
B5 Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
C Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
C6 Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 

invånare i den största tätorten. 
C7 Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 
procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 

C8 Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största 
tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

C9 Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två 
kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ 
hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet. 

 

I detta uppdrag har kontakter tagits och intervjuer genomförts med representanter för 
följande tolv kommuner. Två av dessa tillhör kategori A, sex av kommunerna tillhör kategori 
B och fyra av dem tillhör kategori C. De tolv kommunerna är (SKLs indelning inom 
parentes):  

 Eskilstuna kommun (B3) 

 Helsingborgs stad (B3) 

 Linköpings kommun (B3) 

 Malmö Stad (A1) 

 Markaryds kommun (C7) 

 Mora kommun (C8) 

 Piteå kommun (C6) 

 Stockholms stad (A1) 

 Umeå kommun (B3) 

 Uppsala kommun (B3) 

 Örebro kommun (B3) 

 Östhammars kommun (B5) 

Urvalet är inte statistiskt representativt för kommungrupperna. Men invånarantalet i de 
valda kommunerna motsvarar cirka 22 procent av hela Sveriges befolkning (cirka 2 248 000 
invånare av hela befolkningen på cirka 10 215 000). De valda kommunerna kan därför ändå 
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fungera som exempel på hur det energirelaterade arbetet bedrivs inom kommuner av olika 
storlekar, och som underlag för att belysa goda exempel. 

Intervjuer har skett med minst en person inom var och en av de nämnda kommunerna. I de 
flesta fall har intervjuerna skett med en person med ansvar för energi- och miljöfrågor. Dessa 
kommunrepresentanter har valts för att de har en god överblick över den egna kommunens 
verksamhet. I några fall har intervjuer skett med representanter för de kommunalt ägda 
bostadsbolagen respektive de kommunalt ägda energibolagen. Intervjuer med dessa personer 
har skett för att belysa ägardirektivens betydelse och eventuella målkonflikter mellan 
kommunala bolag med olika typ av verksamhet. 

Följande har intervjuats (kommuner i alfabetisk ordning): 

 Eskilstuna kommun 

o Riikka Vilkunen, Kommunstrateg miljö, Kommunledningskontoret 

 Helsingborgs stad 

o Jens Gille, Avdelningschef miljöstrategi, Miljöstrategiska avdelningen 

o Elin Sundkvist, Miljöstrateg, Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad 

o Cecilia Andersson, Hållbarhetsstrateg, Öresundskraft AB 

 Linköpings kommun  

o Caroline Eliasson, Miljöstrateg, Kommunledningsförvaltningen 

 Malmö Stad 

o Per-Arne Nilsson, Senior Miljöstrateg, Miljöförvaltningen 

 Markaryds kommun 

o John Karlsson, Miljö- och byggchef, Miljö- och byggenheten 

 Mora kommun 

o Eva Larsson, Miljösamordnare, Utvecklingsenheten på 
Kommunledningskontoret 

o Petter Elfqvist, Teknisk förvaltare, Tekniska förvaltningen 

 Piteå kommun 

o Maria Widman, Samhällsutvecklare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Stockholms stad 

o Jonas Tolf, Enhetschef, Miljöförvaltningen/Energi & Klimat 

o Pia Hedenskog, Energisamordnare, Svenska Bostäder 

 Umeå kommun 

o Johan Sandström, Chef miljöplanering och projekt, Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnad 

o Thomas Edström, Energistrateg, Bostadsbolaget Bostaden AB 

 Uppsala kommun 

o Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Kommunledningskontoret 

o Tomas Nordqvist, Energiansvarig och projektchef Energi, Uppsalahem 
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 Örebro kommun 

o Jonas Tannerstad, Chef för el och automation, Örebrobostäder 

 Östhammars kommun 

Marcus Jakobsson, Energi- och klimatrådgivare samt Energistrateg för 
Östhammars kommun 

2.3 Stora kommuner 
I SKLs statistik räknas tre av landets kommuner som storstäder och storstadsnära 
kommuner (A), dessa tre är Stockholm, Göteborg och Malmö. 

2.3.1 Malmö Stad 

Malmö stad är en av Sveriges tre storstäder baserat på SKLs klassning av kommuner. I 
Malmö stad bor det drygt 330 000 invånare.2 Per-Arne Nilsson, senior miljöstrateg på 
Miljöförvaltningen, har intervjuats inom ramarna för denna förstudie.  

I slutet av 1980-talet tog Malmö stad fram sitt första miljöprogram. Detta har sedan 
uppdaterats löpande med nya mål och åtgärdsprogram. År 2008 togs ett omtag i hur staden 
arbetar med och utformar sitt miljöprogram. Nu utgörs programmet av fyra fokusområden 
med delmål, indikatorer och nyckeltal för systematisk uppföljning.  

1. Sveriges klimatsmartaste stad 

2. Framtidens stadsmiljö finns i Malmö 

3. Naturtillgångar brukas hållbart 

4. I Malmö är det lätt att göra rätt 

Den nya utformningen av miljöprogrammet har lett till att miljömålens kommunicerbarhet 
har förbättrats, både till den interna verksamheten och till näringsliv och medborgare. De 
övergripande miljömålen har enhälligt stöd på politisk nivå inom staden även om medlen och 
vägen för dess uppfyllnad kan variera. 

Samtliga fokusområden har kopplingar till ett hållbart energisystem med delmål bland annat 
genom effektivare energianvändning, utfasning av fossila bränslen och förnybar 
energiproduktion. Malmö stad arbetar främst med miljömålen inåt i sin organisation men 
även via partnerskap och samverkansprojekt med andra aktörer. 

Vilka verktyg har kommunen 

För stadens egen verksamhet och bolag 

Malmö stads egna bolag och verksamheter har ofta mer ambitiösa mål än de miljömål som 
återfinns stadens i miljöprogram. De interna målen kan till exempel vara satta till ett tidigare 
mål-år än vad som anges i miljöprogrammet.  

                                                           
2 https://malmo.se/Kommun--politik/Fakta-och-statistik/Befolkning/Befolkningsprognos.html 
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Upphandling av tjänster och produkter är ett viktigt verktyg för Malmö stad. De offentliga 
verksamheterna är beställare av stora volymer och är en viktig aktör för ett hållbart 
energisystem hos leverantörer.  

För invånarna 

Malmö stad sprider resultatet av stadens miljöarbete genom magasinet Miljöläget. Där 
publiceras information och artiklar som redovisar hur staden ligger till i förhållande till 
miljöprogrammets mål. Malmö stad har även haft riktade kampanjer mot specifika områden 
eller ett byggnadsbestånd för att ytterligare nå ut till allmänheten. 

Malmö stad har redan innan det generella slopandet av krav på bygglov för solelinstallationer 
tagit bort det kravet för att underlätta för privatpersoner.   

För näringslivet 

Årligen delar Malmö stad ut två priser för arbete inom miljö och hållbarhet. Det ena går till 
föreningar och det andra till näringslivet och delas ut i samband med en festival och 
näringslivets gala i Malmö. Prisen ska delas ut till föreningar och företag som gjort insatser 
för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar stad.3  

Malmö stad arbetar tillsammans med systemägare i staden för att underlätta för företag och 
industrier till industriell symbios. Det innebär att företag och industri samarbetar i 
utnyttjande av resurser, transporter, spillvärme m.m. Malmös hamnområde är ett 
utvecklingsområde för industriell symbios där bland annat restflöden från industrin ska tas 
tillvara inom andra verksamheter.4 I projektet samverkar näringsliv, akademi, ledningsägare 
och kommunen.  

Nätverk 

Tidigare har Malmö stad haft ett nära samarbete och utbyte med Köpenhamn gällande 
hållbarhetsarbetet. Nu drivs samverkan och nätverk främst med gemensamma projekt. 
Arbetet med industriell symbios i Norra hamnen och smarta nät i Hyllie är exempel på 
sådana samverkansprojekt. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Malmös stora utmaning framöver är risken för effektbrist. Elförsörjningen i Malmö är en 
utmaning eftersom staden ligger långt från de stora elproduktionsanläggningarna. Men 
marknaden för elproduktion är på väg att förändras menar Per-Arne. Allt fler mindre 
elproducenter ansluter sig till nätet, men om dessa ska kunna avlasta nätet vid effekttoppar 
krävs det att det finns en styrning från centralt håll. Per-Arne efterfrågar nationell 
samordning mellan staden, svenska kraftnät, andra ledningsägare, Energimyndigheten och 
Energimarknadsinspektionen för att kunna göra rätt från början. Det behövs ett nationellt 
strategiskt arbete för att lösa effektfrågan. Till exempel kan det vara mer samhällsekonomiskt 

                                                           
3 https://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbetet-i-Malmo/Miljopriset.html 
4 https://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbetet-i-Malmo/Malmo-stads-miljoarbete/Hallbar-
stadsutveckling/Urban-symbios.html 
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lönsamt att bygga ut storskaliga solelanläggningar i Malmöregionen än på andra platser i 
Sverige, eftersom annan storskalig elproduktion saknas här.  

2.3.2 Stockholm 

Intervjuer har genomförts med Jonas Tolf, chef för Miljöförvaltningens enhet Energi & 
Klimat, och med Pia Hedenskog, Svenska Bostäder (fastighetsbolag helägt av Stockholms 
stad). Stockholms stad har ca 936 000 invånare.5  

2.3.2.1 Stockholms stad 

Stockholms stad arbetar sedan länge med miljö- och klimatfrågorna. Miljö- och klimatarbetet 
är väl förankrat politiskt i staden, och staden har ett väl strukturerat arbetssätt för dessa 
frågor.  

Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 är stadens nionde miljöprogram. Där sätts 
ramarna för hur staden ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem. 
Miljöprogrammet omfattar nedan nämnda sex övergripande miljömål. Alla dessa sex 
huvudmål kan direkt kopplas till hållbara energisystem. 

1. Hållbar energianvändning  

2. Miljöanpassade transporter  

3. Hållbar mark- och vattenanvändning  

4. Resurseffektiva kretslopp  

5. Giftfritt Stockholm  

6. Sund inomhusmiljö 

I miljöprogrammet är det tydligt utpekat vem som ansvarar för att de olika målen ska nås, 
och vem som ansvarar för utvärdering av vidtagna åtgärder. Stockholms stad har också en 
fastställd klimatstrategi - Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040. Här slås fast att 
staden ska vara klimatsmart och fossilbränslefri senast år 2040, med delmål för år 2020. 
Klimatstrategin och miljöprogrammet omfattar samma sex huvudmål och förstärker 
varandra därmed ömsesidigt. Ansvar för att genomföra åtgärder så att stadens miljödelmål 
ska kunna nås är också tydligt utpekade i stadens ägardirektiv till förvaltningar och bolag, 
och rapporteringen och uppföljning av alla åtgärder samordnas i stadens integrerade 
ledningssystem (ILS).  

Utfallet av miljöprogrammet utvärderas varje år, och just nu planeras för årets utvärdering. 
Stockholm Stadshus AB ansvarar för den samlade analysen baserat på den data som alla 
förvaltningar och bolag rapporterar in. 

Vilka verktyg har staden 

Stockholms stad driver och medverkar i en stor mängd olika projekt som bidrar till 
omställningen till ett hållbart energisystem. Här nämns några av dem.  

                                                           
5 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/ 
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För näringslivet 

För att stödja näringslivet i deras klimatarbete initierade Stockholms stad nätverket 
Klimatpakten år 2007. Inom ramen för nätverket ordnas seminarier och konferenser för 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och för att stimulera samverkan mellan företagen i 
staden. Ett exempel på en projektidé som föddes vid en sådan nätverksträff är 
fjärrvärmevärmda byggbodar. Idén har sedan vidareutvecklats av de tre företagen Cramo, 
Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) och Veidekke, och är nu en produkt som finns 
tillgänglig på marknaden. 

Stockholms stad medverkar också i Grow smarter, som är ett EU-finansierat projekt som ska 
demonstreras och utvärdera marknadsfärdig teknik för näringslivet. En del av projektet 
innefattar storskalig energieffektiviserande renovering av bostäder i stadsdelen Årsta i 
Stockholm. 

För invånarna 

Stockholm har en aktiv energi- och klimatrådgivning (EKR) som riktar sig till både 
småhusägare och bostadsrättsföreningar. Rådgivningen drivs tillsammans med nästan alla de 
andra kommunerna i Stor-Stockholm. EKR ger råd, tar fram gemensamt 
informationsmaterial, arrangerar seminarier och energieffektivisering, solel, laddning av 
elbilar m.m. I Stockholm är tre personer heltidssysselsatta med energi- och 
klimatrådgivningen. 

Som en spin-off från EKR driver de bl.a. projektet Målstyrd energiförvaltning som syftar till 
att skynda på energieffektiviseringen i bostadsrättsföreningar. 

På solenergisidan var Stockholms stad först med att lansera solkartan som stöd för stadens 
fastighetsägare (såväl privata som offentliga) för analyser av möjlig solelproduktion. 
Sammantaget produceras i dagsläget ca 6 GWh solel i Stockholm, varav ca 2 GWh produceras 
och används av staden själv. 

Stockholms stad genomför också en informationsinsats som de kallar Klimatsmarta 
stockholmare. Här informerar staden både om vad de gör för att minska stadens 
klimatpåverkan och vad stockholmarna själv kan göra för att minska sin klimatpåverkan. 
Inom ramen för Klimatsmarta stockholmare drivs även informations- och 
utbildningsinsatser för skolan, och de anställer årligen 12 sommarjobbare som arbetar med 
att föra ut budskapet med hjälp av ”Klimatvågen”. 

Staden kommunicerar med medborgarna på olika sociala medier, via sin hemsida, på 
anslagsskyltar ute på stan m.m. De anordnar ett antal olika kampanjer, bland dem kan 
nämnas Vintertrampet. I denna kampanj coachar staden cyklister till att cykla även på 
vintern. Utvärdering visar att kampanjen har varit både populär och framgångsrik. En av de 
60-talet personer som ingick i 2017 års Vintertrampet sa i utvärderingen ”Det bästa med att 
cykla är att man vet när man kommer fram”. I en samordnad satsning på cykling även 
under vintern har Trafikkontoret satsat mycket på att snöröja stadens cykelbanor, och staden 
arbetar också tidigt i samhällsplaneringen med att skapa förutsättningar för cykling. 

Stockholms stad har även ordnat en kampanj för elcyklar, denna genomfördes sommaren 
2018. Staden arbetar också sedan flera år med lånecyklar. Avtalet för detta håller för 
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närvarande på att omförhandlas. Ytterligare en åtgärd på transportsidan är att staden genom 
Trafikkontoret sedan 1990-talet arbetar med miljöbilar. 

För stadens egen verksamhet 

Upprinnelsen till elcykelkampanjen var en KLIMP-ansökan från staden. Staden ansökte 
också om medel från Naturvårdsverket för Vintertrampet, men fick avslag. Nu planerar man 
att söka medel för att coacha den egna personalen att cykla året om. 

Stockholms stad har en enhet på Miljöförvaltningen som kallas Energicenter. Denna enhet 
ska stödja stadens andra förvaltningar och bolag i deras energirelaterade arbete. 
Energicenter startades som ett projekt, men verksamheten har senare permanentats. 

En åtgärd som har blivit mycket populär i Stockholm är det så kallade Pingvin-priset. Det är 
en utmärkelse som delas ut till medarbetare i stadens förvaltningar som har bidragit till 
åtgärder för minskad klimatpåverkan. Pingvin-priset är ett vandringspris, där vinnaren får 
ett diplom och får ha pingvinen tills nästa gång priset ska delas ut. Detta är ett sätt att 
synliggöra insatser för minskad klimatpåverkan. Stockholms stad har nu gett ut en bok där 
de beskriver de 66 pristagare som har utsetts från starten i augusti 2012 till och med oktober 
2018.6 

För stadens bolag 

För staden bolag pekas det tydligt ut i ägardirektiven vilka mål de ska bidra till att nå.7 

Staden stödjer sina fastighetsbolag genom olika typer av projekt. Bl.a. har man nyligen 
genomfört ett utvecklingsprojekt (finansierat av Energimyndigheten) för att ta fram en 
beräkningsmodell för livscykelanalyser för byggnaders klimatpåverkan. 

En målkonflikt mellan stadens bolag som nämndes i intervjun med Jonas Tolf var att ett av 
stadens fastighetsbolag har installerat mycket frånluftsvärmepumpar, något som stadens 
delägda energibolag Stockholm Exergi inte är så förtjusta i. 

Nätverk 

Stockholms stad är medlemmar i en rad olika nätverk för städer bl.a. C40, Global Covenant 
of Mayors, Eurocities och ICLEI. 

Vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 

På frågan om Stockholms stad kan ytterligare förstärka sina insatser på något sätt svarar 
Jonas Tolf att man skulle kunna göra mer, men att det behövs ännu mer resurser i så fall. 
Han nämner som exempel att: 

 Bostadsrättsföreningar behöver mer stöd, både kompetensmässigt och 
processrelaterat, för att en större andel av de lönsamma åtgärderna ska genomföras. 
Ett sätt att nå det är en förstärkt satsning på målstyrd energiförvaltning. 

 Kommunens egna bolag skulle kunna realisera mer lönsam energieffektivisering om 
de fick mer resurser (personellt och finansiellt) och kompetens. Fastighetsbolagen 

                                                           
6 http://www.stockholm.se/pingvinprisboken 
7 Budget 2018–2020, Finansborgarrådets förslag 2017-10-11 
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skulle kunna göra mer omfattande energieffektiviserande renoveringar i ett sådant 
fall. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

De främsta hindren för en påskyndad omställning av energisystemet är brist på tid, brist på 
pengar och brist på kompetens enligt Jonas Tolf. Han nämner även särskilt att 
Energimyndighetens ändrade krav för att få energikartläggningsstöd är ett problem, eftersom 
de nya reglerna utesluter bostadsrättsföreningarna. 

Uppföljning och uppföljningsmetodik och utfall 

Stockholms stad arbetar aktivt även med uppföljning. För stadens byggnader följer de upp 
stadens inköp av energi för egen användning, bostadsbolagens energianvändning och 
energianvändning i stadens samtliga ägda byggnader. Bolagens och förvaltningarnas 
uppföljning kvalitetsgranskas av Energicentrum (Miljöförvaltningen). 

2.3.2.2 Svenska Bostäder 

Genom sitt dotterbolag Stockholms stadshus AB äger Stockholms stad tre bostadsbolag, 
Svenska Bostäder,8 Stockholmshem samt Familjebostäder. Svenska Bostäder har sedan 
företaget bildades år 1944 byggt mer än 50 000 lägenheter i Stockholm och några av stadens 
grannkommuner. Som mest byggde de flera tusen lägenheter per år. Idag bor cirka 56 000 
stockholmare i någon av deras idag drygt 26 500 hyreslägenheter.  

Stadens ägardirektiv till Svenska Bostäder är tydligt, och det inleds med följande text 
”Bolagets huvudsakliga uppgift är att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till 
stadens bostadsförsörjning”. Enligt ägardirektivet har bolaget bland annat i uppgift att under 
perioden 2017–2019 bidra till nyproduktion av nya bostäder genom att fördubbla 
nyproduktionstakten till år 2020. Ägardirektivet fastslår också att stadens bostadsbolag ska 
bidra till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 och i Strategi för 
fossilbränslefritt Stockholm 2040, och att de ska leda och följa upp arbetet med en ökad 
energieffektivisering och återvinning inom koncernens fastighetsbolag. 

Svenska Bostäder arbetar med hållbarhet i alla tre perspektiv socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Den ekologiska hållbarheten ger riktlinjerna för att minska miljöpåverkan under 
byggnadernas livscykel och att underlätta för hyresgästerna att leva miljöanpassat. För att 
uppnå detta arbetar Svenska Bostäder med kravställning mot leverantörer, miljöstyrning av 
byggprojekt, hållbar förvaltning och information till hyresgästerna. 

Svenska Bostäders miljöpolicy och Stockholm stads miljöprogram för 2016–2019 utgör 
utgångspunkten för bolagets miljöarbete. För att styra och följa upp det interna arbetet finns 
ett miljöledningssystem. Miljöarbetet har fyra fokusområden:  

1. Minimera klimatpåverkan – i detta område ingår energi och utsläpp till luft  

2. Effektiv avfallshantering 

                                                           
8 www.svenskabostader.se 
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3. Sund inomhusmiljö 

4. Fastigheter och material utan farliga ämnen 

Förutom den påverkan som deras egen verksamhet medför påverkar hyresgästerna miljön 
genom sitt beteende. På Svenska Bostäder har varje chef ett ansvar för miljöarbetet i den 
egna verksamheten. Centrala resurser för stöd, samordning, utveckling och uppföljning finns 
på Energi- och miljöenheten inom avdelningen för Fastighetsutveckling. 

Pia Hedenskog, Energisamordnare på Svenska Bostäder, har intervjuats som en del av denna 
förstudie. I sitt arbete med hållbara energisystem följer Svenska Bostäder de måldokument 
som Stockholms stad arbetat fram. Svenska Bostäder deltar också i arbetet när staden tar 
fram en ny miljöplan. När det tas fram nya föreskrifter är de delaktiga, och kan därigenom ge 
sina synpunkter och påverka.  

De tre systerbolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder arbetar i stor 
utsträckning gemensamt i en öppen dialog med såväl varandra som med entreprenörer. 
Svenska Bostäder har även dialog med stadens energibolaget Stockholm Exergi som staden 
är hälftenägare till. 

Svenska Bostäder ser goda möjligheter för arbetet med hållbara energisystem eftersom det 
finns en ökad medvetenhet och stor enighet i branschen. Exempel är Fossilfritt Sverige, 
konferenser såsom BeBo/Belok, SABO m.m. Pia Hedenskog tror att utvecklingen mot ökad 
hållbarhet kommer att gå fortare i framtiden än vad det gjort hittills. Det är viktigt med 
personligt engagemang för att påverka politiska beslut för att skynda på utvecklingen. Ett 
hinder är att det är långa ledtider från markanvisning till att nya husbyggnadsprojekt kan 
handlas upp. Inte förrän helt nyligen började de arbeta med energikraven från 2012, vilket 
var förutsättningen vid markanvisningen. 

