
Aktuell hållbarhets 
kommunrankning



Resultat 
• Plats 162 av 290 kommuner 

• Placering i kommungrupp: 63 av 108 större 
städer och kommuner nära större stad

• Placering 6 av 10 i Västmanland 

https://kommunrankning.miljobarometern.se/grupp/st%C3%B6rre-st%C3%A4der-och-kommuner-n%C3%A4ra-st%C3%B6rre-stad/


Styrkor
• Livsmedel 

• Skyddad natur 

• Efterföljande av miljökvalitetsnormerna (luft)

• Klimat- och energiarbete (delvis)

• Innovationsprojekt i samverkan med näringsliv eller civilsamhälle

• Lite över medel avseende utsläpp

• Vi ställer enligt upphandlingspolicyn miljökrav i alla upphandlingar 



Svagheter
• Avsaknad av strategi för arbete med Agenda 2030

• Avsaknad av samarbete med näringsliv/civilsamhälle kring miljöfrågor

• Avsaknad av klimatarbete som en del av kommunens budgetprocess

• Avsaknad av koldioxidbudget  

• Kemikalieplan saknas förutom för förskolan (också en aktivitet av 14 
som framförs av miljö-och klimatrådet i Västmanland)

• Cirkulär ekonomi

• Byggnader- avsaknad av krav på demonterbarhet och livscykelanalys



Fler poäng hade också kunnat 
erhållas om;

• Vi hade dokumenterat och kommunicerat det arbete som görs på 
ett tydligare sätt, framförallt gentemot invånarna exempelvis via 
hemsidan 

• Om vi hade svarat på Boverkets miljömålsenkät 2018 (gör att vi 
inte kan tillgodogöras och klimatstrategin som antagits i den här 
undersökningen) 

• Vi fick 0 poäng för användning av förnybar energi i kommunala 
lokaler (trots att vi har det till mer än 97%)

• Vi fick inte poäng för den solenergi vi producerar på grund av att 
vi inte har det publicerat på hemsidan

• Inte hade missförstått en fråga som vi fick 0 poäng på gällande 
ekonomiska styrmedel för minskade utsläpp från samhällsbetalda 
transporter, andra kommuner fick poäng för att de hade 
körjournalerna i bilarna exempelvis..



Förslag på Förbättringar?

• Införlivande av Agenda 2030 i övergripande målarbetet och ÖP

• Införlivning av klimatåtgärder i budget
• Exempel från andra kommuner;



Goda exempel

Gävle kommun avsätter bland annat två miljoner kronor per år 2020-2021 för ett klimatneutralt 
Gävle och mer hållbara transportsystem. 27 miljoner kronor investeras i cykelvägar under perioden 
för att skapa snabbcykelleder, ta befintligt vägnät i anspråk där så är möjligt, separera gående och 

cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen.

Nacka kommun satsar på tunnelbana och lokala centra i en strävan mot ökad kollektivtrafik.
Kalmar kommun satsar den kommande treårsperioden 13,5 miljoner kronor på medfinansiering av 

regeringens satsningar inom miljö, klimat och vatten. Därutöver investeras löpande i 
klimatåtgärder såsom egna solceller, cykelinfrastruktur med mera.

Upplands Väsby anger att kommunen är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket betyder att 
verksamheter och kommunen som helhet analyserar kommunens betydande miljö- och 

klimatpåverkan på övergripande nivå samt gör omvärldsanalys inom miljö och klimatområdet på 
verksamhetsnivå och kommunnivå inför förutsättningarna till flerårsplan som ligger till grund för 

politikens beslut om kommande budget.



Angående koldioxidbudget 

De årliga koldioxidutsläppen från transporter, energi och el bör 
understiga 1ton/person och år senast år 2030 för att kommunen 
ska klara Parisavtalet inom utsatt tid. 

Behöver vidareutvecklas och vi behöver lägga in ekvivalenterna så 
inte bara Co2, men andra kommuner har fått poäng för i stort 
sätta samma formulering 

I miljöprogrammet finns också en formulering som säger att 
”Det kommer att krävas en minskning på nästan 0,2 ton koldioxid 
per invånare och år fram till år 2030 för att nå målet” Det 
indikerat att utvecklingen måste ske dubbelt så snabbt.


	Aktuell hållbarhets kommunrankning
	Resultat 
	�������Styrkor ��������
	Svagheter
	Fler poäng hade också kunnat erhållas om;
	Förslag på Förbättringar?
	Goda exempel��Gävle kommun avsätter bland annat två miljoner kronor per år 2020-2021 för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem. 27 miljoner kronor investeras i cykelvägar under perioden för att skapa snabbcykelleder, ta befintligt vägnät i anspråk där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen.��Nacka kommun satsar på tunnelbana och lokala centra i en strävan mot ökad kollektivtrafik.�Kalmar kommun satsar den kommande treårsperioden 13,5 miljoner kronor på medfinansiering av regeringens satsningar inom miljö, klimat och vatten. Därutöver investeras löpande i klimatåtgärder såsom egna solceller, cykelinfrastruktur med mera.��Upplands Väsby anger att kommunen är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket betyder att verksamheter och kommunen som helhet analyserar kommunens betydande miljö- och klimatpåverkan på övergripande nivå samt gör omvärldsanalys inom miljö och klimatområdet på verksamhetsnivå och kommunnivå inför förutsättningarna till flerårsplan som ligger till grund för politikens beslut om kommande budget.�
	Angående koldioxidbudget 