2.4 Mellanstora kommuner 
I denna förstudie har intervjuer gjorts med representanter för sex mellanstora kommuner. I 
SKLs statistik ingår dessa i kategorin större städer och kommuner. 

2.4.1 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun har cirka 106 000 invånare. Kommunen rankas som kategori B i SKLs 
indelning av kommuner. Riikka Vilkunen, kommunstrateg miljö på kommunkontoret, har 
intervjuats. 

Eskilstuna kommun arbetar systematiskt med miljö- och klimatfrågorna, och har gjort det 
under lång tid.  

Vilka verktyg har kommunen 

Kommunen har en klimatstrategi som innefattar mer än 50 åtgärder. 18 av dessa åtgärder är 
direkt kopplade till effektivare energianvändning och förnybar energi, och många av de andra 
åtgärderna anknyter också till energirelaterade frågor. Riikka Vilkunen menar att det finns en 
stor potential för både energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi, men 
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säger också att det finns målkonflikter mellan energieffektivisering i kommunkoncernens 
fastighetsbolag och vinst i kommunkoncernens energibolag.  

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

För omställningen till ett hållbart energisystem är klimatplanen och ägardirektiven de 
viktigaste kommunala verktygen.9 Kommunledningskontoret har en nyckelroll i Eskilstuna 
när det gäller omställningen till ett hållbart energisystem. De arbetar med breda 
arbetsgrupper, och därmed blir åtgärderna redan tidigt i processen effektivt förankrade i 
tjänstemannakåren. Men det finns i vissa fall en målkonflikt mellan ekonomi och de 
ambitiösa miljöåtgärderna i klimatplanen, och därför behövs en starkare politisk förankring. 

För invånarna 

För de enskilda medborgarna finns rådgivning att få genom den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen. Vidare finns det i kommunen ett Energicentrum som ger råd till 
medborgarna, detta skulle kunna utvecklas till att också omfatta mer rådgivning till 
näringslivet. Energicentrum är delvis EU-finansierat, medel söktes och beviljades från den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Eskilstuna bedriver också flera projekt för mer hållbart resande. Bl.a. driver 
stadsbyggnadskontor ”knuffa resan rätt” som är ett nudging-projekt för att få stadens 
invånare att resa mer hållbart, och man har ett projekt med elbussar. 

För näringslivet 

Eskilstuna kommuns näringslivsenhet bedriver rådgivning för det lokala näringslivet, men de 
har inte så stort fokus på energi. Till viss del får näringslivet råd genom Energicentrum. 

För stadens egen verksamhet 

I stadens egna verksamhet har man stort fokus på energi i byggnader, de har bland annat 
genomfört energieffektiviserande renovering i miljonprogramsområdet Lagersberg. 
Kommunen har flera medarbetare på Kommunfastigheter som jobbar med 
energieffektivisering, solenergi samt vindkraft i Skellefteå. De jobbar också med hållbara 
resor inom den egna verksamheten. 

Riikka Vilkunen nämner också upphandling som ett viktigt verktyg, men menar att 
Eskilstuna inte har tillräcklig kompetens inom detta område. Flera av medarbetarna har 
nödvändig kunskap, men det behövs en breddning. 

Uppföljning och uppföljningsmetodik  

Det kan också vara svårt att följa upp målen i klimatplanen, eftersom målsättningarna ibland 
är abstrakt formulerade. Eskilstuna kommun håller för närvarande på att utvärdera sin 
klimatplan och ska ta fram en ny plan. En del av åtgärderna kommer att formuleras om och 
skärpas i samband med detta. 

                                                           
9 
https://www.eskilstuna.se/download/18.3ac90f11163634a3bea4faa5/1527664258809/04.%20Ägardirektiv%2
0-%20Socialdemokraterna,%20Centerpartiet,%20Moderaterna.pdf 
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Resurser 

Riikka Vilkunen konstaterar att Eskilstuna har ett ambitiöst energi- och klimatarbete, men 
säger att de hade kunnat genomföra ännu fler ”spetsprojekt” om de hade haft mer resurser. 
Hon skulle vilja arbeta med det lokala näringslivet, och nämner Finland som ett 
föregångsland när det gäller cirkulär ekonomi. I Eskilstuna har man bl.a. satsat på 
återvinningsgallerian ReTuna och ett möbelåtervinningsprojekt för kommunens egen 
verksamhet för att öka den ekonomiska cirkuläriteten. 

När det gäller att nå ut med åtgärder och initiativ bedömer hon att mellanstora kommuner 
har bättre förutsättningar än både små och stora kommuner. 

Nätverk 

Eskilstuna samarbetar i 4M-nätverket med Västerås kommun med flera, och har mycket 
nytta av detta samarbete. De samarbetar också med sina grannkommuner i regionen genom 
Miljönätverk Sörmland, men menar att denna samverkan är asymmetrisk eftersom små 
kommuner inte har tillräckligt mycket resurser att sätta in i klimat- och energiarbetet.  

2.4.2 Helsingborg 

I Helsingborg har vi intervjuat Jens Gille, avdelningschef miljöstrategi, och Elin Sundkvist, 
miljöstrateg, på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad samt Cecilia Andersson, 
hållbarhetsstrateg på det kommunägda energibolaget Öresundskraft AB. 

2.4.2.1 Helsingborgs stad 

Helsingborgs stad har drygt 143 000 invånare. Helsingborgs stad har nyligen arbetat fram en 
ny energi- och klimatplan. Planen ska ”staka ut vägen till Paris”. Den är politiskt behandlad, 
men ännu inte antagen (november 2018). Staden har fått finansiellt stöd från 
Energimyndigheten för att implementera åtgärderna i planen. I dagsläget täcks 0,3 procent 
av stadens energibehov av solel, stadens målsättning är att sol ska stå för 10 procent av 
elanvändningen år 2035. 

Helsingborgs energirelaterade arbete ansluter till de nationella målen, och man ska halvera 
energianvändningen till år 2030. Kommunen har ett tydligt systemperspektiv. En stor andel 
av energiproduktionen baseras på avfallseldning, Helsingborg fokuserar på halverad 
primärenergianvändning samt restavfallet ska vara fritt från plast år 2030.  

Helsingborg planerar att arbeta strukturerat med utvärdering av den nya klimatplanen. 
Utvärdering ska ske vart annat år, med redovisning av öppna data varje år. 

Vilka verktyg har kommunen 

Kommunen arbetar bl.a. med stadsplanering som verktyg i energi- och klimatarbetet. 
Förtätning är en viktig del i Helsingborgs översiktsplan, och det ska ge plats för ca 40 000 
nya invånare i kommunen. Vidare ska fler och bättre gång- och cykelvägar säkerställas. 
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För stadens egen verksamhet 

Helsingborgs stad har ett ambitiöst energi- och klimatarbete, men enligt Jens Gille behöver 
verksamheterna mer stöd för att halvera sin energianvändning. 

Kommunen arbetar bl.a. med energi- och klimatsmart upphandling för kommunkoncernen. 
De gör också en kraftsamling som de kallar Robusta Helsingborg. Här ingår åtgärder för 
intermittent energi/effekt, uppgradering av fjärrvärmen till lågtemperatursystem m.m. De 
arbetar också strukturerat med uppföljning av energiåtgärder.  

Ägardirektiven för energi-, avfalls- och vattenbolagen omfattar åtgärder för ökad cirkulär 
ekonomi. Som goda exempel från den egna verksamheten lyfts egna transporter (biogas), 
stadens miljöfordon samt resepolicy (tåg) fram. Dessa åtgärder har gett tydliga effekter, 
vilket framgår av genomförda utvärderingar. 

Kommunens energibolag Öresundskraft är enligt Jens Gille en stor tillgång i kommunens 
energiarbete. De arbetar med laddinfrastruktur, solel, elbilspool m.m. 

För näringslivet 

En av de åtgärder som har genomförts för näringslivet är elkonvertering och snabbladdning 
för Danmarksfärjorna när de ligger i hamn. Denna åtgärd krävde förstärkning av elnätet i 
Helsingborg. Kommunen har också behövt förstärka elnätet i den nya stadsdelen H+ för att 
säkerställa laddning av elfordon. 

Kommunen arbetar också mycket genom miljötillsynen, de har bl.a. en inspektör som arbetar 
med kommunens logistikcentra. 

Jens Gille ser nätverk som viktiga, och berättar att arbete pågår för att förstärka samverkan 
med näringslivet. Men det återstår en del arbete för att få detta på plats. 

För invånarna 

För invånarna arbetar Helsingborg med kommunal energi- och klimatrådgivning. De arbetar 
också mycket med solcellsrådgivning.  

Kommunen har också med miljö- och livsstil i satsningen Miljöverkstaden, där de arbetar 
med skolbarn i alla årskurser från årskurs 0 till och med gymnasiet. De har också inrättat ett 
upplevelsecentrum, Habiteum, som ska fokusera på livsstilsperspektivet. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Jens Gille ser låsningar på vindkraftssidan som ett hinder för kommunens klimat- och 
energiarbete. Man har redan byggt vindkraft där det går, andra alternativa platser är 
förknippade med hinder i form av habitat för rovfåglar, fladdermöss m.m. 

Jens säger att ”förnybart och sol driver sig själv just nu”, stödfunktionen behövs mer för att 
starta upp breda samarbeten mellan bolag och förvaltningar i andra energirelaterade frågor. 
Ett hinder som han ser är att det finns en samsyn kring energi- och klimatfrågorna i teorin, 
men hur ska man gå från teori till praktik? En annan fråga som det behövs ett kompetenslyft 
kring är CO2-utsläpp ur ett livscykelperspektiv. 
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Nätverk 

Helsingborg är, och har varit, medlemmar i flera nätverk, däribland Klimatkommunerna, 
Covenant of Mayors och ICLEI. De har också en samverkan som benämns Fossilbränslefri 
kommun och består av tio skånska kommuner. 

Jens poängterar att klimatengagemanget är starkt i Skåne, och att t.ex. länsstyrelsen och 
Energikontor syd är mycket engagerade. 

2.4.2.2 Öresundskraft 

Energibolaget Öresundskraft AB är helägt av Helsingborgs stad och deras vision är Energi 
för en bättre värld. Kraft för regionen. Cirka åttio procent av den fjärrvärme de producerar 
baseras på industriell restvärme, restavfall och biobränsle. Deras visionen manifesteras bland 
annat i att de: 

 Tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp 

 Stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta 
energilösningar och investerar i lokal vindkraft 

 Utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el 

Öresundskraft har cirka 400 medarbetare och 125 000 kunder. I denna förstudie har Cecilia 
Andersson, Hållbarhetsstrateg på Öresundskraft, intervjuats om bolagets arbete. När det 
gäller förnybar energi så försöker de satsa på vindkraft. Det ärr relativt ont om goda 
vindkraftslägen i regionen, och det är inte helt lätt att hitta bra förutsättningar. 
Öresundskraft äger fem vindkraftverk och planerar för fler. Solenergi är en viktig del för att 
bidra till småskalig produktion. Öresundskraft har tre olika erbjudanden gällande solenergi, 
dessa är Sälja paket, Underlätta för inkoppling på nätet respektive Hitta affärsmodeller. 
Dessa erbjudanden riktas till både privatmarknaden och företag. Det finns många stora tak 
på t.ex. lagerlokaler, vilket ger bra möjligheter. Öresundskraft har startat en andelsägd 
solcellspark Solar Park där deras kunder kan köpa in sig. Solar Park är en samägd ekonomisk 
förening vars målsättning är att göra det enkelt för människor och företag att agera 
klimatsmart. Solcellsparken byggs på en gammal deponi med sluttande kullar, det är således 
mark som inte går att utnyttja till annat. Öresundskraft kan inte själva bygga solelen, men de 
kan underlätta för sina kunder.  

När det gäller småskalig solenergiproduktion så bistår Öresundskraft sina kunder i 
processen. De har sett en ökad efterfrågan på solceller, förra årsskiftet fanns det 219 
småskaliga anläggningar som var inkopplade på Öresundskrafts nät och i år har det 
tillkommit ett 50-tal anläggningar. Öresundskraft har underkonsulter som kan leverera och 
montera solceller. Som nätbolag tar de emot överskottsel, och som elhandelsbolag kan de 
erbjuda ett avtal där kunden ersätts med medelspotpris plus 10 öre per kWh. Öresundskraft 
kan även köpa solelens elcertifikat från de kunder som så önskar. De har sett en ökad 
efterfrågan på solceller.  

Prisdialogen är ett samverkansforum mellan energibolag och fjärrvärmekunder. Under 2018 
har ett nytt initiativ som heter Klimatdialogen startat, där Öresundskraft är ett av 
pilotföretagen tillsammans med ytterligare sju fjärrvärmeleverantörer. Syftet är att hitta och 
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genomföra gemensamma åtgärder för att minska klimat- och miljöpåverkan. Öresundskraft 
vill accelerera klimatarbetet och har en dialog med flera av sina kunder. De undersöker vilka 
mål som finns och vilka aktiviteter de kan samverka kring. Kan de utveckla tillsammans? Vad 
behöver Öresundskraft göra och vad ska fastighetsbolaget göra? 

Öresundskraft medverkar i flera olika projekt som arbetar med energi- och klimatfrågor. 
Exempelvis EU-projekt tillsammans med större kunder och Energismart sjukhus med Region 
Skåne. De arbetar också tillsammans med hållbara energilösningar tillsammans med 
Helsingborgshem och i H+ området.  

Öresundskraft erbjuder energikartläggning som tjänst. Det är mest företag som köper 
tjänsten, men även bostadsrättsföreningar. I tjänsten ingår en energikartläggning, förslag till 
åtgärder och en analys av hur stor besparingspotentialen är. Öresundskraft utforskar för 
närvarande hur de ska fördjupa detta arbete. De vill möjliggöra att energin utnyttjas bättre i 
områden, mellan fastigheter och inom fastigheter, och de ser sig som ett verktyg i stadens 
genomförande av energi- och klimatplanen. Energieffektivisering sker i samverkan mellan 
Öresundskraft och kunderna. 

Öresundskraft ser stora möjligheter att skapa nya affärsmodeller och produkter kopplat till 
ett hållbart energisystem. De vill underlätta för kunderna att använda rätt energi till rätt sak. 
De ser även digitalisering som en stor möjlighet, med smart styrning och mätning. 

Det finns ett relativt nytt utvecklingskluster och samverkansnätverk, Power2U, där 
Öresundskraft deltar tillsammans med fyra andra helägda kommunala energibolag. Power2U 
satsar på innovativa lösningar för lokala energisystem. Cecilia Andersson säger att det finns 
ett starkt intresse från kunder att själv vara med och producera, lagra, dela och optimera sin 
energianvändning. 

De hinder som Cecilia upplever ligger i lagstiftning och styrmedel, t.ex. Boverkets byggregler 
(BBR) där fjärrvärmen missgynnas och skatt på avfall som hindrar utvecklingen och gör 
fjärrvärmen mindre konkurrenskraftig. Det är av avgörande betydelse att hushålla med de 
resurser som finns i samhället. Fjärrvärmen har stor konkurrens från t.ex. värmepumpar.  

Med ökande effektbelastning finns också en utmaning med ”trånga” elnät. Det krävs en 
modernisering av infrastrukturen, framför allt elnäten. Men Öresundskraft upplever att de 
har begränsade investeringsramar eftersom de är vinstdrivande och ska leverera vinst till 
staden.  

För att skapa hållbara system behövs ett helhetsperspektiv. Det har också kopplingar till 
konsumtionsvanor, transporter och hur varor produceras. 

Vid uppföljning och utfall av åtgärder görs mätningar för att se i vilken mån den potential 
som uppskattats för de lämnade förslagen i energikartläggningarna nås. Antal 
solcellsanläggningar följs också upp, men ytterligare mätningar behövs till redovisningen av 
hållbarhetsstrategin. Helsingborgs stads mål är att 10 procent av stadens elbehov ska täckas 
av solel år 2035, och Öresundskraft arbetar för att underlätta för kunderna så att målet ska 
uppnås.  

Det finns flera goda exempel i Helsingborg. Ett sådant är H+ området, som är en ny hållbar 
stadsdel där Öresundskraft har designat hela energisystemet. Ett annat är den andelsägda 
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solcellsparken Solar Par”. Även den kommunala samverkan kring stadens klimat- och 
energiplan, där målen är satta men ännu inte aktiviteterna, är ett gott exempel. Det skapar 
möjligheter att alla får vara med och fortsätta att realisera från år till år. Medlemskapet i 
klimatdialogen med fastighetsägare är en tillgång regionalt. Vidare bedriver Helsingborgs 
stad Miljöverkstan som riktar sig till barn och ungdomar. Där går Öresundskraft in i 
årskurserna 1, 6 och 8 och berättar om energifrågor. Vidare erbjuder ”Fjärrvärme guld” där 
kunderna betalar lite extra för klimatkompenserad fjärrvärme. 

Cecilia Andersson betonar slutligen att Öresundskraft har ett väl utformat ägardirektiv som 
styr verksamheten i rätt riktning.10 Ägardirektivet underlättar för Öresundskraft att arbeta 
för ett robust energisystem - staden har höga ambitioner. 

2.4.3 Linköping 

Linköpings kommun har cirka 160 000 invånare och klassas som en större stad enligt SKL:s 
uppdelning av kommuner. Caroline Eliasson, miljöstrateg, har intervjuats som en del av 
denna kartläggning. 

I Linköping genomförs årligen ett energi- och klimatbokslut där energianvändning och 
klimatpåverkan från den kommunala verksamheten beräknas. Linköping tog år 2011 beslut 
om det övergripande målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt till år 2025. Kommunen 
har saknat en handlingsplan med åtgärder för att uppnå detta mål, men har under 2018 
arbetat fram och antagit en sådan11. Inspiration och genomförda projekt med relevans för ett 
koldioxidneutralt Linköping sprids via en hemsida, Klimatsmart Linköping,12 som riktar sig 
både till näringsliv och medborgare.  

Under 2018 har flera strategiska dokument tagits fram, andra exempel är solelprogrammet 
med målsättning om den lokala solelproduktionen 2025 och 2040.13 

Vilka verktyg har kommunen 

För stadens egen verksamhet och bolag 

Linköping kommun kan framförallt styra sin egen verksamhet och de kommunala bolagen 
genom sina strategiska dokument men även ägardirektiv som på olika sätt driver 
omställningen till ett hållbart energisystem. 

Vid nyproduktion av byggnader som sker i kommunal regi är det grundläggande kravet att 
projekten ska uppnå hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad betyg Silver.  

Vallastaden är ett spetsteknikområde för kommunen i arbetet med att ställa skarpare krav 
och arbeta med miljö- och energifrågor i stadsutvecklingen samt hållbar fysisk planering. Här 

                                                           
10 https://helsingborg.se/kommun-och-politik/sa-styrs-helsingborg/ 
11 https://www.linkoping.se/contentassets/ebfe6c6ede574c799fbc1b38278a53d2/handlingsplan-for-
kommunkoncernens-insatser-2018-2020-for-koldioxidneutralt-linkoping-2025.pdf?4adbf8 
12 https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/ 
13 https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/styrande-
dokument/program/solelprogram/ 
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hölls Bo- och samhällsexpo 2017. Området är under utveckling och har därför inte 
utvärderats fullt ut ännu.   

Gröna resplaner är exempel på ett verktyg som kommunen använder för att göra mer riktade 
insatser gällande resvanor och infrastruktur. Inom de kommunala förvaltningarna har de 
arbetat med en sådan som ett komplement till resepolicyn. Det innebär bland annat att de 
kommunala verksamheterna måste klimatkompensera för sina fossila resor. Pengarna på 
klimatkompensationskontot finansierar arbetet med de gröna resplanerna. 

För invånarna 

Energi- och klimatrådgivarna (EKR) är de som främst ansvarar för kontakten och arbetet 
gällande ett hållbart energisystem gentemot invånarna. Ett exempel på sådant arbete är de 
informationskvällar som EKR arrangerar, ett av höstens tillfällen handlade om solceller och 
involverad även kommunens bygglovshandläggare, stadsantikvarie, Tekniska verken och 
räddningstjänsten.  

Andra insatser med avseende på solel är att Linköpings kommun tidigt tillhandahöll en 
solkarta för invånarna och tog bort bygglovsavgiften för solceller.  

För näringslivet 

De gröna resplanerna som presenterads tidigare riktar sig också till olika områden med 
arbetsplatser som många reser till och där det finns potential att ställa om resmönster. Ett 
sådant område är Mjärdevi Science park. Exempel på konkreta åtgärder i resplanerna är att 
verksamheter fått gratis resekort för arbetspendling till sina medarbetare under en tid. 
Uppföljning av den åtgärden visade att 50 procent av deltagarna fortsatte att resa kollektivt 
efter att testperioden gått ut. Ett annat exempel är att elcyklar har erbjudits inom vissa 
verksamheter. 

Linköpingsinitiativet är en samverkansorganisation/nätverk som Linköpings kommun 
driver.14 Det samlar de största och mest elintensiva företagen i Linköping som i och med sin 
medverkan åtar sig att arbeta för målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. 
Medlemsföretagen inom initiativet samlas kring flera fokusområden där ett fokusområde 
bland annat är energieffektivisering.   

Med stöd från Energimyndigheten har Linköping två coacher för Energi och Klimat. Dessa 
riktar sig enbart till näringslivet och kan på så vis avlasta och komplettera energi- och 
klimatrådgivarna arbete i kommunen.  

Nätverk 

Linköpings kommun är medlem i nätverket Klimatkommunerna. Syftet med nätverket är att 
sprida goda exempel och bidra till erfarenhetsutbyte mellan nätverkets medlemmar. Genom 
nätverket får Linköping möjlighet att dela erfarenheter med kommuner i liknande storlek och 
med liknande utmaningar, vilket saknas i det regionala nätverket. Nyttan av nätverket skulle 
kunna vara ännu större det hade fler medlemmar eller om länsstyrelser eller regionala 

                                                           
14 https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/press/pressmeddelanden-fran-via-tt/201803/gemensamt-
initiativ-ska-starka-klimatarbetet-i-linkoping/ 
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aktörer också medverkade i klimatkommunerna för att sprida erfarenheterna på bredare 
front. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

I det strategiska arbetet finns det inte några större hinder för kommunens arbete, men det 
finns en utmaning i att få kommunala bolag att samarbeta över gränserna. Ett exempel på det 
möjliga bolagsöverskridande samarbeten är installationer av solceller som skulle kunna 
involvera kommunala fastighetsbolag och Tekniska verken.   

FNs globala mål för hållbar utveckling ger kommunen stöd för den egna målformuleringen, 
det kommuniceras bland annat genom Linköping kommuns egen hållbarhetspolicy som 
grundar sig i de globala miljömålen. 

Vid stadsplanering och utveckling av kommunala byggnader är Boverket byggregler ett 
hinder på vissa sätt. Om lägsta nivån för byggnaders energiprestanda kunde höjas behöver 
inte kommuner förlita sig på att ställa krav för att matcha sin ambitionsnivå och bidra till en 
förbättrad energiprestanda. 

Det ekonomiska är ofta en begränsning men skulle kunna avhjälpas om kommunen avsatte 
medel löpande för framtida investeringar gällande ett hållbart energisystem. 

2.4.4 Umeå 

Umeå kommun klassas som en större stad enligt SKLs statistik och indelning av kommuner. I 
Umeå kommun bor det cirka 127 000 invånare.  

Johan Sandström, chef för miljöplanering och Tomas Edström, Energistrateg hos Bostaden 
har intervjuats inom denna förstudie.  

2.4.4.1 Umeå kommun 

Umeå har länge arbetat med energi- och klimatfrågor. Inom Umeå som geografiskt område 
har koldioxidutsläppen i absoluta tal legat stabilt under en längre tid, men om man ser till 
utsläppen per capita har de minskat med 25 procent. Kommunens målsättning är att bli 
fossilfri, transporterna är den största utmaningen för Umeå att nå detta mål.   

År 2008 startade Energiprojektet i Umeå tillsammans med Siemens, och det pågick till år 
2015. Energiprojektet var ett energitjänsteprojekt (EPC) som omfattade 120 fastigheter inom 
kommunens verksamhet. Projektet resulterade i en minskning av energianvändning med 17 
procent och att energikostnaderna minskat med 20 procent de första fem åren. 

Vilka verktyg har staden 

För stadens egen verksamhet 

Miljö- och klimatmålen i kommunen är under utveckling hösten 2018. De tidigare målen var 
svåra att följa upp på ett bra sätt, och omfattade Umeå kommun som geografiskt område. De 
nya målen kommer att fokusera mer på klimatmål och använda till exempel 
energianvändning som indikator på detta mål. Med initiativet Green Umeå kommuniceras 
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klimat- och miljömålen för kommunen och samlar privata och offentliga aktörer för att bidra 
till målen. 

Den egna organisationen är även energiledningscertifierad med mål om energianvändningen 
i de egna fastigheterna med mål för varje år fram till 2020. Målen blir svårare att nå för varje 
år. Bland annat har flera kommunala byggnader försetts med solceller i ett led att uppnå 
målen. 

I kommunens tekniska anvisningar för upphandling av byggnader finns en kravställning 
gällande livscykelperspektiv vid val av byggvaror. Men det är svårt och resurskrävande att 
följa upp detta krav. När kommunen bygger i egen regi finns det krav på en energiprestanda 
på högst 65 kWh/m2, år. Fastighetskontoret följer upp alla kommunala fastigheter årligen 
men det kopplas inte alltid mot den kravställda energiprestandan i nyproduktion.   

För stadens bolag 

I Umeå finns kommunalt ägda energibolag och bostadsbolag. Bostaden är det kommunala 
bostadsbolaget och har även intervjuats fristående utifrån samma mall som kommunerna. 
Underlag och referat från den intervjun kan läsas i avsnitt 2.12.2.  

Det kommunala energibolaget Umeå energi och kommunen har ett nära samarbete gällande 
de större energi- och miljömålen i kommunen. De reviderar tillsammans med bolagen de nya 
målen gällande energi- och klimat. 

För näringslivet  

Umeå kommun ville tidigt ställa om kollektivtrafiken i centrala Umeå till eldrift. 2010 var det 
svårt att hitta leverantörer och samarbetspartners för ett sådant projekt. Därför startades ett 
lokalt projekt med företaget Hybricon som kunde leverera ett system med nio snabbladdande 
bussar som ett pilotprojekt. Det har fallit väl ut och nu har ytterligare 25 elbussar handlats 
upp för kollektivtrafiken. 

Inom Umeå finns det nätverk som drivs av kommunen och riktar sig mot näringslivet i första 
hand. Nätverken beskrivs närmare längre ner i denna sammanfattning.   

För invånarna 

Under år 2018 genomfördes en konsumtionsvaneundersökning för att kartlägga konsumtion 
i kommunen. Syftet var att skapa en bild över invånarnas energi- och klimatbelastning ur ett 
konsumtionsperspektiv eftersom tillverkning av konsumtionsvaror i de flesta fall sker någon 
annanstans än inom kommunens geografiska område.   

Som stöd för invånarna arbetar främst energi- och klimatrådgivarna med olika projekt och 
rådgivning men kommunen arbetar också med att påverka sina medborgare genom olika 
kampanjer. 

Umeå kommun har arbetet med mobilitet genom flera kampanjer (Hållbart resande Umeå, 
Be green Umeå m.fl.) med syfte att ställa om resmönster och vanor. De mest lyckade 
kampanjerna har varit cyklande präster som bilister kan bikta sina resor till och en kampanj 
för samåkning där invånarna uppmanades att trösta ensamma bilpendlare med syftet att 
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uppmärksamma fördelarna med samåkning och en ny webtjänst för detta som kommunen 
varit del i att ta fram.15  

Hållbarhetsvecka anordnas av kommunen men engagerar hela länets företag, offentliga 
organisationen och föreningar. Målgruppen för hållbarhetsveckan är främst medborgarna 
och sätter fokus på hållbarhetsfrågor under en vecka.  

Umeå energi har under flera åt hyrt ut solceller till privatpersoner. Projektet har fått stort 
intresse och varit speciellt lyckat genom att det har attraherat en ny grupp av husägare. Umeå 
energi har noterat att intressenterna är småhusägare som är engagerade i miljöfrågan men 
själva saknar kunskap, tid och i vissa fall ekonomi att installera och äga en anläggning själv.  

Nätverk 

Umeå kommun är med i flera olika nätverk några exempel är Alliance for urban 
sustainability, Borgmästaravtalet, Green capital network med flera.   

Ett samverkansprojekt som är ett resultat av nätverkande är projektet RUGGEDISED där 
delprojektet i Umeå heter Smart city lighthouse project.16 Det involverar bland annat Umeå 
kommun, Akademiska hus, Umeå energi och landstinget. Projektet syftar till att hitta 
möjligheter för delning av energi, kyla, smarta system men även hur brukarna kan styras till 
ett smartare användande av lokalerna. Under fem år kommer nio innovativa klimatsmarta 
lösningar att testas i området Universitetsstaden i Umeå:17 

1.  Utvecklar en smart stadsdel som använder 100% förnybar energi 

2. Utjämning av effekttoppar 

3. Lagring och utbyte av geoenergi – värme och kyla 

4. Intelligent styrning av byggnader 

5. Smart hållplats – BRT-station 

6. Laddningshub för smart elförsörjning 

7. Flexibel grön parkering för energieffektiv markanvändning 

8. Öppen data 

9. Närvarostyrd energianvändning 

Genom nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat sker kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte inom fastighetssektorn.  Nätverket engagerar cirka 60 aktörer i Umeå med 
omnejd genom seminarium, workshops och redovisning av goda exempel. Nätverket har 
tidigare finansierats med medel från LÅGAN men bedrivs nu utan externt stöd.  

Vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 

Klimat och hållbarhet är just nu väldigt aktuella frågor som det är ett stort fokus på. 
Utmaningen för kommunen är att tillsätta resurser i den utsträckning som krävs. Det skulle 

                                                           
15 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6095128 
16 Projektet är finansierat inom EUs Horizon 2020-program.  
17 Närmare beskrivning av åtgärderna finns på projektets informationssida, se länk i referenslista.   
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vara möjligt att växla upp arbetet genom mer långvarig extern finansiering som möjliggör 
frigörande av personella resurser.  

2.4.4.2 Bostaden 

Bostaden är det kommunala bostadsbolaget i Umeå Kommun. Totalt förvaltar Bostaden cirka 
14 300 lägenheter och cirka 100 000 kvadratmeter lokaler.  

I denna kartläggning har Thomas Edström som är Bostadens Energistrateg intervjuats.  

Bostadens totala energianvändning 2017 var 139 kWh per kvadratmeter (Atemp) och år, köpt 
energi. Fastighetsbolaget äger fem vindkraftverk som producerar 20 GWh, vilket motsvarar 
cirka 60 procent av deras totala köpta el. Den egen årliga solelproduktion är cirka 300 
MWh/år och det är ett område där framtida satsningar kommer att ske.  

Enligt bolagets energimål ska energianvändningen vara högst 122 kWh per kvadratmeter 
(Atemp) och år till 2022. Bostaden har också mål om att uppnå fossilfrihet till 2030, i detta 
mer långsiktiga mål finns ett mål om 17 procents energieffektivisering till 2030 med 2017 
som referensår. 

Vilka verktyg har Bostaden 

Det främsta styrningen för Bostadens verksamhet är ägardirektiven från kommunen. 
Direktiven säger att verksamheten ska drivas på ett hållbart sätt över lång tid. I nästa led tar 
Bostaden fram sin affärsplan, som specificerar hur företaget ska arbeta för att efterleva 
ägardirektiven. I affärsplanen finns bolagets specifika mål för energi och energianvändning.18 

Bostaden redovisar bolagets arbete och hur de ligger till för att uppnå målen i sin Års- och 
Hållbarhetsredovisning. I denna lyfts även de åtgärder fram som genomförs under året. 

Bostaden har ett omfattande arbete för att uppfylla ägardirektiven och nå de uppsatta målen i 
affärsplanen. Nedan presenteras ett kort utdrag om detta arbete och vilka verktyg som 
används i det. 

För befintliga bostadsbeståndet  

Bostaden har rutiner för hur det kontinuerliga arbetet med energi i det befintliga 
bostadsbeståndet sker. För varje fastighet finns det mål och fokus på arbete som stäms av 
under energiavstämningar med energistrateg och ansvariga förvaltare och drifttekniker. 
Under avstämningarna framkommer avvikelser i driften och energianvändningen, samt 
behov för att åtgärda problem.  

I underhållsplanen finns det inskrivet att vid genomförande av åtgärd ska hänsyn tas till 
energiperspektivet i investeringen och krav ställs på genomförande av åtgärder. 

Inskrivet i projektrutinen för underhållsåtgärder är att projektledare och planerare ska ha 
dialog med energisakkunnig i varje projekt oavsett om och hur projektet påverkas av 
energiaspekterna. 

                                                           
18 https://www.bostaden.umea.se/Sve/PDF/Broschyrer/Kort_Aff%C3%A4rsplan_2016-2018_LR.pdf 
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För tillkommande bostadsbestånd 

För nyproduktion ställer Bostaden krav att energiprestandan ska vara bättre än 70–75 kWh 
beroende på projekt. Tidigare har inget verktyg funnits för uppföljning av dessa krav, nu har 
en mer omfattande uppföljning införts under nybyggnadsprojekten. Två till tre år efter 
färdigställande följs kraven upp med den entreprenör som uppfört byggnaden. Om 
byggnaden inte klarar de uppställda kraven utgår vite, vilket beräknas som skillnaden mellan 
energiprestandakravet och verklig energianvändning multiplicerat med 50 år. Införandet av 
uppföljning har skett nyligen och har ännu inte testats på ett färdigställt projekt.  

Införande av uppföljning har också lett till ett omfattande arbete och samverkan med 
byggherrarna om mätning. Diskussion om vilka mätare som sätts in, hur görs rättvisa 
uppskattningar tillsammans för de parametrar som inte kan mätas och följas upp. 
Avstämning och avläsning sker kontinuerligt, detta fungerar då som kontrollstationer fram 
till den avslutande avstämningen några år efter färdigställandet av byggnaden. 

Redan nu har Bostaden sett att detta arbete har lett till större fokus på energifrågorna i 
byggprocessen i sina projekt. Dessutom har byggföretagen ökat sin kunskap om energi och 
hur det påverkas av byggandet samt att energifrågorna tidigt måste komma in i processen.  

För Bostaden skapar också på detta sätt trovärdighet mot marknaden i och med att det 
kommer konsekvenser till kraven.  

För de boende 

Fokus i Bostadens affärsplan är på den egna energianvändningen, dock kommer de boendes 
energianvändning att vara något som Bostaden i framtiden kommer att börja arbeta mer 
aktivt med.  

Idag har man energispartips för de boende på sin hemsida och har ett samarbete med 
Energikontor Norr inom projektet LEK3. I projektet anpassas energispartips utifrån 
områdens utformning och energisparkampanjer har genomförts. Resultatet blev en 
minskning av de boendes energianvändning.  

Nätverk 

Bostaden är med i ett antal nätverk för informations-, erfarenhets- och kompetensutbyte. 
Några av dessa är SABO, regionalt nätverk för bostadsbolag och Nätverket för hållbart 
byggande och förvaltande i kallt klimat. Det senare nätverket är ett nätverk för både privata 
och offentliga aktörer inom byggbranschen.  

Regionala nätverk är väldigt bra för att skapa kapacitet och kunskapsutbyte i regionen, dock 
ser förutsättningarna för bolagen väldigt olika ut i regionen som Bostaden verkar i. Bostaden 
söker gärna samarbete med andra bolag i landet som har liknande storlek och förutsättningar 
i boendeunderlag.  

Vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 

Genom ett förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete i samverkan med bolagen kan 
man skapa kapacitet och möjlighet att uppnå de mål som finns i affärsplan och ägardirektiv.  
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Effektiv upphandling ser Bostaden som ett verktyg som kan frigöra mer resurser och sätta 
fokus på energifrågorna.  

Potentialen i att utbyta erfarenheter och kunskap, med bostadsbolag som har liknande 
förutsättningar som Bostaden, är stor och kan driva på arbetet.  

Vilka möjligheter och hinder ser bolaget för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

De personella resurserna sätter nästan alltid gränserna för hur stor del av 
energieffektiviseringspotentialen som kan realiseras. Ansvarsområden för energiansvariga på 
kommunala bostadsbolag är vanligtvis många och stora.  

Bostaden vill ställa hårda klimatkrav i byggprocessen för att snabba på omställningen, dock 
har de inte möjlighet att ställa för hårda särkrav utifrån lagstiftning och utan att fördyra 
projekten samt vara attraktiva som beställare. En standardisering av hur entreprenörer 
redovisar klimatpåverkan skulle underlätta kravställning och uppföljning av byggprocessen 
och projekt efter färdigställande.  

2.4.5 Uppsala 

Uppsala kommun har cirka 220 000 invånare och klassas som en större stad enligt SKLs 
uppdelning av kommuner. Kristina Starborg, Utvecklingsledare Energi, och Tomas 
Nordqvist, Energistrateg, på Uppsalahem har intervjuats som en del av denna förstudie.  

2.4.5.1 Uppsala kommun 

I december 2015, efter det att klimatfärdplanen färdigställdes, skärpte kommunfullmäktige 
klimatmålen. År 2030 ska Uppsala använda förnybara energikällor och vara en fossilfri 
välfärdskommun. År 2040 ska utsläppen vara låga och från 2050 ska Uppsala vara 
klimatpositivt. Målen är satta för att svara mot det internationella målet att komma så lågt 
under 2 graders höjd global medeltemperatur som möjligt.19 

Målen avser Uppsala kommun som geografiskt område, både transportsystemet och privat 
sektor är invävt. I klimatfärdplanen uttrycks en önskan att kommunen ska bli mer 
självförsörjande, även avseende transportsektorn. Uppsala arbetar med ett systemperspektiv 
för energi och ett cirkulärt perspektiv för avfall, och kommunen har fastslagit strategier för 
detta. 

Uppsalas energiprogram har tagits fram i samverkan med flera andra aktörer, bl.a. 
Vattenfall. I energiprogrammet ingår bl.a. följande: 

 En tydlig vision om hur Uppsala ska bidra till att utveckla energisystemet. Att kunna 
utveckla energisystemet från lokalt till regionalt/nationellt/globalt är nyckeln. 

 Avtal med staten om att bygga 30 000 bostäder och spårväg in till centrala Uppsala. I 
gengäld får tågförbildessen mellan Uppsala och Stockholm ett fjärde spår. Avtalet 

                                                           
19 Uppsala klimatprotokoll 
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innebär att en ny stadsdel nu växer fram, med integrerad planering av energi, 
infrastruktur m.m. 

 Aktivt arbete för att säkerställa behovet av effekt. Hur effektbehovet ska tillgodoses är 
en stor utmaning i Uppsala, kommunen ser att det finns stor risk för kapacitetsbrist. I 
detta arbete vill kommunen skapa möjlighet för andra att bli mer effektiva, och har 
bjudit andra aktörer till samarbete. De försöker i samarbete med Vattenfall, E.ON 
m.fl. skapa en marknad där energianvändarna kan få ersättning om de aktivt styr eller 
sänker sitt effektbehov. Uppsala kommun samarbetar med andra kommuner i länet i 
detta projekt, och vill gärna utöka samarbetet till att omfatta även andra kommuner. 
Inom ramen för sitt energiarbete undersöker Uppsala kommun även möjligheterna 
att bygga lokala energilager. 

Vilka verktyg har kommunen 

För stadens egen verksamhet och bolag 

Uppsala kommun har flera antagna styrdokument som beskriver organisatoriska och 
geografiska mål. Visionen och vägen framåt formuleras i kommunens energiprogram20 och 
deras miljö-/klimatprogram21. För kommunens egna verksamheter som fastigheter, VA, 
parkeringsbolag m.m. arbetar man med högre mål än vad som ställs generellt för kommunen. 

Kommunen ställer också ambitiösa krav i sin samhällsplaneringsroll. Verktyg för detta är 
t.ex. översiktsplanen där frågor om energi och förnybart inkluderas och 
markanvisningstävlingar där de som utlovar det mest hållbara byggandet vinner tävlingen. 

För invånarna 

Det viktigaste verktyget för Uppsala kommun att ge stöd till kommuninnevånarna är Energi- 
och klimatrådgivningen (EKR), som sker i samverkan med fem av de andra sju kommunerna 
i länet. Energi- och klimatrådgivningen har en egen hemsida, ww.ekrul.se. Genom 
samarbetet har EKR möjlighet att ha en större arbetsgrupp som kan arbeta mot 
privatpersoner, små/medelstora företag, organisationer och föreningar, t.ex. BRF. 
Rådgivning sker över telefon, via e-post eller på ett inbokat personligt möte. 

För näringslivet 

Energi- och klimatrådgivningen driver ett projekt som heter Coacher för Energi och Klimat 
(CEK), där de erbjuder kostnadsfria energigenomgångar för små och medelstora företag. 

Uppsala kommun är även engagerad i externfinansierade projekt tillsammans med 
näringsliv, akademi och andra offentliga organisationer. Exempelvis Coordinet, Live-In 
smartgrid, Solar Charge 2020, Biokol LCA, Nätnytta mobilitetshus. 

                                                           
20 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/energiprogram-2050/ 
21 https://www.uppsala.se/contentassets/5d36faebce83404888c3a4677bad5584/miljo--och-klimatprogram-
2014-2023-reviderad.pdf 
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Nätverk 

Uppsala kommun har ett nära samarbete med STUNS energi22, Sustainable Innovation och 
det regionala Energikontoret. Kopplat till effektfrågan så finns även ett nära samarbete med 
Region Uppsala och Länsstyrelsen. Tillika finns ett samverkansavtal med Vattenfall gällande 
ett långsiktigt energi- och klimatsamarbete för ett tryggt och hållbart energisystem.23 
Parterna har enats om att skapa ett energi- och klimatsamarbete med gemensamma 
ambitioner som främjar utvecklingen mot ett tryggt och långsiktigt hållbart energisystem ur 
tre perspektiv: 

 Långsiktig och hållbar energiförsörjning för staden 

 Ett övergripande perspektiv på stadens energisystem 

 Energieffektiva lösningar till slutanvändare 

Uppsala kommun har en lokal klimatöverenskommelse och är medlem i nätverket Uppsala 
Klimatprotokoll (https://klimatprotokollet.uppsala.se/). Samverkan och kunskapsutbyte 
mellan aktörer i olika branscher är en framgångsfaktor. Kommunen främjar samverkan och 
ett kunskapsutbyte över branschgränserna för att göra Uppsala mer attraktivt och hållbart. 

Samverkan sker också löpande via interna och externa nätverk, såsom Uppsala 
Klimatprotokolls energifokusgrupp, Uppsala läns Klimat- och energinätverk, Miljö- och 
energinätverket (intern), BELOK, Klimatkommunerna, Viable Cities och Euro Cities. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Möjligheter 
Kommunen har möjligheter att jobba med energisystemet på många sätt. De ser det som 
viktigt att vara proaktiva och drivande, såväl lokalt som nationellt. Tillsammans med andra 
aktörer har de möjligheter att söka medel för att driva energifrågorna. Vad gäller finansiering 
nämner Kristina Starborg möjligheter att söka stöd kopplat till energi från många håll, t.ex. 
EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Vinnova. Hon nämner också att 
decentraliseringen av energisystemet leder till att många fler aktörer, både företag och 
privatpersoner, vill satsa på solel-lösningar, och det finns lån att ta och aktörer som vill 
investera i lokal infrastruktur. 

Kristina Starborg tycker att kommunen har stora möjligheter att göra skillnad lokalt genom 
att de är en av de största lokala aktörerna, och kommunen påverkar genom sitt politiska 
ledarskap. Kommunen agerar långsiktig i sitt samhällsansvar, och den kommunala 
organisationen samverkar med andra aktörer i samhällsplaneringen. Kommunen har delvis 
även ansvar för andra system som påverkar eller är kopplade till energisystemet. 

                                                           
22 STUNS Energi stödjer innovationer och entreprenörskap samt driver projekt i skärningspunkten mellan 
universitet, näringsliv och samhälle, vilket bidrar till nya sätt på vilka utbud och efterfrågan av hållbara energi- 
och miljölösningar kan mötas. 
23 https://www.uppsala.se/contentassets/8916fcd081aa44c8bfa9f1b9dcbea064/samverkansavtal-uppsala-
kommun-vattenfall.pdf 
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Det pågår stora förändringar i energisektorn, såväl lokalt som på en nationell och global nivå, 
och Uppsala arbetar aktivt med lösningar och åtgärder på en lokal nivå. Arbetet gäller bl.a. en 
utveckling av de lokala energisystemen.  

Kristina Starborg poängterar att samverkan är nyckeln till den önskade utvecklingen av 
energisystemet, och exemplifierar med Uppsala klimatprotokoll som har funnits i cirka 10 år. 
Hon nämner också att kommunens tydliga mål och visioner underlättar omställningen. 
Uppsala kommuns mål är att bli klimatpositiva, vilket innebär att kommunen ska bli en lokal 
kolsänka. På så sätt tar kommunen kontroll över sin klimatpåverkan, och det innebär i sin tur 
att de måste arbeta bredare än att effektivera det nuvarande energisystemet. Arbetet med 
2050-perspektivet gör att de måste lyfta blicken. 

Hinder och utmaningar 

En utmaning som Kristina Starborg nämner är att kommunen behöver stärka den interna 
organisationen om målen ska nås. Det måste finnas personer som kan driva det här arbetet. 
Uppsala kommun har idag ca 18 000 anställda i 16 olika bolag, och det finns en stark 
konkurrens om rekrytering av de medarbetare som behövs. En utmaning som Uppsala delar 
med många andra kommuner som har sålt det kommunala energibolaget är brist på 
energikompentens hos politiker och tjänstemän. 

Att få till större förändringar när många ska medverka är komplext, det gäller t.ex. småskalig 
energiproduktion och energilagring. Det är en utmaning som rymmer många oklarheter och 
frågor. Då kan kommunen kan ta på sig rollen som aggregator.  

När det gäller kostnader och finansiering finns flera bromsande faktorer. Det kan t.ex. vara 
svårt att kombinera energieffektivisering med önskemål om låga hyror, och många sakfrågor 
konkurrerar med varandra. Låga energipriser och skattereglering bromsar också lokala 
satsningar. För kommunala bolag och verksamheter är lånetaket också en begränsande 
faktor. 

Ett annat hinder är att energifrågor ofta är osynliga, och det finns en stor brist på kunskap 
om energisystemet och effektfrågan. Det ställer höga krav på kommunikation. Förankring 
krävs många organisatoriska nivåer att mobilisera aktörer i frågan, det tar tid och kräver 
tålamod. Diskussioner kan fastna på tekniklösningar istället för systemperspektivet, vilket 
också kan bromsa det nödvändiga arbetet.  

Eftersom det i dagsläget inte finns några klimatpositiva energisystem att kopiera, behöver 
kommunen testa sig fram. Uppsala kommuns nya energisystem ska bygga på lokala 
förutsättningar, så det inte finns några ”plug-and-play”- eller ”one-size-fits-all”-lösningar. 
Regleringen av energimarknaden är anpassade för det nationella energisystemet. 

2.4.5.2 Uppsalahem 

Uppsalahem är det kommunala bostadsbolaget i Uppsala kommun. Totalt förvaltar 
Uppsalahem cirka 16 800 lägenheter, varav 3 900 är studentbostäder. Bolaget förvaltar även 
lokaler som ligger i bostadshusen. 

I denna kartläggning har Tomas Nordqvist som är Energiansvarig och projektchef Energi på 
Uppsalahem intervjuats.  
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Uppsalahem använde under år 2017 cirka 152 GWh värme och 15,5 GWh el för 
fastighetsdrift. Bolaget arbetar kontinuerligt med att bygga och införa förnybar energi i sitt 
bestånd där det är möjligt. Totalt 2017 producerade Uppsalahem 6,2 GWh el från 
vindkraftverk som de äger, 120 MWh solel och 60 MWh solvärme. 

Uppsalahem har genom åren fått en rad utmärkelser för sitt energi-, miljö- och 
hållbarhetsarbete. 

Vilka verktyg har Uppsalahem 
Den övergripande styrningen för Uppsalahems verksamhet bestäms av kommunens 
ägardirektiv. Direktivet sammanfattas i något som heter Inriktning Verksamhet Ekonomi för 
kommunen (IVE). I IVEn finns både de generella direktiven för alla kommunala bolag och 
individuella direktiv för vart och ett av bolagen. De individuella direktiven sätter 
övergripande mål och kan också peka ut separata uppdrag som att ett bolag ska öka 
användningen av förnybar energi och öka effektiviseringstakten, öka antalet 
solelanläggningar. I direktiven finns det även indikatorer för uppföljning. 

Direktiven underlättar för bolaget att fastställa en affärsplan för sin verksamhet. I 
affärsplanen finns mål för hur bolaget ska arbeta med energifrågan under året. Genom 
affärsplanen kan projekt, insatser och fokusområden planeras för hur verksamheten ska 
arbeta för att uppnå målen. I affärsplanen specificeras det också vilka ansvar som de olika 
verksamhetsområdena inom bolaget har för att nå målen. Verksamhetsområdena har egna 
planer för verksamhetsåret. 

Uppsalahem har också en Energistrategi som är ledstjärnan i bolagets energiarbete. Strategin 
är ett ställningstagande kring hur bolaget arbetar kring förnybar energi, drift, 
energieffektivisering, renoveringsprojekt m.m. I strategin finns det tio fokusområden med 
styrande och övergripande riktlinjer. Exempelvis ska möjligheten till förnybar 
energiproduktion beaktas i planeringen och genomförandet i alla nybyggnationsprojekt. 

Verksamheten följs upp på ledningsnivå med hjälp av fastställda nyckeltal och mål. 
Ledningen följer fastställda rutiner för hur de olika verksamhetsområdena ska följas upp, 
detta arbete sker i nära samarbete med ansvariga personer. Resultaten redovisas i bolagets 
års- och hållbarhetsredovisning.  

Uppsalahem är ISO-certifierade inom miljö, vilket ställer krav på ständiga förbättringar i 
verksamheten. Inom certifieringen sker det uppföljning med interna och externa revisorer.  

Bolaget har en policy att alla nybyggda hus ska uppnå Miljöbyggnad Silver eller 
Svanenmärkta hem.  

För de boende 
Uppsalahem har en boendetidning till de boende. Genom tidningen och direkt till de boende 
genomförs informationskampanjer, hur de boende kan tänka energieffektivt, hur deras 
inomhusklimat påverkar energi, vädring, allmänt om energi, hur tekniken i respektive 
lägenhet fungera och hur de boende ska använda den optimalt. 

Uppsalahem har ca 5 000 lägenheter med individuell mätning och debitering (IMD) av 
vatten, de boende får återkoppling på sin vattenanvändning genom fakturorna.  
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Nätverk 
Uppsalahem är medlemmar i ett antal nätverk där kunskap, erfarenheter, idéer och 
satsningar utbyts. Bland annat deltar bolaget i Uppsala kommuns energi och miljönätverk 
som samlar energi- och miljöansvariga för de kommunala bolagen för samverkan och 
diskussion. I nätverket erhålls nya kunskaper, deltagarna får inspiration till åtgärder och 
ägardirektiv och mål diskuteras utifrån de olika verksamheterna.  

Bolaget är också medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll där samverkan över bolags och 
branschgränser sker. Inom klimatprotokollet sätts ett gemensamt mål och medlemmarna 
antar utmaningar för att arbeta mot dessa mål. 

Vidare är Uppsalahem medlemmar i SABO och har antagit SABOs nya klimatinitiativ. 

Vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 
Det finns ytterligare potential till att bli bättre och minska energianvändningen samt 
producera mer förnybar energi. Potentialen måste tas om hand om inom de ekonomiska 
ramarna som bolaget har.  

Hållbarhetskrav leder till att också energikraven ökar och lyfts på agendan.  

Vilka möjligheter och hinder ser bolaget för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 
Oberoende av storlek på organisationen är energifrågor personberoende, den personliga 
drivkraften hos energiansvarig är i många fall en avgörande faktor för att ett bolag ska kunna 
genomföra hållbara åtgärder och införa hållbar teknik.  

Bolaget måste följa de uppsatta direktiven i IVEn, de ekonomiska direktiven i IVE sätter 
ramarna för hur de kan agera och vad bolaget kan satsa på. Bolaget har strikta krav som 
måste hanteras samtidigt som bostäder byggs och renoveras med rimlig hyresnivån. Kraven 
leder till att bolaget utmanas och hittar nya lösningar.  

Det krävs en generellt mer positiv syn på energiåtgärder, och målkonflikter mellan 
energieffektivisering och gestaltning behöver lösas. Det behövs också en mer tillåtande 
inställning avseende hur mark används och säsongslagringslösningar för att maximera 
tillvaratagandet av solenergin. 

I IVE eftersträvas hållbara material, minskade utsläpp, energieffektivisering och hålla nere 
hyrorna. Det finns risk för målkonflikter mellan krav om energi och krav om att genomföra 
åtgärder inom uppsatta ekonomiska ramar. Dessa målkonflikter kan också förstärkas av 
Lagen om allmännyttiga bolag, där finns krav att vara affärsmässiga i åtgärder och 
investeringar.  

2.4.6 Örebro 

Örebro kommun har cirka 150 000 invånare. I denna studie har Jonas Tannerstad som 
arbetar som chef för el och automation på Örebrobostäder intervjuats.  

Örebrobostäder, ÖBO, är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun och 
startade som en stiftelse 1946. 24 1989 ombildades företaget till ett aktiebolag som är helägt 

                                                           
24 https://www.obo.se/ 
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av Örebro kommun genom Örebro Rådhus. ÖBOs uppdrag är att förse örebroarna med bra 
bostäder. Under de senaste decennierna har både ÖBOs sociala engagemang och deras miljö- 
och klimatansvar utvecklats starkt, och de vill vara med och skapa en attraktiv stad där 
människor trivs, vill bo och verka. I ÖBOs drygt 22 500 lägenheter bor ca 43 000 
hyresgäster. ÖBO har även drygt 1 000 lokaler i sitt fastighetsbestånd. 

Ett av ÖBOs hållbarhetsmål är att de ska genomföra klimatsmarta lösningar. Detta mål är 
uttryckt som att fram till år 2019 ska deras koldioxidutsläpp minska med minst 50 procent, 
räknat från det utgångsläge de hade år 2005. För att nå dessa mål ska: 

1. Utsläppen från användningen av fjärrvärme minska med 20 procent 

2. Utsläppen från användningen av el minska med 43 procent 

3. Utsläppen från tjänstebilar minska med 70 procent 

4. Utsläppen från maskiner och redskap ska minska med 15 procent 

5. Utöver detta ska ÖBO generera minst 40 GWh egenproducerad energi 

Jonas Tannerstad berättar att de redan har uppnått en stor del av dessa mål, och att arbetet 
fortsätter i god omfattning. När det gäller energieffektivisering har ÖBO redan passerat 40 
procent och de kommer att nå 50 procent till år 2020 på elsidan. På värmesidan har ÖBO 
uppnått 15 procent energieffektivisering hittills, och räknar med att de kommer att nå 20 
procent till år 2020. Besparingarna är jämfört med år 2005 då beslutet fattades. Det 
praktiska arbetet startade dock först 2007. Besparingarna är relaterat till uppvärmd area, 
Atemp.  

År 2010 tog ÖBO ett beslut att gå med i Bixia Gryningsvind. Genom detta så försörjer de 60 
procent av sitt elbehov med egen elproduktion genom vindkraft. Örebro kommun har 
beslutat om ett mål att satsa på solceller uppgående till 5 GWh elproduktion till år 2020. Av 
detta ska ÖBO producera 2 GWh. Sedan 2 år tar ÖBO med solel som standard i alla 
nybyggnads- och renoveringsprojekt. Idag har de 0,2 GWh elproduktion. Örebro kommun 
håller fast vid den antagna strategin, men de har inte gett ÖBO tillräckligt med finansiella 
medel. Det leder till att ÖBO inte kommer att nå detta mål till 2020, men Jonas Tannerstad 
bedömer att de kan komma att nå målet år 2022. ÖBO söker stora takytor där solceller kan 
installeras. I relativ närtid finns ett stort affärscentrum som kan bli aktuellt i frågan. 

ÖBO ser en möjlig utveckling i att kombinera energilager i form av batterier tillsammans med 
solceller. Detta är ett företagsstrategiskt beslut, och för att kunna förverkliga detta behöver de 
bygga kunskap. De arbetar i samverkan i Living lab med InnoEnergy och KTH hur 
energianvändningen kan aggregeras. Tack vare detta kan ÖBO sälja även andra tjänster som 
t.ex. frekvensreglering. De har en ambition att kunna dela energi med andra byggnader, dock 
finns det juridiska hinder för detta, med nätkoncession m.m. En energidelningslösning kan 
hjälpa elnätet med att reducera effekttoppar, och ÖBO vill vara en del av energilösningen. 
Jonas Tannerstad säger att de tekniska lösningarna finns, det handlar om att skapa 
möjligheter för implementering. 

Arbetet för att främja ett hållbart energisystem kräver en mental förflyttning från att fokusera 
på enskilda byggnader till att ”bygga en stor maskin” där varje byggnad är en del i denna 
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maskin. Det krävs att lyfta blicken och se helheten – den smarta staden. ÖBO arbetar med 
detta i tre delar:  

1. ÖBO satsar på energieffektivisering av sitt byggnadsbestånd. De har även 
systematiskt ställt om till smart automation. Samtidigt som de renoverar och bygger 
om effektiviserar de och bygger in ny smart teknik. De har infört ett helt nytt sätt att 
styra hus vilket ger möjligheter till innovation. Tidigare har det varit ett hinder. Detta 
arbetssätt är ett strategiskt beslut av helt avgörande betydelse för att kunna göra rätt 
tekniska val. Nu är ÖBO leverantörsoberoende, de har infört ett tekniskt öppet system 
där de har egen rådighet över mjukvaran. 

2. Till detta läggs lokal energiproduktion och lagring. En smart laddinfrastruktur för 
elbilar kan även vara ett energilager. 

3. Genom detta arbete blir ÖBO en resurs i energisystemet, de kan börja dela 
energitillgångar med delningstjänster. Molntjänster kan införas. ÖBO kan även sälja 
energitjänster och bli ett ”virtuellt energibolag”. Även hyresgästerna blir en del av 
byggnadens energisystem, med sina elbilar. Det tredje steget testas nu konceptuellt i 
Living Lab. 

År 2019 blir det första året då ÖBO har en budgetpost för att skapa en smart stad, baserat på 
de ovannämnda tre stegen. 

Jonas Tannerstad säger att ÖBO ser stora möjligheter med hållbara energisystem, och 
berättar att ÖBO är ett levande exempel på detta och att de kommunicerar detta i sina 
affärsplaner. Avseende energieffektivisering kan de uppnå 50 procent på elsidan och 25 
procent på värmesidan. Ett lägre behov av energianvändning gör att den lokala förnybara 
energiproduktionen kan stå för en större andel. ÖBOs egen solelproduktion kommer att täcka 
10 procent av deras eget behov. Vindkraften står redan idag för cirka 60 procent. 

ÖBO har tagit ett strategiskt beslut att fjärrvärme är bra. Men det finns förbättringspotential. 
De utvecklar moduler för artificiell intelligens (AI) som kan komma att minska deras 
värmeanvändning med 25 procent jämfört med år 2005. Tekniken gör att de kan samverka 
med fjärrvärmeverket, det är energieffektivisering ur ett systemperspektiv. E.ON har en stor 
fjärrvärmeanläggning som vid spets använder olja. ÖBO kan med rätt styrning och 
kommunikation skapa flexibilitet och minska sitt värmebehov vid spetslasttillfällen. Detta 
har testats med E.ON i Living Lab-projektet. ÖBO ska ha tekniska system i sina byggnader 
som främjar detta. 

Det finns andra fastighetsägare som har uppmärksammat fördelarna med ÖBOs arbetssätt. 
Bl.a. STENA fastigheter ska följa ÖBO exempel – plattformen (steg 1) - i hela sitt bestånd 
under 2019. Enligt Jonas Tannerstad är ett paradigmskifte på väg. Även Rikshem och 
Vasakronan är intresserade av det utvecklingsarbete som ÖBO bedriver. Det är lättare med 
större transformativa förändringar i stora bolag, och ÖBO har även träffat utländska företag 
som också ser möjligheter i sina bestånd. 
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I en intervju i Förvaltarforum beskriver Jonas Tannerstad den fortsatta utvecklingen.25 Efter 
att ha implementerat plattformen för energihantering i ÖBOs eget bestånd kommer den nu 
att rullas ut i kommunens andra fastigheter. Efter det kan den spridas i Sverige. Öbo kommer 
även att intensifiera arbetet mot SABO och Energimyndighetens beställargrupp. 

Jonas Tannerstad lyfter fram lagstiftningen avseende elnätet, med de koncessionsregler som 
finns idag, som ett hinder för t.ex. delningstjänster. Även LOU kan ibland utgöra ett hinder. 
ÖBO har upplevt det i samband med sitt ”maskinbygge”. De har en tydlig bild av vad de vill 
åstadkomma, men det kan leda till protester och överklaganden. I något fall har ÖBO fått 
försvara sitt arbete i tingsrätten och i något fall i kammarrätten, men i dessa fall har ÖBO fått 
rätt till slut. 

Ett annat hinder för energieffektivisering kan vara det behov av ”mental förflyttning” som 
behövs för ledningsgrupper och anställda. Byggnader måste ses som delar i en större helhet, 
”maskinen”. ÖBO ska inte bara vara uthyrare av lägenheter utan vill även vara en del i ett 
energisystem. De kan bygga vanliga elbilladdare eller ”vehicle-to-grid” (V2G). D.v.s. antingen 
en passiv slutanvändare eller en aktiv del i energisystemet. Byggnader är effektresurser i 
energisystemet, och rätt system måste väljas som främjar denna förändring. Det är ett 
mentalt hinder i samhället.  

Som ägare ställer Örebro kommun bra krav, det är inte ägarkraven som är problemet enligt 
Jonas Tannerstad. ÖBO ligger i framkant vad gäller solceller och även grön finansiering och 
gröna obligationer. Det måste byggas energieffektiva hus. Örebro Rådhus äger många 
fastighetsbolag. Det finns en inbyggd potential att sprida ÖBOs kunskap, att använda sig av 
deras exempel, ”best practice” borde användas. Men Jonas önskar en tydligare styrning från 
bolagets ägare. ÖBO deltar i möten mellan fastighetsbolagen, men detta borde kunna 
samordnas bättre. Stadsomvandlingen kan göras snabbare. ÖBO arbetar för detta, och har 
erbjudit sig att bli den samordnande faktorn. 

2.5 Mindre kommuner 
I detta uppdrag har intervjuer genomförts med personer från fyra mindre kommuner. 

2.5.1 Markaryds kommun 

Markaryds kommun har drygt 10 000 invånare. Inom ramen för denna förstudie har John 
Karlsson som är Miljö- och byggchef i Markaryds kommun intervjuats. Markaryd benämns 
som Pendlingskommun nära mindre stad/tätort (C7) i Sveriges Kommuner och Landstings 
kommunkategorisering.  

Markaryds kommun har två tätorter, Markaryd och Strömsnäsbruk, och i kommunen finns 
många tillverkningsindustrier. Många människor arbetspendlar till industrierna i 
kommunen. 

                                                           
25 https://forvaltarforum.se/2018/05/11/stort-steg-mot-smart-stad/ 
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Vilka verktyg har staden 

År 2017 hamnade Markaryds kommun på plats 266 av 290 kommuner i Sverige i Aktuell 
Hållbarhets årliga miljörankning över Sveriges bästa kommuner.26 Denna dåliga ranking fick 
kommunens politiker att bestämma sig för att ta ett krafttag för kommunens energi- och 
klimatarbete. Politikerna gav därför kommunens tjänstemän i uppdrag att växla upp 
kommunens hållbarhetsarbete och knyta kommunbudgeten till FNs Agenda 2030. Denna 
politiska kraftsamling har varit en framgångsfaktor för kommunens hållbarhetsarbete. 

Under 2018 har kommunens tjänstemän tagit fram en hållbarhetsplan som är kopplad till 
Agenda 2030.27 Planen beskriver dagsläget och anger mål för arbetet, och den fokuserar på 
alla tre dimensioner av hållbarhet. Bland de åtgärder som inkluderats i planen finns bl.a. helt 
fossilbränslefri uppvärmning och fossilbränslefria transporter år 2030. 

Tack vare det hållbarhetsarbete som har genomförts i Markaryd under 2018 har kommunen 
klättrat till plats 34 i Aktuell Hållbarhets rankning av Sveriges miljöbästa kommun, och var 
den kommun som år 2018 klättrade mest i rankningen.28 

För näringslivet  

Markaryd har ett kommunalt industribolag som arbetar för att underlätta för kommunens 
företag att hitta lokaler. Kommunen är högt rankad av Svenskt Näringslivs avseende 
företagsklimat, och deras näringslivschef arbetar för en god dialog med kommunens 
företagare. Inom kommunens initiativ Tillväxt Markaryd samlas företag hemmahörande 
inom kommunen. Tillväxt Markaryd arrangerar bl.a. informationsspridning genom 
frukostmöten, och dessa möten brukar vara välbesökta. Kommunen har lyft Agenda 2030 
inom företagsnätverket. En aktör som också har en viktig roll i Tillväxt Markaryd är svenska 
kyrkan, och John Karlsson berättade att kyrkan är en viktig aktör för att nå ut till 
kommunens företag med information. 

För invånarna 

Markaryd erbjuder kommunal energi- och klimatrådgivning. De arbetar också med 
informationsspridning om Agenda 2030 både med traditionella metoder och genom sociala 
medier. För att komma närmare invånarna har kommunen öppnat ett medborgarkontor i 
tätorten Strömsnäsbruk, och från och med 2019 ska detta kontor fungera som ett 
”minikommunhus” med representanter från kommunens olika förvaltningar. I skolan arbetar 
Markaryd med kampanjer för Håll Sverige Rent och att skapa en medvenhet om 
nedskräpning i naturen. 

Resmönster är en fråga som diskuteras mycket inom kommunen, och 
kommuntjänstemännen söker efter hållbara mobilitetslösningar för dem som arbetspendlar 
till kommunen. 

                                                           
26 http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/ 
27 
https://www.markaryd.se/download/18.5d8bf2d616707c9d4dc65c1c/1542719383462/Alliansens%20budget%
20o%20agenda%202030.pdf 
28 https://www.markaryd.se/arkiv/nyheter/2018-06-25-arets-miljoraket---markaryds-kommun-klattrar-fran-
botten-till-toppen.html 
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För stadens egen verksamhet 

Markaryd har installerat solceller på kommunhuset, och en display som visar hur mycket 
energi som produceras. Vidare har de en elbilpool för kommunens förvaltningar. Man har 
försökt att utvidga bilpoolen till att omfatta både förvaltningar och privatpersoner, men stött 
på patrull för denna utvidgning. Kommunen har ingen energi- eller klimatstrateg, och 
efterlyser en lösning där Sveriges Kommuner och Landsting eller Energimyndigheten skulle 
erbjuda tjänsten ”energistrateg att hyra”. 

Nätverk 

Markaryds kommun har ett starkt lokalt näringslivsnätverk. I detta nätverk spelar svenska 
kyrkan en betydande roll. Vidare samverkar de med de andra kommunerna i Region 
Kronoberg och Blekinge, med bl.a. ett nätverk för miljösamverkan. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Den politiska kraftsamlingen är en stark tillgång i Markaryds energi- och hållbarhetsarbete. 
Men Markaryds kommun har starkt begränsade personella resurser, och John Karlsson säger 
att små kommuner som Markaryd måste begränsa sig och välja vilka områden man ska 
arbeta med. I Markaryds fall har valet främst fallit på att arbeta med näringslivet. Men John 
tror att arbetet skulle kunna utvecklas till att vara mer omfattande inom andra områden 
också med en aktivare samverkan med andra kommuner, t.ex. genom en plattform för 
energieffektivisering i kommuner. Därigenom skulle en större potential kunna realiseras 
avseende energieffektivisering och förnybar energi. 

Kommunen har i dagsläget ingen miljöstrateg utan arbetet med styrdokument och 
ansökningar har gjorts av en GIS-ingenjör med personligt intresse för miljö- och 
klimatfrågor. Den kombinerade rollen medförde en för hög arbetsbelastning för denna 
person, och kommunen har nu avsatt medel i budgeten för att anställa en miljöstrateg. Även i 
övriga delar av kommunens verksamhet är det vanligt med flera roller och för hög 
arbetsbelastning. Som förbättringsmöjlighet nämnde John Karlsson en starkare samverkan 
mellan de olika förvaltningarna och mellan kommunerna. När det gäller personella resurser 
finns det också utmaningar att rekrytera kompetent personal och bristande 
pendlingsmöjlighet angavs som en orsak till detta.  

Kommunen står i begrepp att ta fram en ny översiktsplan. Den nuvarande planen är från 
1990-talet, och hållbarhet är en viktig faktor när den nya översiktsplanen ska utformas. Men 
ytterligare kompetens erfordras för att detta ska realiseras. 

2.5.2 Mora kommun 

Mora kommun benämns i SKLs statistik som en Landsbygdskommun (C8). Mora kommun 
har cirka 20 000 invånare.29 

                                                           
29 http://morakommun.se/Kommun--politik/Kommunfakta/Befolkning/ 
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Inom denna förstudie har Eva Larsson, miljösamordnare på kommunledningens 
utvecklingsenhet, och Petter Elfqvist, teknisk förvaltare, intervjuats.  

I juni 2018 antogs Mora kommuns nya hållbarhetsstrategi, Strategi Hållbara Mora. Den ger 
riktlinjer och styrning för kommunens långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsarbete med 
utgångspunkt i tio utvecklingsområden. Det är framförallt utvecklingsområde nio och tio som 
har koppling till ett hållbart energisystem.  

 Utvecklingsområde 9 Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 

 Utvecklingsområde 10 Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda 

Mora kommun tar årligen fram ett energibokslut för sitt geografiska område. Deras utsläpp 
av växthusgaser per invånare är lägre än riksgenomsnittet. I Mora är transporter den 
dominerande sektorn för utsläpp av växthusgaser. 

Vilka verktyg har kommunen 

För stadens egen verksamhet och bolag 

Mora kommun har under en lång tid arbetat med energi- och hållbarhetsfrågor. Fokus har 
framförallt legat på energieffektivisering i kommunala fastigheter genom bland annat ett 
program där hela kommunens fastighetsbestånd omfattades. Då använde man sig av EPC 
(Energy Performance Contracting) vid upphandling och utförandet av projektet. Projektet 
inleddes under 2012 och var ett samarbete mellan Mora kommun och det kommunalt ägda 
fastighetsbolaget Morastrand.30 

De kommunala bolagen har minskat utsläppen av växthusgaser kopplade till sina fastigheter 
med 80 procent sedan år 1998. Detta beror främst på de energieffektiviseringsprojekt som 
tidigare nämnts samt att fossila energikällor fasats ut till förmån för närvärmenät, 
värmepumpar och byggnation av ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk. Kommunen har även 
investerat i ett vindkraftverk som producerar 5–6 GWh el årligen.31  

Sedan 2016 har Mora kommun arbetat med uppföljning enligt DUR-metoden för 
energieffektivisering av ett ålderdomshem. De ser mycket positiva resultatet från projektet 
där de som beställare får garantier och skapar en uppföljningsprocess för att säkerställa 
energiprestandan i nyproduktion. Mora kommun önskar att arbeta vidare utifrån denna 
metod i hela kommunens verksamhet samt egna bolag för både nyproduktion och sitt 
befintliga bestånd. 

För näringslivet och invånarna 

Kommunen har inom sin egen verksamhet och bolag möjlighet att ”gå före” genom sitt 
energiarbete. Näringslivskontoret arrangerar nätverksträffar för lokala företag där 

                                                           
30 http://www.morakommun.se/Miljo--trafik/Nyheter-Miljo--trafik/Alla-kommunens-fastigheter-
energieffektiviseras/ 
31 http://morakommun.se/Miljo--trafik/Nyheter-Miljo--trafik/Kommunen-minskar-sina-utslapp-av-koldioxid/ 
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kommunens energiarbete har presenterats för att inspirera fler att arbeta med sin 
energianvändning. 

Arbetet med invånare och näringsliv ligger främst på energi- och klimatrådgivarnas ansvar. 
Fler insatser och arbete kommer involvera medborgarna framöver när fokus inom hållbara 
energisystem kommer inriktas mer på transporter och infrastruktur för resande.  

Kommunens miljökontor har möjlighet att arbeta med företag genom miljö- och 
energitillsynen. 

Nätverk 

Byggdialog Dalarna är ett nätverk som samlar aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen 
med fokus på hållbart byggande. Inom nätverket samlas akademi, näringsliv och offentliga 
verksamheter för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.  

Mellan 2011 och 2014 medverkade Mora kommun i programmet Uthållig kommun och 
nätverket Bilsnål planering i en levande småstad. Mora kommuns medverkan innebar att de 
utvecklade sin planprocess för att bli en förebild i hållbar fysisk planering med området 
Noret norra som utvecklingsområde. Resultatet av projektet är att Noret norra ska bli ett 
bostadsområde i första hand för cyklister och gångtrafikanter.32   

Sustainable city var ett samarbetsprojekt mellan E.ON, Siljantimber, Skogsstyrelsen, 
MoraStrand, Mora Vatten, Moraparken och Mora kommun och utgjorde ett förhållningssätt i 
hur Mora kommun kom att arbeta med hållbarhetsfrågor och sina miljömål med 
huvudsakligt fokus på hur företag och kommunen kan ställa om till ett hållbart energisystem. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Det är framförallt det ekonomiska förutsättningarna som begränsar mindre kommuners 
energi- och klimatarbete. Att söka medel genom statligt finansierade program konkurrerar 
med den dagliga verksamheten och utvecklingsarbete. Mora kommun efterfrågar statliga 
medel för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet, större möjligheter för mindre 
kommuner att delta i projekt samt förbättrade möjligheter ta del av goda exempel. 

I Mora finns ett brett politiskt stöd för att arbeta med hållbarhetsfrågor och driv inom de 
kommunala förvaltningarna och kontoren. Det som saknas är möjligheten till externt stöd 
och styrning om vilka satsningar som bör prioriteras. Ett förslag som de för fram är att 
Energimyndighetens handläggare skulle kunna komma på besök, både för att förstå de lokala 
utmaningarna och för att ge råd om fortsatt utveckling inom kommunen. 

Mora kommun har ett bra stöd från Länsstyrelsen i det strategiska energiarbetet, och 
Länsstyrelsen är ett viktigt bollplank för kommunens satsningar.  

                                                           
32 http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/hallbar-stadsplanering--for-framtids-segrar/ 
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2.5.3 Piteå kommun 

I Piteå kommun bor det cirka 41 000 invånare, och Piteå är klassad som en mindre stad 
enligt SKLs statistik. Maria Widman, samhällsutvecklare på Piteå kommun har intervjuats i 
denna kartläggning.  

Piteå kommun har tidigare styrt sitt energi- och klimatarbete med en energi- och klimatplan. 
2016 ersattes denna med att översiktsplanen även är strategidokument för dessa frågor. Vårt 
framtida Piteå som är översiktsplanen fram till 2030 och beskriver Piteå kommuns strategier 
gällande energi- och klimat.  

Piteå är idag en nettoexportör av förnybar energi i och med de stora industriernas värme- och 
elproduktion samt Europas största vindkraftspark i Markbygden (Piteå kommun).33  

Vilka verktyg har kommunen 

För stadens egen verksamhet och bolag 

Pite energi är ett helägt kommunalt bolag. De har ett nära samarbete med industrin i 
kommunen för både el och värmeproduktion. Nästan all fjärrvärme (99 procent) i Piteå 
baseras på från industriell restvärme från Smurfit Kappas produktion.  

Piteå kommuns ägardirektiv för bolagen styr prioriteringarna i hållbar riktning. Ett exempel 
på det är att samtliga kommunala bolag aktivt ska bidra till forskning och utvecklingsarbete 
där minst 0,5 procent av bolagens omsättning ska gå till detta. Pite Energi är involverade i 
flera forskningsprojekt, ett av dem är projektet Solvåg som består av 160 solpaneler i olika 
väderstreck och lutning. Anläggningen är främst en forskningsanläggning men producerar 
också cirka 16–17 MWh per år.  

Pite energi är också med och utvecklar nya fjärrvärmenät för tillvaratagande av restvärme 
från lokala industrier som SunPine till andra närliggande verksamheter.  

Fram till år 2014 ägde kommunen stiftelsen Energitekniskt Centrum som samarbetade nära 
med Luleå tekniska högskola och bedrev oberoende forskning inom energiområdet. 34 

För näringslivet och invånarna 

Piteå Science Park är kommunens bolag för innovation. De stödjer näringslivet som 
företagslots och inkubator för nya innovationer och företag. Piteå Science Park är involverade 
i ett flertal innovationsprojekt gällande cirkulär ekonomi i skogsindustrin.  

De lokala industriföretagen är en god samarbetspartner och av avgörande betydelse för Piteås 
omställning till ett förnybart energisystem. Eftersom det finns mycket stor industri kan de 
samverka och dela resurser i energiarbetet. Pite Energi är avgörande för att bygga 
fjärrvärmenät som försörjs av industriell restvärme, anlägga solelanläggningar m.m.  

Ett exempel på ett lyckat samverkansprojekt mellan PIREVA (Piteå renhållning & vatten), 
Norrbottens Media distribution och Posten var Grön rutt i Piteå. Det innebar att utlämning 
av post och sophämtning samlokaliserades till en sida av vägen i alla villaområden, totalt 

                                                           
33 https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/alla-projekt-
samhallsutveckling/alla-projekt-naringsliv/storsta-vindkraftparken-i-europa---markbygden/ 
34 https://www.sp.se/sv/index/research/etc/sidor/default.aspx 
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omfattade projektet 12 000 villor. Den totala körsträckan har minskat med 10 600 mil per år 
genom projektet, och samtidigt har trafiksäkerheten ökat och slitage på bilar och buller 
minskat. Projektet kom till tack vare ett flertal medborgarförslag som inkom till 
kommunen.35 

Nätverk 

Energikontoret Norr samlar alla kommuner i Norrbotten som också är anslutna till 
borgmästaravtalet i ett nätverk. Piteå kommun var en av de första kommunerna att ansluta 
sig i Norrbotten, och har därför varit en föregångare i sitt arbete. De hoppas nu kunna få mer 
stöd genom nätverket och då framförallt med uppföljningsprocessen för sitt arbete. 

Piteå kommun var även med i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun. Det var ett 
viktigt nätverk för att driva det tidigare energiarbetet med framförallt energieffektivisering i 
lokaler. 

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

I Piteå finns stora möjligheter till samverkan tack vare att de har energiintensiv industri som 
även kan bidra till kommunens energisystem i stor grad. Maria Widman menar att det är en 
fördel att vara en mindre kommun i samverkansprojekt eftersom kommunikationsvägarna är 
kortare. En svårighet är att tjänstepersonerna behöver ha en bredare kompetens och därför 
inte har fördjupat sig inom specifika områden gällande energi och hållbarhet som hon 
upplever att större kommuner kan. Det leder också till att Piteå som mindre kommun inte 
har samma struktur för att söka medel och delta i statsfinansierade utvecklingsprojekt.   

Lagstiftning är ett bra sätt för att driva på utvecklingen, men det kan också stjälpa det 
kommunala arbetet. Ett exempel på det är fordonsflottan för sophämtning som tidigare var 
driven helt på förnybar lokalproducerad HVO, men detta drivmedel måste nu exporteras 
efter en lagändring.  

Piteå kommun har arbetat länge med energieffektivisering, och upplever att det arbetet har 
blivit svårare eftersom det kräver större ekonomiska medel för de sista besparingarna. Därför 
ser de det önskvärt med ekonomiska stöd för de verksamheter som redan kommit långt i sitt 
energiarbete.  

2.6 Östhammars kommun (fokus på EKR) 
En kompletterande intervju har genomförts med Östhammars kommun, i denna intervju har 
fokus legat på Energi- och Klimatrådgivningen (EKR). Intervjun har gjorts eftersom de 
tidigare intervjuade kommunrepresentanterna har lyft fram EKR som ett viktigt verktyg för 
att nå ut till medborgare och näringsliv.  

För att undersöka EKRs bidrag till ett hållbart energisystem intervjuades Marcus Jakobsson 
som är energi- och klimatrådgivare och tillika energistrateg för Östhammars kommun. 

                                                           
35 https://www.pireva.se/hushall/avfall--atervinning/din-sophamtning/sophamtning-for-dig-som-bor-i-
villa/karl-pa-samma-sida/  
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Resultatet från intervjun har kompletterats med kunskap som förstudiegruppen besitter om 
rollen och uppdraget som EKR har nationellt.  

Vilka verktyg har Energi- och Klimatrådgivningen  

Alla kommuner i Sverige har möjlighet att bedriva en grundläggande rådgivningsverksamhet 
med stöd från Energimyndigheten. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt 
oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och 
organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.  

Finansieringen för att bedriva rådgivning baseras på antalet i målgruppen, det vill säga antal 
invånare som finns i respektive kommun. Mindre kommuner med få invånare kan därigenom 
få en mindre finansiering än en större kommun.  

För att komplettera den grundläggande rådgivningsverksamheten kan kommunerna också 
ansöka om att genomföra ett förutbestämt insatsprojekt.36 Det två olika insatsprojekten har 
olika fokus och därigenom också olika målgrupper. Insatsprojekt Sol riktar sig främst till små 
och medelstora företag och bostadsrättsföreningar, medan insatsprojekt Transport riktar sig 
till exempelvis föreningar och medborgare.  

EKR kan också ansöka om fördjupad rådgivning för ett specifikt projekt som denne kan driva 
i sin kommun eller region.  

EKR arbetar främst genom rådgivningsinsatser direkt till medborgare, näringsliv, föreningar 
etc. Dels genom uppsökande verksamhet och dels genom möjligheten för målgruppen att 
söka råd från EKR.  

För att nå ut till målgruppen genomför EKR många informationsinsatser som:  

 Temakvällar med olika fokusområden 
 Utskick  
 Monter vid mässor och marknader, där många samlas 
 Webben 
 Studiebesök 

Centralt av Energimyndigheten och i det regionala utvecklingsnätverket för rådgivarna tas 
material, mallar, handlingsplaner, kommunikationsplaner och verktyg fram som rådgivarna 
kan använda för att nå målgrupperna.  

Nätverk 

Alla EKR i Sverige samordnas i regionala utvecklingsnätverk, dessa nätverk faciliteras av de 
regionala energikontoren på uppdrag av Energimyndigheten. Nätverken bidrar till utbyte av 
kunskap, erfarenheter och idéer mellan energi- och klimatrådgivarna. 

EKR ingår vanligtvis också i andra mer lokala nätverk för att sprida information om energi 
och energieffektivisering. 

                                                           
36 http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/stod-bidrag-och-
radgivning2/hitta-din-energi--och-klimatradgivare/insatsprojekt/ 
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Vilken potential finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 

Potentialen är stor för att nå ut via EKR till medborgare och det lokala näringslivet med 
budskap om vad omställning av energisystemet innebär och vad omställningen leder till. I 
många kommuner är kännedomen om EKR fortfarande begränsad. Om kännedomen kan 
ökas, kommer potentialen att nå ut också att stärkas.  

Omfattande informationsinsatser inom insatsprojekt sol har inneburit att fler i kommunerna 
tänker på solel och har ökad förståelse för det. Fler medborgare, företag och föreningar 
beställer solelanläggningar. I exempelvis Östhammar har nya företag har startats inom solel 
och har hört andra leverantörer som känner att de behöver börja leverera tjänster inom solel 
i kommunen.  

Vilka möjligheter och hinder ser staden för snabbare omställning till ett 
hållbart energisystem 

Energi och klimatrådgivningen skapar en kommunikationsväg till medborgare och näringsliv 
i kommunerna. I större kommuner med många invånare har rådgivningen stor kapacitet 
medan i mindre kommuner med färre invånare har finansieringsformen lett till begränsad 
kapacitet för EKR att nå ut. I många regioner samverkar mindre kommuner för att 
tillsammans driva rådgivningen och därigenom också öka kapaciteten.  

2.7 Sveriges kommuner och landsting 
Utöver representanter för enskilda kommuner har diskussioner förts med Andreas Hagnell, 
Sveriges kommuner och landsting, om kommunernas betydelse för omställningen till ett 
hållbart energisystem. Andreas har även bistått med underlag och statistik. 
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3 GODA EXEMPEL 

I detta kapitel beskrivs kortfattat ett urval av de goda exempel som har identifierats vid de 
intervjuer som har genomförts i denna förstudie. 

3.1 Uppmärksamhet 
Flera kommuner arbetar med att uppmärksamma klimatsmarta handlingar. Exempelvis har 
Stockholms stad det så kallade Pingvinpriset, Malmö stad uppmärksammar aktörer inom 
Näringsliv och föreningsliv och Umeå kommun genomför liknande insatser. 

Pingvinpriset 

När miljö- och klimatmål ska uppfyllas är det i slutändan medarbetare som möjliggör att 
målen kan uppnås. Det är dessa vardagshjältar i stadens förvaltningar, vilka har bidragit till 
åtgärder för minskad klimatpåverkan, som uppmärksammas med Pingvinpriset. I oktober 
2018 fanns det 66 exempel från stadens klimatarbete, allt från skolors, förskolors och andra 
verksamheters praktiska klimatarbete till hela förvaltningars och bolags långsiktiga 
klimatstrategier.37 

Priset har blivit mycket populärt bland medarbetarna. Det är en utmärkelse som är 
eftertraktad. Pingvinpriset är ett vandringspris, där vinnaren får ett diplom och får ha 
pingvinen tills nästa gång priset ska delas ut. Detta är ett sätt att synliggöra insatser för 
minskad klimatpåverkan. 

3.2 Kommunikation 
De flesta stora städer och större kommuner som ingår i denna studie genomför informations- 
och kommunikationsinsatser riktade mot privatpersoner för mer hållbara energisystem. 
Malmö stad har till exempel magasinet miljöläget och Stockholms stad har 
informationstavlor på stan. 

Ett roligt exempel är Umeå kommun som har arbetet med mobilitet genom flera kampanjer 
(Hållbart resande Umeå, Be green Umeå m.fl.) med syfte att ställa om till ett mer hållbart 
transportsystem och hållbara resvanor. En av de mest uppmärksammade kampanjerna i 
Umeå var kampanjen Hjälp ensamma bilister vars huvudsyfte var att marknadsföra en 
webtjänst för samåkning som kommunen varit med och utvecklat, Skjutsgruppen.nu/Umeå, 
som var speciellt anpassat för Umeåregionen. Kampanjen gick ut på att uppmana invånarna 
att hjälpa en ensam gråtande bilist. Den hördes inte minst genom gråtande bilar i staden som 
ville ha samåkande resenärer. Hela projektet gällande samåkning utvärderades och visade att 
cirka 15 000 invånare hade förändrat sitt resebeteende efter projektet.  

                                                           
37 http://www.stockholm.se/pingvinprisboken 
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3.3 Byggnader 
Många kommuner arbetar framgångsrikt med byggnader. Några goda exempel på detta 
beskrivs kortfattat här nedan. 

Umeå – Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat: År 2009 
bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör 
alla länkar i byggkedjan.38 Medlemmarna i nätverket vill medverka till att allt planerande, 
byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till 
nytta för människor, samhälle och miljö. Nätverket består av företag och organisationer i hela 
bygg- och förvaltningskedjan som tillsammans ska bygga upp kunskap i byggbranschen om 
hållbart byggande. 

Genom nätverket sker kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom fastighetssektorn. Nätverket 
engagerar cirka 60 aktörer i Umeå med omnejd genom seminarier, workshops och 
redovisning av goda exempel. Nätverket har tidigare finansierats med medel från LÅGAN 
men bedrivs nu utan externt stöd.  

Mora – ByggDialog Dalarna: Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar 
när det gäller byggandet, klimat och miljöfrågor. Byggdialog Dalarna är en ideell förening 
med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling.39 De är en branschförening för bygg- och 
fastighetssektorn i Dalarna med uppdraget att stödja och utveckla branschen mot ett mer 
hållbart byggande.  

Eskilstuna – Energicentrum: Energicentret i Eskilstuna har arbetsnamnet E3 
(Eskilstuna Energy Efficiency center) och ska bidra till att nå nationella och lokala klimat- 
och energimål samt en energieffektiv och hållbar stadsutveckling lokalt, nationellt och 
internationellt.40 E3 ska vara en mötesplats för samarbete och innovation inom 

                                                           
38 http://www.hallbarahus.se/ 
39 https://byggdialogdalarna.se/ 
40 http://news.cision.com/se/eskilstuna-kommun/r/e3---det-nya-energicentret-i-eskilstuna,c2153603 

Figur 1. Bild från kampanj för samåkning i Umeå kommun 2015. Källa: 
http://www.begreenumea.se/blogentry.aspx?entryid=5161 
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energiområdet där forskare, startup-företag, marknadsaktörer och offentlig sektor kan 
samverka. 

3.4 Hjälp från tredjeparts aktörer 
Ett exempel på ett lyckat samverkansprojekt mellan PIREVA (Piteå renhållning & vatten), 
Norrbottens Media distribution och Posten var Grön rutt i Piteå. Projektet innebar att 
utlämning av post och sophämtning samlokaliserades till en sida av vägen i alla 
villaområden, totalt omfattade projektet 12 000 villor. Den totala körsträckan har minskat 
med 10 600 mil per år genom projektet, och samtidigt har trafiksäkerheten ökat och slitage 
på bilar och buller minskat. Projektet kom till tack vare ett flertal medborgarförslag som 
inkom till kommunen.41 

Flera kommuner uppger i intervjuerna att samverkansprojekt med privata aktörer är en av de 
vanligaste metoderna att driva energifrågor med den privata sektorn och för att tillsammans 
ta del av stöd i form av extern finansiering. 

Andra exempel är bl.a. Öresundskrafts och Kemiras samarbete kring utnyttjande av 
industriell restvärme i Öresundskraft fjärrvärme, och industrinätverket i Markaryd som får 
förstärkt spridning genom sitt samarbete med svenska kyrkan. 

3.5 Näringsliv 
Uppsala har en lokal klimatöverenskommelse genom nätverket Uppsala Klimatprotokoll.42 
Projektet drivs av Uppsala kommun och involverar näringsliv, kommunala och regionala 
verksamheter. Hösten 2018 var 36 organisationer anslutna och omfattar 38 000 anställda i 
Uppsala. Klimatprotokollet startade 2010 och i den nuvarande programperioden, som är den 
fjärde, har krav och mål på anslutna organisationer skärpts ytterligare. Under programperiod 
tre minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser hos anslutna organisationer med 
10 procent. Kommunen främjar samverkan och ett kunskapsutbyte över branschgränserna i 
klimatprotokollet genom fokusgrupper och arbete med 30 klimatutmaningar. 
Klimatprotokollets mål och syfte är att samverka mellan företag, offentliga verksamheter och 
universitet för att nå Uppsalas klimat mål. 

Flera städer och kommuner har liknande nätverk med avtalade miljö-, energi- och klimatmål 
för anslutna organisationer. Exempel på detta är Klimatpakten i Stockholm stad och 
Linköpingsinitiativet i Linköping.  

3.6 Uppföljning 
Mora – DUR-metoden: Sedan 2016 har Mora kommun arbetat med uppföljning av 
energieffektiviseringen av ett ålderdomshem. För detta har de använt DUR-metoden, som är 
en rationell metod för att verifiera energianvändning och utfall av energiåtgärder i befintliga 

                                                           
41 https://www.pireva.se/hushall/avfall--atervinning/din-sophamtning/sophamtning-for-dig-som-bor-i-
villa/karl-pa-samma-sida/  
42 https://klimatprotokollet.uppsala.se/ 
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byggnader på månadsbasis. Kommunen har mycket positiva resultatet från projektet, där de 
som beställare får garantier och skapar en uppföljningsprocess för att säkerställa den 
avtalade energiprestandan. Mora kommun planerar att arbeta vidare utifrån denna metod i 
hela sin verksamhet och egna bolag, för både nya byggnader och det befintliga beståndet. 

3.7 Politiskt beslut 
År 2017 hamnade Markaryds kommun på plats 266 av 290 i Aktuell Hållbarhets årliga 
miljörankning över Sveriges miljöbästa kommuner. Denna låga ranking fick kommunens 
politiker att bestämma sig för att ta ett rejält krafttag med kommunens energi- och 
klimatarbete. Politikerna gav därför kommunens tjänstemän i uppdrag att växla upp 
hållbarhetsarbetet och knyta kommunbudgeten till FNs Agenda 2030. Den politiska 
kraftsamlingen var en avgörande framgångsfaktor för kommunens hållbarhetsarbete. 

Under 2018 har kommunens tjänstemän kopplat arbetet och budgeten till Agenda 2030. 
Planen beskriver dagsläget och anger mål för arbetet, och den fokuserar på alla dimensioner 
av hållbarhet. Bland de åtgärder som tagits med i planen finns bl.a. helt fossilbränslefri 
uppvärmning och fossilbränslefria transporter år 2030. 

Tack vare den politiska kraftsamlingen och det hållbarhetsarbete som har genomförts i 
Markaryd under 2018 har kommunen klättrat till plats 34 i Aktuell Hållbarhets rankning av 
Sveriges miljöbästa kommun, och var den kommun som år 2018 klättrade mest i rankningen.  

3.8 Ägardirektiv 
Helsingborgs stad har i sina ägardirektiv för energi-, avfalls- och vattenbolagen formulerat 
åtgärder för ökad cirkulär ekonomi. Som goda exempel från den egna verksamheten lyfts 
egna transporter (biogas), stadens miljöfordon samt resepolicy (tåg) fram. Dessa åtgärder har 
gett tydliga effekter, vilket också framgår av utvärderingar som har genomförts. 

Piteå kommuns ägardirektiv för de egna bolagen styr prioriteringarna i hållbar riktning. Ett 
exempel på det är att samtliga kommunala bolag aktivt ska bidra till forskning och 
utvecklingsarbete där minst 0,5 procent av bolagens omsättning ska gå till detta. 

Linköpings kommun styr sin egen verksamhet och de kommunala bolagen genom sina 
strategiska dokument och ägardirektiv, som på olika sätt driver omställningen till ett hållbart 
energisystem. Ett exempel är att all nyproduktion av byggnader som sker i kommunal regi 
har som grundläggande krav att uppnå betyg Silver i hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad. 

Stockholms stad pekar i sina ägardirektiv till förvaltningar och bolag tydligt ut ansvar för att 
genomföra åtgärder så att stadens övergripande miljömål och delmål ska nås. Rapportering 
och uppföljning av alla åtgärder samordnas i stadens integrerade ledningssystem (ILS). 
Utfallet av miljöprogrammet utvärderas varje år. Stockholm Stadshus AB ansvarar för den 
samlade analysen baserat på den data som alla förvaltningar och bolag rapporterar in. 

Genom sitt dotterbolag Stockholms stadshus AB äger Stockholms stad de tre bostadsbolagen 
Svenska Bostäder, Stockholmshem samt Familjebostäder. Stadens ägardirektiv till 
bostadsbolagen är tydliga, och det inleds med följande text ”Bolagets huvudsakliga uppgift är 
att bygga och förvalta bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning”. Enligt 
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ägardirektivet har bolaget bland annat i uppgift att under perioden 2017–2019 bidra till 
nyproduktion av nya bostäder genom att fördubbla nyproduktionstakten till år 2020. 
Ägardirektivet slår också fast att stadens bostadsbolag ska bidra till att uppnå målen i 
Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 och i Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 
2040, och att de ska leda och följa upp arbetet med en ökad energieffektivisering och 
återvinning inom koncernens fastighetsbolag. 

3.9 Medborgarmobilisering 
Eskilstuna – ReTuna: För att bidra till en ökad grad av cirkulär ekonomi har Eskilstuna 
kommun satsat på Återbruksgallerian ReTuna och ett möbelåtervinningsprojekt för 
kommunens egen verksamhet. ReTuna drivs av det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi 
och Miljö, EEM. Butikerna i gallerian förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya 
saker, som de sedan säljer vidare. ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att 
vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, föreläsningar, temadagar – allt med 
fokus på hållbarhet. 

Piteå – Grön rutt: Ett exempel på ett lyckat samverkansprojekt mellan PIREVA (Piteå 
renhållning & vatten), Norrbottens Media distribution och Posten var Grön rutt i Piteå. 
Projektet innebar att utlämning av post och avfallshämtning samlokaliserades till en sida av 
vägen i alla villaområden, totalt omfattade projektet 12 000 villor. Den totala körsträckan har 
genom projektet minskat med 10 600 mil per år. Samtidigt har trafiksäkerheten ökat samt 
buller och slitage på bilar minskat. Projektet kom till tack vare ett flertal medborgarförslag 
som inkom till kommunen.  

Umeå – Hållbarhetsvecka: En hållbarhetsvecka anordnas varje år av Umeå kommun. 
Veckan engagerar hela länets företag, offentliga organisationer och föreningar. Målgruppen 
för hållbarhetsveckan är främst medborgarna, och under en vecka sätts fokus på 
hållbarhetsfrågor.   

Umeå – Green Umeå: Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun, men bygger 
framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Med initiativet Green 
Umeå samlas privata och offentliga aktörer för att bidra till klimat- och miljömålen för 
kommunen. Tanken är att när många bidrar med lite grann kan små steg bli till stora 
förbättringar.  

Umeå – konsumtion: Under år 2018 genomförde Umeå kommun en undersökning för att 
kartlägga kommuninvånarnas konsumtionsvanor. Syftet var att skapa en bild över 
invånarnas energi- och klimatbelastning ur ett konsumtionsperspektiv eftersom tillverkning 
av konsumtionsvaror i de flesta fall sker någon annanstans än inom kommunens geografiska 
område.  

Umeå – Solceller att hyra: Umeå Energi har under flera åt hyrt ut solceller till 
privatpersoner. Projektet har fått stort intresse och varit speciellt lyckat genom att det har 
attraherat en ny grupp av husägare. Umeå Energi har noterat att intressenterna är 
småhusägare som är engagerade i miljöfrågan men själva saknar kunskap, tid och i vissa fall 
ekonomi att installera och äga en anläggning själv.  
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Uppsala – Energi- och klimatrådgivning: Det viktigaste verktyget för Uppsala kommun 
för att ge stöd till kommuninnevånarna är Energi- och klimatrådgivningen (EKR), som sker i 
samverkan med fem av de andra sju kommunerna i länet. Energi- och klimatrådgivningen 
har en egen hemsida, www.ekrul.se. Genom samarbetet har EKR möjlighet att ha en större 
arbetsgrupp som kan arbeta mot privatpersoner, små/medelstora företag, organisationer och 
föreningar, t.ex. BRF. Rådgivning sker över telefon, via e-post eller på ett inbokat personligt 
möte. 

3.10 Transporter och p-platser 
Linköping – Gröna resplaner: Gröna resplaner är exempel på ett verktyg som 
Linköpings kommun använder för att göra riktade insatser gällande resvanor och 
infrastruktur. Inom de kommunala förvaltningarna har de arbetat med gröna resplaner som 
ett komplement till kommunens resepolicy. Gröna resplaner innebär bland annat att de 
kommunala verksamheterna måste klimatkompensera för fossila resor. Pengarna på 
klimatkompensationskontot finansierar arbetet med de gröna resplanerna. 

De gröna resplanerna riktar sig också till olika områden med arbetsplatser som många reser 
till och där det finns potential att ställa om resmönster. Ett sådant område är Mjärdevi 
Science park. Exempel på konkreta åtgärder i resplanerna är att verksamheter fått gratis 
resekort för arbetspendling till sina medarbetare under en tid. Uppföljning av den åtgärden 
visade att 50 procent av deltagarna fortsatte att resa kollektivt efter att testperioden gått ut. 
Ett annat exempel är att elcyklar har erbjudits inom vissa verksamheter. 

Umeå – den koldioxidfria platsen: Umeå kommun har länge arbetat med energi- och 
klimatfrågor. Inom Umeå som geografiskt område har koldioxidutsläppen i absoluta tal legat 
stabilt under en längre tid, men om man ser till utsläppen per capita har de minskat med 25 
procent. Kommunens målsättning är att bli fossilfri, transporterna är den största utmaningen 
för Umeå att nå detta mål.  

3.11 Planering 
Uppsala kommun – markanvisningar: Uppsala kommun ställer ambitiösa krav i sin 
samhällsplaneringsroll. Verktyg för detta är t.ex. översiktsplanen där frågor om energi och 
förnybart inkluderas och markanvisningstävlingar där de som utlovar det mest hållbara 
byggandet vinner tävlingen. 

3.12 Samverkan energibolag 
Piteå: Pite Energi är ett helägt kommunalt bolag. De har ett nära samarbete med industrin i 
kommunen för både el- och värmeproduktion. Nästan all fjärrvärme (99 procent) i Piteå 
baseras på industriell restvärme från Smurfit Kappas produktion. Pite Energi är också med 
och utvecklar nya fjärrvärmenät för tillvaratagande av restvärme från lokala industrier som 
SunPine till andra närliggande verksamheter. Piteå är idag en nettoexportör av förnybar 
energi i och med de stora industriernas värme- och elproduktion samt Europas största 
vindkraftspark i Markbygden (Piteå kommun). 
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Pite Energi är involverade i flera forskningsprojekt, ett av dem är projektet Solvåg som består 
av 160 solpaneler i olika väderstreck och lutning. Anläggningen är främst en 
forskningsanläggning men producerar också cirka 16–17 MWh per år.   

Helsingborg: Helsingborgs stad äger energibolaget Öresundskraft AB, och de är en stor 
tillgång i stadens energiarbete. De arbetar med laddinfrastruktur, solel, elbilspool m.m. En av 
de åtgärder som har genomförts är elkonvertering och snabbladdning för Danmarksfärjorna 
när de ligger i hamn. Denna åtgärd krävde förstärkning av det lokala elnätet i Helsingborg.  

Öresundskraft har utformat energisystemet i den nya stadsdelen H+ så att det ska vara 
hållbart. En av åtgärderna som har gjorts i H+ var att förstärka elnätet för att säkerställa 
laddning av elfordon.  

Öresundskraft bedriver också Miljöverkstan som är en satsning som riktar sig till skolbarn 
och -ungdomar. I det projektet besöker Öresundskraft årskurserna 1, 6 och 8 och undervisar i 
energifrågor. 

3.13 Regional samverkan 
Borgmästaravtal – Energikontor i norr: Energikontor Norr samlar i ett nätverk de 
kommuner i Norrbotten som är anslutna till Borgmästaravtalet. Piteå kommun var en av de 
första norrbottniska kommunerna att ansluta sig till Borgmästaravtalet, och har därför varit 
en föregångare i sitt arbete. De hoppas nu kunna få mer stöd genom sin medverkan i 
nätverket, och då framförallt med uppföljningsprocessen för sitt arbete. 

Eskilstuna – Miljönätverk: Eskilstuna kommun samarbetar i 4M-nätverket med bland 
annat Västerås kommun, och har mycket nytta av detta samarbete. De samarbetar också med 
sina grannkommuner i regionen genom Miljönätverk Sörmland. Denna samverkan är dock 
asymmetrisk eftersom små kommuner endast har små resurser att av sätta för klimat- och 
energiarbetet.  

Helsingborg – Fossilbränslefri kommun: Helsingborgs stad är med i ett 
inspirationsnätverk som går under namnet Fossilbränslefri kommun. Nätverket består av tio 
skånska kommuner. Syftet med projektet är att fasa ut fossil energianvändning i den 
kommunala verksamheten. De frågor som är i fokus är kommunens elanvändning, 
uppvärmning och resor. Klimatengagemanget är starkt i Skåne, även länsstyrelsen och 
Energikontor syd är mycket engagerade. 
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4 ANALYS 

För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både 
energieffektivisering och förnybar energi i alla samhällssektorer. Kommunerna har en 
nyckelroll i omställningen av energisystemet. I denna förstudie har en kartläggning 
genomförts för att analysera vilka verktyg kommuner har tillgång till i 
energiomställningsarbetet, hur de använder dessa verktyg, vilka hinder de ser och vilka goda 
exempel som kan lyftas fram. 

I detta kapitel analyseras resultaten från de genomförda intervjuerna med avseende på 
verktyg, hinder, möjligheter och goda exempel. 

4.1 Arbete med hållbara energisystem i den egna 
verksamheten och egna bolag 

Alla de intervjuade kommunerna arbetar strukturerat med energifrågorna. De större och 
medelstora kommunerna har ett brett anslag i sitt energiarbete, och arbetar också 
strukturerat med uppföljning av energiarbetet. Men de mindre kommunerna har inte 
personella och ekonomiska resurser för att täcka alla aspekter av energianvändning och 
energitillförsel, utan ser sig tvungna att avgränsa sina insatser till något eller några specifika 
områden och har också begränsade resurser för utvärdering av sina insatser. 

Alla kommunerna har oavsett storlek liknande verktyg att tillgå. Det som varierar mellan de 
kommuner som ingår i förstudien är i vilken omfattning och hur dessa verktyg används. 
Kommunens storlek påverkar också i vilken omfattning uppföljning sker, hur arbetet med 
uppföljning genomförs och hur uppföljningsresultaten används. För uppföljning är storleken 
på den kommunala organisationen en begränsande faktor i hur verktygen används, en större 
kommun har ofta större personella resurser i arbetet med energifrågan medan 
energifrågorna i mindre kommuner kan ligga på enstaka personers ansvarsområde. 

Ägardirektiven är ett viktigt styrmedel både för kommunerna i styrningen av de kommunala 
bolagen och för de enskilda bolag för att de ska kunna göra satsningar som bidrar till ett 
hållbart energisystem. Ägardirektiven påverkar utformningen av bolagens interna 
styrdokument för verksamheten.  

Vilka hinder som kommuner och kommunala bolag ser varierar också till viss del beroende 
på kommunstorlek. Även detta påverkas av kapaciteten hos kommunens organisation. Dock 
påpekade i princip alla intervjupersoner, oavsett storlek på kommun och kommunal 
organisation, att de finansiella och personella resurserna på något sätt är en begränsning 
eller ett hinder för att kunna nå längre i energiomställningsarbetet. De mindre kommunerna 
efterfrågar alla strategiskt stöd/coacher från myndigheter som går att hyra/anlita för stöd i 
kommande energistrategiskt arbete. Mora nämner dock att Länsstyrelsen på vissa sätt har 
denna roll i deras region. 
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Tabell 2: Sammanställning av kommuners arbete med hållbara energisystem i den egna verksamheten och egna bolag. 

För den egna verksamheten och de kommunala bolagen   
Verktyg Hinder Möjligheter Goda exempel 

Mindre  Styrdokument (II) 
Energibokslut 
Upphandling – EPC & 
DUR (B) 
ÖP 
Ägardirektiv (B) 

Saknas nätverk - Uthållig 
kommun (III) 
Finansiering - tid att 
söka finansiella stöd (II) 
Saknas strategiskt stöd 
(II) 
Lagstiftning - bränsle 
EEF - dyrt  
Personella resurser  

Strategiskt stöd från 
myndigheten (III) 
Länsstyrelsen 
Äger energibolaget  
Regionala nätverk (II) 
Kortare 
kommunikationsvägar 
(II) 
Politisk enighet (II) 

EPC 
DUR (Upphandling) 
Lst Dalarna, Ek Norr 
Restvärme 
0,5 % av omsättning 
till forskningsprojekt 
Ägardirektiv (B) 
PIREVA 
Borgmästaravtalet (EK 
Norr) 

Medel-
stora 

Ägardirektiv (VI)(B) 
Klimatbokslut 
Styrdokument (VI) 
Resplaner (II) 
Nationella miljömålen 
(II) 
Energiledningssystem 
Uppföljning (IV) 
Affärsplan (II) (B) 
Innovativa 
affärsmodeller (II) 
Nationella nätverk (II) 
(B) 
Upphandling (III) 
Markanvisning 

Lagstiftning -BBR, LOU, 
delning av el (V) 
Finansiella resurser (II) 
Intressekonflikt energi- 
och klimateffektivisering 
(II) 
Långsiktighet i finansiellt 
stöd & lagstiftning 
Investeringsramar (II) 
Politisk förankring  
Kompetens i 
upphandling 
Asymmetrisk 
regionalsamverkan 
Effektbrist 
Personella/kompetens 
resurser  

Klimatkommunerna 
Öka samarbetet mellan 
kommunens bolag (V) 
Nå ut till 
kunder/boende 
Digitalisering 
Stödfunktioner – 
Länsstyrelsen, 
Energikontor mm (II) 
Cirkulär ekonomi 
Mycket 
finansieringsstöd för 
energiprojekt 

Vallastaden 
(samverkan N, K, A) 
Gröna resplaner 
(finansieringsmetod) 
Vindkraftverk (II) 
(Bostaden, Kfast) 
Elbussar pilot och 
införande 
Hyra solpaneler (B) (II) 
Andelsägd solelpark 
(II) 
EPC - 20 % minskade 
Living lab  
ReTuna (B) 

Stora  Styrdokument (III) 
Upphandling 
Ägardirektiv (III) (B) 
Uppföljning (II) 
Energicenter 
Nätverk mellan 
kommunala bolag 

Effektbrist 
Nationell samordning 
Klimatpåverkan vs 
elanvändning 
Begränsade Personella 
och kompetensresurser 
(K, B) 
Samverkan energibolag 
Finansiering 

Samverkansprojekt  
Digitalisering (SISAB) 

Uppföljning och 
visualisering 
miljömålen 
Kommunala bolag och 
verksamheter går före 
(B) 
Pingvinpriset 
Energicenter 

 

Ett hinder som har lyfts fram under kartläggningen är att det saknas nationell samordning 
och långsiktighet i stöd och regler. De kommunala verksamheterna drivs med långa 
tidshorisonter, och när stöd och regler förändras med korta tidshorisonter kan det strategiska 
arbetet både försvåras, eller till och med förhindras, och bli mer resurskrävande. Det blir i sin 
tur ett stort hinder i de mindre kommunerna eftersom de redan har starkt begränsade 
resurser. 

De mindre kommunerna uppfattar möjligheten att söka finansiellt stöd som en väg för att 
överkomma det resursmässiga hindret, men i praktiken ställs många av dem då inför ett nytt 
hinder eftersom de inte har personella eller finansiella resurser för planering och att ansöka 
om dessa stöd. Ett förslag som fördes fram som en lösning på detta är ett externt nätverk som 
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kan stärka de mindre kommunernas kapacitet gällande detta och även bidra till det 
strategiska arbetet. 

De största kommunerna och städerna som har intervjuats berättar alla om en kommande 
effektproblematik som begränsar utbyggnad och strategiskt planeringsarbete i regionen. För 
att möta detta problem efterlyses en nationell samordning från myndigheter, ledningsägare, 
regioner och kommuner då en ensam kommun har liten inverkan på elnätets kapacitet. I 
Uppsala har det till exempel startats ett samarbetsprojekt mellan kommun, näringsliv och 
energibolag för att skapa en lokal effektmarknad.  

4.2 Arbete med hållbara energisystem för det lokala näringslivet 
I denna kategori ingår alla typer av privata företag, även privata energibolag. 

Tabell 3: Sammanställning av kommuners arbete med hållbara energisystem för det lokala näringslivet 

  Verktyg Hinder Möjligheter Goda exempel 

Mindre Nätverksträffar (III)(K), sätt 
att nå ut 
EKR (II) 
Samverkansprojekt (II) 
Inkubator/Innovationsbolag 
(II) 

Icke kommunala 
energibolag 
Tekniska särkrav 

Energitillsyn 
Nätverk  
Få med 
tongivande 
aktörer  

ByggDialog Dalarna 
Kyrkan som nätverksägare 
Solelträffar - bidragit till 
uppstart av företag 
Science Park Piteå 
Tillväxt Markaryd 

Medel-
stora 

Gröna resplaner 
Näringslivsnätverk (V) 
CEK (III) 
Samverkansprojekt (IV) 
Kampanjer 
Upphandling 

Lagstiftning 
sätter hinder för 
subventioner av 
kollektivtrafik 
Tekniska särkrav 

Upphandling 
(II) 
Industriell 
symbios - 
Kemira  
Ökad 
spridning av 
erfarenheter 
från 
kommunala 
bolag 
Miljötillsyn 

Linköpingsinitiativet 
Vallastaden 
Smart city lighthouse project 
Hybricon 
Nätverk för hållbart byggande 
och förvaltande i kallt klimat 
Green Umeå 
Uppsala Klimatprotokoll 
Klimatdialogen - Öresundskraft 
Elkonvertering/snabbladdning 
för färjor 

Stora Uppmärksamhet - miljöpris 
Samverkansprojekt (II) 
Näringslivsnätverk (k) 
Upphandling (II) 

Intressekonflikt 
med privata 
energibolag 
Effektbrist 
Tekniska särkrav 

Upphandling Norra hamnen 
Hyllie 
Klimatpakten 

 

Alla de intervjuade kommunrepresentanterna ser näringslivsnätverk som ett viktigt verktyg 
för att kunna nå ut till och påverka det lokala näringslivet. Det gäller både nätverk som 
kommunen själv driver och nätverk som andra aktörer har initierat och driver. Ett flertal av 
de kommuner som ingår i denna förstudie driver egna näringslivsnätverk där medlemmarna 
ställer sig bakom de mål som kommunen har formulerat och åtar sig att genomföra åtgärder. 
Dessa nätverk blir forum där kommunen, kommunala bolag och näringslivet samverkar och 
möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det blir även en viktig kanal för kommunen för att 
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nå ut till näringslivet. Det bör dock uppmärksammas att kommunernas näringslivskontor i 
dagsläget inte självklart har en god kunskap om energifrågor, och att en generell 
energikompetenshöjning behövs. 

Stora och medelstora kommuner ser upphandling som ett kraftfullt verktyg för att påverka 
det lokala näringslivet. De offentliga verksamheterna är beställare av stora volymer, och är 
därmed en viktig aktör för att driva på sina leverantörer avseende energieffektivitet och 
förnybar energi. Genom att ställa krav i upphandlingen kommer leverantörerna behöva 
förbättra sig. Även de mindre kommunerna uppfattar energieffektiv upphandling som ett bra 
verktyg för ökad hållbarhet, men de små kommunernas kapacitetsbrist begränsar i stor 
utsträckning deras möjligheter att utnyttja upphandlingsverktyget. 

De kommuner som har helägda kommunala energibolag ser i mycket stor utsträckning 
energibolagen som en tillgång i omställningsarbetet till ett hållbart energisystem. Flera goda 
exempel har lyfts fram i intervjuerna där ägarkommuner och lokala energibolag genom 
samverkan har genomfört åtgärder för att ställa om energisystemet. Situationen är 
annorlunda i de kommuner där energibolaget har sålts till privata aktörer, här upplever 
kommunerna det som att man inte har en gemensam agenda och detta blir ett hinder i det 
kommunala energiarbetet.  

Samverkan genom industriell symbios har lyfts fram som ett starkt verktyg av kommuner 
med en eller ett fåtal starka aktörer som kan vara drivande i ett sådant samarbete. Även 
andra kommuner nämner att samverkan med en stark näringslivsaktör är ett bra sätt att 
driva arbetet, där näringslivsaktören blir ett lok i omställningen genom samverkansprojekt 
som ofta drivs med näringslivet i stor omfattning.  Ett exempel på samverkansprojekt är 
Vallastaden i Linköping där ny teknik och innovationer testats i ett stadsutvecklingsprojekt i 
samverkan mellan kommun, näringsliv och akademin.  

Föreningsliv och organisationer är också viktiga aktörer att samverka med. I en av de små 
kommunerna som ingår i studien lyftes svenska kyrkan fram som en avgörande aktör för att 
nå ut till näringslivet. 

De medelstora kommunerna nämner i många fall att stödfunktionen Coacher för Energi och 
Klimat (CEK) som en viktig väg för att nå ut till det lokala näringslivet. Målgruppen för CEK 
är små och medelstora företag med en energianvändning på mindre än 300 MWh, detta kan 
bli en begränsning i deras uppdrag och andra i målgruppen riskerar att inte nås. I de mindre 
kommunerna nämns Energi- och klimatrådgivarna (EKR) som en väg att nå ut till det lokala 
näringslivet. 
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4.3 Arbete med hållbara energisystem för kommuninvånare 
Tabell 4: Sammanställning av kommuners arbete med hållbara energisystem för kommuninvånarna. 

 
Verktyg Hinder Möjligheter Goda exempel 

Mindre EKR 
Informationsspridning (II) 

Upprätt-
hållande av 
genomförda 
stöd/projekt 

Medborgarförslag 
Informations-
kampanjer i 
samband med stora 
förändringar/projekt 

PIREVA 
Kampanj mot skolan- 
Markaryd 

Medelstora Informationsspridning/ 
Kampanj (III) 
EKR (V) 
Solkarta 
Miljöpris 
Konsumtionsvane-
undersökning 
Elbussar 
Projekt (III) 
Affärsmodeller (II) 

 
Tydlig kanal till 
boende (II) 
Tidning 
Fakturor 
SABO Klimatinitiativ 

Lastcyklar - hub UBIKE 
Konsumtionsvane-
undersökning 
Hållbarhetsveckan 
Hyra ut solceller 
Andelsägd solpark 
Gemensamt resande 
Trösta en gråtande man 
LEK3 
Den koldioxidfria platsen? 
ReTuna 
Miljöverkstaden – riktar 
mot skolverksamhet 
Energicentrum - Eskilstuna 

Stora Informationsspridning/ 
Kampanjer (II) 
Miljöpris 
EKR 
Projekt 
Solkarta 

Kompetens 
invånare, 
BRF 

EEF i BRF Miljöläget 
Målstyrd energiförvaltning 
Klimatsmarta stockholmare 
(Klimatvågen) 
Elcyklar/lånecyklar 

 

Ett viktigt verktyg som kommunerna har i sitt arbete med kommuninvånarna är den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR). Det är en åtgärd som används för att nå 
ut till medborgarna i energifrågor i alla de kommuner som ingår i denna förstudie. Via 
energi- och klimatrådgivningen genomförs olika typer av informationsinsatser riktade till 
medborgarna. Storleken på kommunen påverkar vilken möjlighet som EKR har att nå ut, 
även detta är en kapacitetsfråga. Större kommuner har möjlighet att söka mer medel för att 
driva rådgivningen än vad mindre kommuner har. Dock finns det sätt även för mindre 
kommuner att öka sin kapacitet för rådgivningen genom insatsprojekten och den utökade 
rådgivningen.  

Många av de kommuner som ingår i denna förstudie använder sig av olika verktyg för 
informationsspridning, t.ex. kampanjer för att påverka medborgarna att göra energismarta 
val och minska sin energianvändning. 

Ett verktyg som används av flera av kommunerna är en solkarta där kommuninvånarna kan 
undersöka solinstrålningen på sitt eget hus. En nationell satsning på solkartor skulle kunna 
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innebära att alla kommuner, oavsett storlek, skulle kunna erbjuda detta stöd till sina 
medborgare. 

Ett annat verktyg som kommunerna använder för att nå sina medborgare är olika former av 
projekt och samarbeten med de kommunala bolag som har en naturlig kommunikationsväg 
till medborgarna. Exempelvis genom att nå de boende hos det kommunala bostadsbolaget.  

När det gäller informationsspridning förefaller de mellanstora kommunerna ha de bästa 
förutsättningarna att nå ut till sina medborgare. De mindre kommunerna upplever 
kapacitetsproblem och svårigheter att hålla informationsspridning, kampanjer och 
påverkansprojekt vid liv. Det som sätter ramarna är både de personella och finansiella 
resurser som respektive kommun och bolag har. För de stora kommunerna kan konkurrens 
om utrymme och uppmärksamhet vara ett problem i informationsspridningen. 

I de mindre kommunerna, som ingår i denna förstudie, har medborgarförslag lett till faktiskt 
genomförda åtgärder och projekt, och det verkar vara enklare för medborgare i mindre 
kommuner att få genomslagskraft och påverka kommunens arbete. 

4.4 Arbete med hållbara energisystem tillsammans med andra 
kommuner/region 

Alla de kommuner som ingår i denna förstudie uppger att de har någon form av etablerat 
samarbete med sina grannkommuner. De mindre kommunerna upplever denna 
grannsamverkan som mer betydelsefull än vad de större kommunerna gör.  

Även medelstora och stora kommuner och bolag vill samverka och efterfrågar nätverk för att 
skapa kunskapsöverföring, utbyta erfarenheter m.m. Men de medelstora och stora 
kommunerna söker hellre aktivt samarbete och nätverkande med andra kommuner som 
motsvarar dem själv storleksmässigt, än med mindre kommuner i den regionala närheten. 
Detta för att de medelstora och stora kommunerna i sin regionala kontext i många fall har 
andra utmaningar och annan kapacitet i sitt energiarbete än de omgivande mindre 
kranskommunerna. Ett sätt att organisera sig för kommunerna är genom nätverket 
Klimatkommunerna som har 37 medlemmar, vilka alla aktivt arbetar med sitt lokala 
klimatarbete. Nätverket har potential att utvecklas för nå fler medlemmar och få en mer 
diversifierad medlemsbas samt överföra erfarenheter från större utvecklingsprojekt till 
mindre kommuner och aktörer.  

Flera av kommunerna i denna förstudie har nämnt att länsstyrelserna ger ett betydelsefullt 
stöd i energiomställningen, och de flesta av de intervjuade personerna har nämnt att Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och de regionala kommunförbunden är viktiga aktörer och 
att de skulle kunna spela en ännu större roll för att påverka och stimulera processerna. Det 
finns även icke-offentliga aktörer som kommunerna upplever har en betydande påverkan på 
kommunernas arbete för att främja omställningen till ett hållbart energisystem. En av dem 
som nämns är Sweden Green Building Council (SGBC) som med sina hållbarhetscertifie-
ringssystem Miljöbyggnad och Citylab påverkar kommunernas och deras bostadsbolags 
arbete. 
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Alla kommunerna i denna förstudie är också medlemmar i ett eller flera andra 
kommunnätverk, t.ex.: 

 Alliance for urban sustainability 
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-
uppdrag/alliance-for-urban-sustainabillity/ 

 BeBo 
http://www.bebostad.se/ 

 Byggdialog Dalarna 
https://byggdialogdalarna.se/ 

 C40 
https://www.c40.org/ 

 Eurocities 
http://www.eurocities.eu/ 

 Fossilbränslefria kommuner i Skåne 
https://kfsk.se/energikontoretskane/projekt/aktuella-projekt/fossilbranslefria-
kommuner/ 

 Global Covenant of Mayors 
https://www.globalcovenantofmayors.org/ 

 Green capital network 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-
award/egc-network/ 

 ICLEI 
http://iclei-europe.org/our-members/ 

 Klimatkommunerna 
https://klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/ 

 Solar Charge 2020  
https://www.solarcharge2020.org/about/ 

 STUNS energi 
https://stunsenergi.se/ 
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5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Kommunerna har stor betydelse i omställningen till ett hållbart energisystem, men de skulle 
kunna göra ännu mer. I detta uppdrag har det utöver analysen av kommuners arbete också 
ingått att undersöka vilka typer av stöd och stimulans kommuner behöver för att förstärka 
sitt energiarbete, främst med fokus på befintliga byggnader men åtgärder för transporter, 
mobilitet och infrastruktur är intressanta. I detta kapitel ges 25 förslag till åtgärder som kan 
stimulera och förstärka kommunernas arbete. Vi har också strävat efter att dessa åtgärder 
ska kunna bidra i en insats kopplad till Energimyndighetens uppdrag om sektorsstrategier. 

5.1 Problemställningar 
Endast en begränsad del av den stora lönsamma energieffektiviseringspotential som finns 
blir i praktiken realiserad. Ekonomer benämner ofta detta fenomen med ordet 
energieffektiviseringsgap, och gapet är stort i såväl kommuner som i andra delar av 
samhället. I de intervjuer som har genomförts i denna förstudie har det framkommit ett antal 
problemställningar som behöver hanteras för att kommunerna ska kunna bli ännu mer 
kraftfulla i sitt energiomställningsarbete. De problem som tydligast har framkommit i 
intervjuerna är: 

 För många demonstrationsprojekt och för lite mainstreaming av hållbara lösningar 

 Resursbrist finansiellt 

 Kapacitets- och kompetensbrist personellt 

 Generell brist på kunskap om systemperspektiv 

 Cirkulär ekonomi och industriell symbios 

 Rådighet över verksamheter, t.ex. tidigare kommunalägda energi- och fastighetsbolag 

 Lagstiftning, t.ex. BBR, LOU och småskalig solelsrelaterad lagstiftning 

 Effektbrist 

 Politiska förutsättningar och långsiktighet  

 Målkonflikt mellan fastighets- och energibolag 

 Målkonflikt mellan ekonomi och miljöåtgärder 

 Livscykelperspektiv (LCA) 

 Långa ledtider från markanvisning till färdig byggnad 

 Samarbete mellan olika delar av kommunen 

 Uppföljning 

 Arbetsgivarkonkurrens om attraktiv arbetskraft 
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5.2 Åtgärdsförslag 
I detta avsnitt presenteras förslag till förändrade processer, tillvaratagande av energinyttor 
och nya affärsmodeller. Förslagen syftar till att stimulera genomförandegraden för 
energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energiproduktion och till att skapa 
kunskapsöverföring som kan göra skillnad hos beslutsfattare i kommunala bolagsstyrelser 
och politik. 

5.2.1 Kopiera mera 

Kommunerna bidrar med många goda insatser för ett hållbart energisystem, men en stor del 
av arbetet bedrivs i form av enskilda innovations- och utvecklingsprojekt. En satsning på att 
”kopiera mera” av de framgångsrika åtgärderna och att implementera dem storskaligt i 
ordinarie verksamhet (”mainstreaming”) skulle innebära en signifikant uppväxling av 
kommunernas bidrag till energiomställningen.  

Mer kopiering behövs såväl inom enskilda kommuner och deras förvaltning och bolag, som 
mellan olika kommuner. Ett innovationskluster eller nätverk för kommuner skulle kunna 
vara grunden för ”kopiera mera”. Ett sådant kommunnätverk ska naturligtvis inkludera 
erfarenheter från redan pågående nätverk och innovationskluster som t.ex. BeBo, BELOK 
och BeSmå.43 

Det finns ett mycket stort antal åtgärder som kan kopieras, t.ex. energieffektiviserande 
renovering av det befintliga fastighetsbeståndet, solkartor för alla medborgare, energinätverk 
för industrier, hållbara mobilitetslösningar och gröna finansieringslösningar. En noggrann 
analys av kopieringsbara åtgärder behöver ske med avseende på olika kommunkategoriers 
behov (t.ex. små, medelstora och stora kommuner), och prioriteringar behöver göras baserat 
på åtgärdernas potential och genomförandemöjligheter. Noggranna utvärderingar behöver 
ske av sådana åtgärder som potentiellt kan kopieras, och frågor som ”vad fungerar”, ”varför 
fungerar det?” och ”vilka hinder behöver undanröjas?” behöver analyseras. 

Inom ramen för ett energiomställningsnätverk för kommuner skulle olika undergrupper med 
olika teman kunna formeras för att möjliggöra en ännu starkare uppväxling av kommunernas 
bidrag till energiomställningen. Det är sannolikt av stort intresse att skapa undergrupper som 
består av icke-geografiskt nära kommuner, men där kommunerna har likartade 
problemställningar och förutsättningar. Det är också viktigt att undersöka vilka incitament 
som behövs för att stärka kunskapsöverföringen från större kommuner till mindre. 

5.2.2 Kommunernas egen verksamhet och egna bolag 

Flera möjliga åtgärder för att förstärka kommunernas insatser för hållbar energi i de egna 
lokalerna och bolagen. De identifierade åtgärderna beskrivs kortfattat nedan. 

1. Politisk kraftsamling 

                                                           
43 Detta förslag diskuteras vidare i tilläggsuppdraget Översyn över regionalt och kommunalt arbete för ett 
hållbart energisystem Tilläggsuppdrag - Stöd Energieffektivisering Offentliga Fastigheter. 



 

 

67 

För all verksamhet i kommuner gäller att det krävs stark politisk uppslutning för att 
nå ambitiösa mål. Ett exempel på detta är Markaryds kommun, som gick från plats 
266 till plats 34 i Aktuell Hållbarhets rankning av Sveriges miljöbästa kommun på ett 
år tack vare en politisk kraftsamling. 

För att politikerna ska kunna fatta rätt beslut krävs att de får ökad tillgång till 
energikompetens, såväl energieffektivisering, energitillförsel som 
energisystemperspektiv. Det krävs också mötesplatser för kunskapsutbyte mellan 
politiker, tjänstemän och externa aktörer för att en god samverkan i energifrågorna 
ska kunna uppstå. Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna och 
Energimyndigheten kan bidra till att sådana forum skapas. 

2. Ägardirektiven 

I kommuner som äger både energibolag och fastighetsbolag uppstår lätt målkonflikter 
mellan bolagen om inte ägarkommunen ger sina bolag tydliga direktiv. Bland de 
kommuner som ingår i denna förstudie finns flera goda exempel på 
ägardirektivsutformning, t.ex. Stockholm och Linköping. En guideline för kommunala 
ägardirektiv skulle kunna underlätta för många mindre och medelstora företag. 

3. Grön finansiering 

Allt fler aktörer på finansmarknaden erbjuder gröna finansieringslösningar. 
Kommuner med begränsade personella och finansiella resurser kan gagnas av att få 
en sammanställning över tillgängliga lösningar för grön finansiering med exempel 
från verkligheten. 

4. Hållbarhetschef att hyra 

Många små kommuner har stor brist på såväl energikompetens som personella och 
finansiella resurser. Dessa kommuner har svårt att producera viktiga strategiska 
dokument som energi- och hållbarhetsstrategier. En idé som fördes fram i de 
genomförda intervjuerna var att Sveriges kommuner och landsting skulle kunna 
tillhandahålla tjänsten ”Hållbarhetschef att hyra”. Den personen skulle då kunna 
turnera bland mindre kommuner och hjälpa dem att arbeta fram viktiga 
strategidokument och skapa rutiner för energieffektiv upphandling (t.ex. med hjälp av 
Upphandlingsmyndighetens databas). 

5. Hjälp att söka medel 

Många mindre kommunerna uppfattar möjligheten att söka finansiellt stöd som en 
väg att överkomma sitt resursmässiga hinder, men i praktiken ställs många av dem då 
inför ett nytt hinder eftersom de inte har personella resurser och kapacitet för 
planering och att ansöka om dessa stöd. Ett förslag som har förts fram som en lösning 
på detta är ett externt nätverk som kan stärka de mindre kommunernas kapacitet 
gällande detta och även bidra till det strategiska arbetet. 

6. Uppmärksamhet – Pingvinpriset 

När miljö- och klimatmål ska uppfyllas är det sist och slutligen medarbetare som 
möjliggör att målen kan uppnås. Att uppmärksamma dessa vardagshjältar bidrar ofta 
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till att de gör ett ännu bättre arbete. Ett exempel som är värt att kopiera är 
Stockholms stads Pingvinpriset. Priset har blivit mycket populärt bland stadens 
medarbetare och är en utmärkelse som är eftertraktad.  

5.2.3 Insatser riktade mot näringsliv 

Flera möjliga åtgärder för att förstärka kommunernas insatser för hållbar energi i det lokala 
näringslivet har identifierats. Här inkluderas alla typer av företag, såväl fastighetsbolag som 
andra företag. De identifierade åtgärderna beskrivs kortfattat nedan. 

1. Energieffektiviserande renovering av flerbostadshus 

Det finns många flerbostadshus som är i behov av renovering, det gäller både 
miljonprogramshus och byggnader från andra tidsepoker. Mycket arbete har lagts ner 
på att utveckla modeller för energieffektiviserande renovering, såväl av BeBo, SABO 
som nordiska utvecklingstävlingar m.fl. Trots detta ses endast mycket liten repetition 
av de kostnadseffektiva koncept som tagits fram. I en samverkan med BeBo m.fl. 
skulle en ”kopiera mera”-insats kunna utformas för att nå ut till många fler av SABOs 
medlemmar än de som i dagsläget är medlemmar i BeBo-nätverket. 

2. EPC och utvärdering, energitjänster och incitamentsmodeller 

Flera kommuner har goda erfarenhet av att arbeta med storskalig 
energieffektivisering genom Energy Performance Contracting (EPC) och andra 
energitjänster, och flera kommunala energibolag erbjuder idag olika typer av 
energitjänster. Men en vidareutveckling av energitjänsterna behövs så att de i större 
utsträckning också passar kunder med små och medelstora byggnadsbestånd, och 
mer marknadsföring av de tjänster som finns att tillgå behövs. Energimyndigheten 
skulle tillsammans med t.ex. SKL och Energieffektiviseringsföretagen och ett urval 
kommuner kunna arbeta vidare med hur energitjänster ska utvecklas för att passa fler 
typer av fastighetsägare. 

3. Stärka näringslivskontorens energikompetens 

Många kommuner har näringslivskontor som arbetar mycket aktivt med det lokala 
näringslivet. Men i många fall har näringslivskontoren endast begränsat fokus och 
kunskap om energifrågor. Genom att stärka upp deras kompetens kan de bättre 
vägleda framför allt mindre och medelstora företag i hur de kan effektivisera sin 
energianvändning, vilka mervärden företagen kan få av effektivare energianvändning 
(exempelvis bättre inomhusklimat, ökad produktivitet och attraktivare arbetsplats) 
och att vägleda dem så att installation av småskalig förnybar energiproduktion ökar. 

4. Sprida EKC-funktionen 

Många kommuner arbetar i dagsläget med energi- och klimatcoacher för det lokala 
näringslivet. Men ännu fler kommuner skulle kunna arbeta aktivt med coacherna. För 
att nå det krävs en ökad satsning från Energimyndighetens sida och att kommunerna 
kan avsätta personella resurser för ändamålet. EKC kan precis som den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen samordnas mellan flera kommuner.  
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5. Mer tryck i stödet för energikartläggning 

Energikartläggning är ett bra sätt för företag att få kunskap om sin energianvändning 
och vilka möjligheter till energieffektivisering man har. Att marknadsföra det stöd till 
energikartläggning som finns skulle öka företagens bidrag till ett hållbart 
energisystem. För att detta ska nås behöver Energimyndigheten intensifiera sina 
informationsinsatser, och de kan ta hjälp av kommuner, regionala energinätverk och 
länsstyrelser i detta arbete. 

6. Lokala nätverk 

Flera kommuner arbetar med framgångsrika energieffektiviseringsnätverk för det 
lokala näringslivet. Detta är en åtgärd som kopieras av andra kommuner. För att bli 
kostnadseffektivt och framgångsrikt behövs en gemensam/central administration 
som kan bistå kommunerna med underlag, informationsmaterial och tips. Detta är en 
åtgärd som kräver att kommunerna har personella resurser, och den kan precis som 
den kommunala energi- och klimatrådgivningen samordnas mellan flera kommuner. 
Central samordning av åtgärden lämpar sig väl att drivas inom ramen för ett ”kopiera 
mera”-nätverk. 

7. Uppmärksamhetskampanjer 

Erfarenheter visar att det ofta är verkningsfullt att uppmärksamma medarbetare som 
gör goda insatser för energieffektivisering, och att det får fler medarbetare att 
engagera sig. Ett förslag är att inrätta lokala hållbarhetstävlingar för näringslivet. 
Dessa kan t.ex. inrättas inom ramen för de lokala nätverk som nämns i punkten ovan. 

8. Mer småskalig solenergi i näringslivet 

Många företag har stora takytor och andra ytor som lämpar sig väl för 
solelproduktion. Det finns också en mängd företagsbyar runtom i Sverige som har 
gemensamma anläggningar som passar för solelproduktion. Energimyndigheten kan 
t.ex. tillsammans med kommuner, kommunala energibolag, de regionala 
energikontoren och länsstyrelserna driva en solcellskampanj för företag.  

9. Samverkan med lokala science park-verksamheter 

I många kommuner finns hel- eller delägda bolag för innovation, t.ex. Piteå Science 
Park som är ett helägt kommunalt bolag. De stödjer det lokala näringslivet som 
företagslots och inkubator för nya innovationer och företag, bl.a. i ett flertal 
innovationsprojekt som gäller cirkulär ekonomi i skogsindustrin. Denna typ av 
verksamheter kan kopieras och bedrivas på många andra ställen i Sverige, gärna i 
samverkan mellan flera näraliggande kommuner. För att genomföra detta krävs att 
kommunerna har personella och finansiella resurser.  

10. Markanvisningstävlingar 

I nya stadsdelar används ofta markanvisningstävlingar. Detta är ett viktigt verktyg, 
men kommunerna får ofta kritik från byggherrar och entreprenörer för att de inte har 
samordnade krav, och kommunala särkrav i samband med exploateringsavtal är inte 
tillåtna. Här skulle t.ex. SKL kunna ta ett initiativ och tillsammans med de kommuner 



 

 

70 

som ligger i framkant när det gäller stadsutveckling utveckla ett gemensamt 
”kravställningspaket” för markanvisningstävlingar. En samverkan med t.ex. SGBC 
och deras koncept Miljöbyggnad och Citylab kan också vara fördelaktig. 

5.2.4 Invånare 

Flera möjliga åtgärder för att förstärka kommunernas insatser för hållbar energi riktade till 
medborgarna har identifierats. De identifierade åtgärderna beskrivs kortfattat nedan. 

1. Stärk EKR 

De flesta svenska kommuner arbetar med kommunal energi- och klimatrådgivning. 
Men de diskussioner som har förts med kommunföreträdare i denna förstudie 
indikerar att arbetet med EKR är lite ”fantasilöst”. Det skulle behövas en 
uppgradering av EKRs roll och arbete, och många små kommuner behöver kanske 
samverka ännu mer än vad de gör idag. 

Vidare kan finansiering av renovering och energieffektivisering vara ett problem för 
många småhusägare. Ett samarbete mellan EKR och finansaktörer som erbjuder grön 
finansiering skulle kunna minska dessa problem. 

2. Visualisering 

Att tydligt visualisera energianvändning och dess konsekvenser är ett sätt att bidra till 
beteendeförändringar hos enskilda individer. Genom att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter kan kommuner och energibolag hjälpa sina medborgare och kunder att 
effektivisera sin energianvändning. Många energibolag gör det redan idag, och 
tekniken kommer att utvecklas vidare. 

3. Ökad samverkan med energibolag för att stödja invånarna 

Energibolag har stor kunskap om sina kunders energianvändning. En utökad 
samverkan mellan kommuner och lokala energibolag skulle kunna bidra till ökad 
energieffektivisering hos kommuninvånarna, och ny teknik för visualisering och 
styrning bör användas. Samverkan bör också inkludera det allt större fokus som finns 
på att minska risken för effektbrist. 

4. Solkartan på nationell nivå 

En rad kommuner arbetar idag med solkartan som ett stöd för invånarna när de vill 
investera i småskalig solelproduktion. Flera kommunala energibolag, som t.ex. 
Öresundskraft, ger också aktivt stöd till sina kunder för att underlätta för dem att 
investera i egen småskalig solelproduktion och erbjuder andelar i en solelpark. Detta 
är en tjänst som är enkel att kopiera för de kommuner och energibolag som ännu inte 
erbjuder.  

5. Samutnyttja underlag för riktad information och kampanjer 

De flesta stora och mellanstora kommuner, och även en del små kommuner, arbetar 
aktivt med riktad information och kampanjer om energifrågor för kommuninvånarna. 
Några exempel är Malmö, Stockholm och Uppsala. Att samordna kommunernas 
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informationsarbete och samutnyttja det material och den information som tas fram 
skulle öka resurseffektiviteten och sannolikt också öka genomslaget för 
informationen.  

Nudging är ett arbetssätt som har visat sig vara verkningsfullt i informationsarbete, 
och att använda humor är ofta en god idé. Det har t.ex. Umeå kommun gjort i sina 
kampanjer för samåkning där kommunen med hjälp av skådespelare erbjudit bilister 
att bikta sig för cyklande präster och invånarna att trösta ensamma bilpendlare. 
Denna typ av kampanj kan med fördel knytas samman med planerade 
infrastrukturförändringar. 

6. Samverka med andra välkända organisationer och kopiera deras åtgärder 

Många organisationer har redan gjort analyser och genomfört energi- och 
klimatsmarta åtgärder, t.ex. Fair trade cities, Naturskyddsföreningen och WWF. Det 
är enkelt för kommuner att ansluta sig till deras idéer och ”kopiera mera”. 
Energimyndigheten eller SKL skulle kunna bistå kommunerna med att analysera vilka 
konsekvenser ett urval av de nämnda organisationernas åtgärder skulle få för några 
olika ”typkommuner”. 

7. Hållbar konsumtion och delningstjänster 

Många medborgare vill se mer delningstjänster och cirkulär ekonomi, men behöver 
olika typer av stöd för att kunna bidra. Kommunerna kan bistå på olika sätt och 
därigenom bidra till minskad resursanvändning och ökad energieffektivitet. Ett 
exempel är Eskilstuna som har etablerat ReTuna, som är ett återvinningsköpcentrum.  

Många kommuner vill att externa aktörer ska driva delningstjänster och utveckla 
tjänster för cirkulär ekonomi, men ofta behöver kommunerna medverka initialt och 
samverka med dem för att nya affärsmodeller ska utvecklas. 

8. Gemensam upphandling av energieffektiva produkter 

Renoveringstakten i befintliga småhus är låg, och många lönsamma energieffektivise-
ringsmöjligheter går till spillo. Kommuner och regionala energikontor skulle kunna 
bistå villaägare genom att starta studiecirklar om energieffektiv renovering, ordna 
gemensamma upphandlingar av t.ex. energieffektiva fönster för att underlätta för 
småhusägare och bidra till högre lönsamhet för dem. Detta arbete bör knyta an till 
innovationsklustret för energieffektiva småhus (BeSmå) arbete. 
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6 REFERENSER 

6.1 Intervjupersoner 
Eskilstuna: 

 Riikka Vilkunen, Kommunstrateg miljö, Kommunledningskontoret, Eskilstuna 
kommun 

Helsingborg: 

 Jens Gille, Avdelningschef, Miljöstrategiska avdelningen, Helsingborgs stad 

 Elin Sundkvist, Miljöstrateg, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad 

 Cecilia Andersson, Hållbarhetsstrateg, Öresundskraft AB 

Linköping_ 

 Caroline Eliasson, Miljöstrateg, Kommunledningsförvaltningen, Linköpings kommun 

Malmö_ 

 Per-Arne Nilsson, Senior Miljöstrateg, Miljöförvaltningen, Malmö Stad 

Markaryd: 

 John Karlsson, Miljö- och byggchef, Miljö- och byggenheten, Markaryds kommun 

Mora: 

 Eva Larsson, Miljösamordnare, Utvecklingsenheten på Kommunledningskontoret, 
Mora kommun 

 Petter Elfqvist, Teknisk förvaltare, Tekniska förvaltningen, Mora kommun 

Piteå: 

 Maria Widman, Samhällsutvecklare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Piteå kommun 

Stockholm: 

 Jonas Tolf, Enhetschef, Miljöförvaltningen/Energi & Klimat, Stockholms stad 

 Pia Hedenskog, Energisamordnare, Svenska Bostäder, Stockholms stad 

Umeå: 

 Johan Sandström, Chef miljöplanering och projekt, Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnad, Umeå kommun 

 Thomas Edström, Energistrateg, Bostadsbolaget Bostaden AB, Umeå kommun 

Uppsala: 

 Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Kommunledningskontoret, Uppsala 
kommun 

 Tomas Nordqvist, Energiansvarig och projektchef Energi, Uppsalahem, Uppsala 
kommun 

Örebro: 

 Jonas Tannerstad, Chef för el och automation, Örebrobostäder, Örebro kommun 

Östhammar: 

 Marcus Jakobsson, Energi- och klimatrådgivare samt Energistrateg, Östhammars 
kommun 
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6.2 Hemsidor och dokument 

Nedanstående länkar till hemsidor och dokument refereras till under respektive kommun i 
kapitel 2 Kartläggning. Länkarna är kontrollerade 2019-01-25. 

SKL: 
 https://skl.se/tjanster/kommunerregioner/faktakommunerochregioner.432.html 

Eskilstuna: 
 https://www.eskilstuna.se/download/18.3ac90f11163634a3bea4faa5/152766425880

9/04.%20Ägardirektiv%20-
%20Socialdemokraterna,%20Centerpartiet,%20Moderaterna.pdf 

Helsingborg 
 https://helsingborg.se/kommun-och-politik/sa-styrs-helsingborg/ 

Linköping: 
 https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/ 
 https://www.linkoping.se/contentassets/ebfe6c6ede574c799fbc1b38278a53d2/handl

ingsplan-for-kommunkoncernens-insatser-2018-2020-for-koldioxidneutralt-
linkoping-2025.pdf?4adbf8 

 https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-
styrande-dokument/styrande-dokument/program/solelprogram/ 

 https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/press/pressmeddelanden-fran-via-
tt/201803/gemensamt-initiativ-ska-starka-klimatarbetet-i-linkoping/ 

Malmö: 
 https://malmo.se/Kommun--politik/Fakta-och-

statistik/Befolkning/Befolkningsprognos.html 
 https://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbetet-i-Malmo/Miljopriset.html 
 https://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbetet-i-Malmo/Malmo-stads-

miljoarbete/Hallbar-stadsutveckling/Urban-symbios.html 

Markaryd: 
 http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/ 
 https://www.markaryd.se/download/18.5d8bf2d616707c9d4dc65c1c/154271938346

2/Alliansens%20budget%20o%20agenda%202030.pdf 
 https://www.markaryd.se/arkiv/nyheter/2018-06-25-arets-miljoraket---markaryds-

kommun-klattrar-fran-botten-till-toppen.html 

Mora: 
 http://morakommun.se/Kommun--politik/Kommunfakta/Befolkning/ 
 http://www.morakommun.se/Miljo--trafik/Nyheter-Miljo--trafik/Alla-kommunens-

fastigheter-energieffektiviseras/ 
 http://morakommun.se/Miljo--trafik/Nyheter-Miljo--trafik/Kommunen-minskar-

sina-utslapp-av-koldioxid/ 
 http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/hallbar-

stadsplanering--for-framtids-segrar/ 
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Piteå: 
 https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/alla-

projekt-samhallsutveckling/alla-projekt-naringsliv/storsta-vindkraftparken-i-europa-
--markbygden/ 

 https://www.sp.se/sv/index/research/etc/sidor/default.aspx 
 https://www.pireva.se/hushall/avfall--atervinning/din-sophamtning/sophamtning-

for-dig-som-bor-i-villa/karl-pa-samma-sida/ 

Stockholm: 
 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/ 
 http://www.stockholm.se/pingvinprisboken 
 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budget/ 
 www.svenskabostader.se 
 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-och-

miljoarbete/Miljoprogrammet1/ 
 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-och-

miljoarbete/Fossilbranslefritt-Stockholm-2040/ 

Umeå: 
 https://www.greenumea.se/hallbara-satsningar/ruggedised/ 
 https://www.bostaden.umea.se/Sve/PDF/Broschyrer/Kort_Aff%C3%A4rsplan_2016

-2018_LR.pdf 
 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6095128 

Uppsala: 
 https://klimatprotokollet.uppsala.se/ 
 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/energiprogram-

2050/ 
 https://www.uppsala.se/contentassets/5d36faebce83404888c3a4677bad5584/miljo-

-och-klimatprogram-2014-2023-reviderad.pdf 
 https://stunsenergi.se/ 
 https://www.uppsala.se/contentassets/8916fcd081aa44c8bfa9f1b9dcbea064/samver

kansavtal-uppsala-kommun-vattenfall.pdf 
 
Örebro: 

 https://www.obo.se/ 
 https://forvaltarforum.se/2018/05/11/stort-steg-mot-smart-stad/ 

Östhammar: 
 http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-

hemma/stod-bidrag-och-radgivning2/hitta-din-energi--och-
klimatradgivare/insatsprojekt/ 
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Nedanstående länkar till hemsidor och dokument refereras till under kapitel 3 Goda exempel. 
Länkarna är kontrollerade 2019-01-25. 

 http://www.stockholm.se/pingvinprisboken 
 http://www.hallbarahus.se/ 
 https://byggdialogdalarna.se/ 
 http://news.cision.com/se/eskilstuna-kommun/r/e3---det-nya-energicentret-i-

eskilstuna,c2153603 
 https://www.pireva.se/hushall/avfall--atervinning/din-sophamtning/sophamtning-

for-dig-som-bor-i-villa/karl-pa-samma-sida/ 
 https://klimatprotokollet.uppsala.se/ 
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BILAGA 1 – INTERVJUFORMULÄR 

Kommunernas bidrag till ett hållbart energisystem 
För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både 
energieffektivisering och förnybar energi. Kommunerna har en nyckelroll i denna 
omställning. Energimyndigheten har gett oss i uppdrag att genomföra en förstudie för att 
kartlägga och analysera vilka verktyg kommuner har tillgång till i detta arbete, och hur de 
använder dessa verktyg. 

I uppdraget ligger också att undersöka vilken typ av stöd kommuner har för att förstärka 
detta arbete. Om möjligt ska vi också undersöka skillnader mellan små, medelstora och stora 
kommuners behov av stöd och möjligheter till kunskapsöverföring. Förstudien syftar även till 
att identifiera goda exempel och föregångare avseende processer, energinyttor och 
affärsmodeller för ett hållbart energisystem. 

Vi har valt ut ett tiotal kommuner för att göra denna kartläggning och analys, och skulle sätta 
stort värde på att få ta del av dina kunskaper och erfarenheter på detta område. 

Analysen kan delas in i följande grupper: 

 Påverkan på energianvändning och förnybar energi i den egna verksamhetens 
byggnader (stor vikt på befintliga byggnader) samt transporter, mobilitet och 
infrastruktur 

 Påverkan på egna bolag (fastighetsbolag, energibolag…) 
 Påverkan på det lokala näringslivet - här hamnar t.ex. energibolag som sålts till andra 

aktörer 
 Påverkan på privatpersoner/kommuninvånare 
 Påverkan tillsammans med andra kommuner/region 

Frågor 

1. Hur stor är energianvändningen och den installerade småskaliga energiproduktionen 
i er kommun? 

2. Vilken potential finns för ytterligare energieffektivisering och förnybar 
energiproduktion? 

3. Kan du ge en generell beskrivning av hur ni arbetar för att främja ett hållbart 
energisystem (”från plan till verkstad”)? 

4. Vilka verktyg har ni som kommun? 
5. Hur används dessa verktyg? 
6. Vilka möjligheter och hinder ser du för ert arbete med hållbara energisystem? 
7. Hur arbetar ni med uppföljning/uppföljningsmetodik och utfall för de 

åtgärder/verktyg ni använder? 
8. Hur systematiskt arbetar ni i er kommun med energifrågan? 
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9. Vilken potential tror du att det finns i förstärkt systematiskt kommunalt 
energiarbete? 

10. Goda exempel och föregångare: Har er kommun några goda exempel att lyfta fram? 
11. Tycker du att er kommun kan ses som en föregångare ur ett energiperspektiv? 
12. OM ja: På vilket sätt? 

a. Politiska strategier/visioner/strategidokument 
b. Ägardirektiv till kommunala bolag utformas för att främja 

energieffektivisering  
c. Åtgärder i den egna verksamheten 
d. Mobilitet och transporter 
e. Förnybar energi 
f. Arbete med detaljplaner, exploateringsavtal, bygglov...  
g. Tillvaratagande av energisystemnyttor (restvärme) 
h. Utveckling/användning av nya affärsmodeller 
i. Annat, nämligen… 

13. Om ja: har du några utvärderingar eller något skriftligt material som du kan dela med 
dig av? 

14. Hur arbetar er kommun på det regionala planet för att bidra till en omställning till ett 
hållbart energisystem? 

15. Vad behöver ni i er kommun för att komma vidare och arbeta ännu mer strategiskt 
med frågor som gör skillnad, ”skapar mer verkstad” och undanröjer ”silotänkande”? 

16. Hur samspelar ägardirektiven mellan era kommunala bolag (fastighetsbolag, 
energibolag…)? 

17. Vilka typer av åtgärder och initiativ tror du skulle främja en ökad energieffektivisering 
och ökad andel förnybar energi i kommuner? 

18. Tror du att det är någon skillnad i detta behov mellan stora, medelstora respektive 
små kommuner? 
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