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ABSTRACT
Earth and its elimate stands before big changes due to an enhanced greenhouse effect and
elevated mean temperature. A big contributing factor is the emission of green house gases.
mostly earbon dioxide. How the normal Swede affect theirs energy consumptian can be
divided into two equally big parts. Direct energy consumption, the energy needed to heat the
honses we live in, the consumptian of electricity and fuel for transportation. The otherhalfis
indirect use of energy bound to consumption, travelling and behaviour patterns. Indirect
energy usage increases the most hut is also what we have the biggest impact to make changes
in. Therefore, work on locallevel is as im portant as actions in the higher courts. According to
the law of Municipal energy planning (1977:439) each municipality shall today have a current
plan for the supply, distribution and use of energy. In 2006 Sala Municipality adopted a
elimate strategy, which goals expires in 2015. It is therefore time for the evaluation of the old
strategy and creation of a new one. This thesis aims to serve as a support and demonstrate
the key elements needed for a successful energy and elimate strategy. The importance of
havinga coordinator working exelusively with issues related to the strategy and a wellfunctioning organization with ties to the administration and also ambassadors who works
with the issues down the Iine. The importance of carrying out a description of the current
situation in order to have as a basis for foliow-up and the ability to follow up and lift up the
good results of the work. Furthermore, it is regarded as essential to the formulatian of goals
and a shared vision and the more specific objectives are weil made, and advantageously
developed with the help of as many stakeholders as possible for such a dedicated and broad
work as possible. As part of this work, several interviews with employees with in Sala
municipality is performed in order to find barriers and driving forces for working with energy
and elimate issues. The ou tcomes of the interviews show the importance of enthusiasts and
driving people and how the lack of follow-ups and results creates poor conditions for
incentives. Employees in Sala do not feel today that they have so me connection to the energy
and elimate strategy, wh ich must be taken into account and change for future work on a new
strategy. This paper does not aim to give a step-by-step guide for an energy and elimate
strategy. More to work as a mind opener and discussion starter and work as help along the
way for Sala Municipality.
Keywords: Energy- and climatestrategy, barriers, motivators, elimate politic, Sala
Municipality, Sala-Heby Energi AB, Energyefficiency, Energy- and climategoals
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SAMMANFATTNING
Jorden och dess klimat står inför stora förändringar till följd av en förstärkt växthuseffekt
och förhöjd medeltemperatur. En stor bidragande faktor är utsläppen av växthusgaser och då
till största del koldioxidutsläpp. Förbränning av olja, kol och gas för kraftgenerering står för
hälften av all koldioxidutsläpp i världen. Utsläppen i Sverige mätt per person ligger på ca 6
ton koldioxid per person och år. Enligt FN:s klimatpanel är en hållbar och rättvis nivå 1,6 ton
koldioxid per person och år. Hur normalsvensken påverkar sin energiförbrukning kan delas
in i två lika stora delar. Direkt energiförbrukning, den energi som går åt till att värma husen
vi bor i, elkonsumtionen och drivmedel för transporter. Den andra hälften är indirekt
användning av energi bunden till konsumtion, resor och beteendemönster, den del som man
idag ser en ökning av men som vi till största del har möjlighet att påverka själva. Därför är
arbeten på lokal nivå lika viktigt som åtgärder på högre instanser. Enligt Lagen om
kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun idag ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Idag blir det allt vanligare att kommuner
slår ihop energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument har många
gemensamma nämnare. I Sala kommun antogs en klimatstrategi 2006 vars mål går ut 2015.
Det är därför dags för utvärdering av den gamla och framtagning av en ny. Det här arbetet
syftar till att fungera som ett underlag och visa på vilka viktiga faktorer som krävs för en
lyckat energi- och klimatstrategi. Här lyfts vikten fram av att ha en samordnare som enbart
arbetar med frågor som rör strategin, samt en väl fungerande organisation som har
anknytningar till var förvaltning och även med ambassadörer i verksamheterna. Vikten av att
utföra en beskrivning av nuläget i syfte att ha som underlag för uppföljning och möjlighet att
följa upp och lyfta upp goda resultat av arbetet. Vidare så anses det även viktigt att
målformuleringar för en gemensam vision och de mer specifika målen är väl utförda och med
fördel framtagna med hjälp av så många intressenter som möjligt för ett så engagerat och
brett arbete som möjligt. Som en del av arbetet har ett flertal intel'\juer med medarbetare
inom Sala kommun utforts i syfte att svara på vilka hinder och drivkrafter som potentiellt kan
finnas och har funnits i arbetet med energi- och klimatfrågor. Här skapas en bild av hur
vikten av eldsjälar och drivande personer påverkar arbetet och hur bristen på uppföljningar
och resultat skapar dåliga förutsättningar för incitament i arbetet. Medarbetare i kommunens
upplevelse idag är att de inte har någon anknytning till Sala kommuns energi- och
klimatstrategi, något som måste tas hänsyn till och förändras för kommande arbete med en
ny strategi. Det här arbetet syftar inte till att ge en steg för steg guide till en energi- och
klimatstrategi utan att mer fungera som en diskussionsöppnare och hjälp på vägen till Sala
kommun.
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FÖRKORTNINGAR
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Green house gases
Flurovätekarboner
statistiska Centralbyrån
Parts Per Million
Perfluorkarboner
Regionala Uppföljningssystem
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BEGREPPSFÖRKLAruNGAR
Agenda 21: Är ett handlingsprogram som antogs på en Förenta Nationerna (FN) konferens i
Rio de Janeiro 1992 av FN. Handlingsprogrammet ska följas globalt, nationellt och lokalt av
alla FN länder.
Boverket: Verkar under Socialdepartementet och ansvarar för frågor som rör
samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Till grund för Boverkets arbete
ligger plan- och bygglagen, miljöbalken och bostadsförsörjningslagen.
Energimyndigheten: Verkar under Näringsdepartementet. Ansvar för försörjning av el
och annan energi. Ska verka för en effektiv, hållbar och kostnadseffektiv energianvändning.
Är uppdragsgivare för programmet Uthållig kommun
EPC: Energy Performance Coniraeting är en affarsmodell för energieffektivisering som
förenklat innebär att investeringar i åtgärder som spar energi finansieras med hjälp av
garanterade energibesparingar från ett energitjänstföretag.
Energi och klimatstrategi: Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje
kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen
fastläggs av kommunalfullmäktige. Idag blir det allt vanligare att kommuner slår ihop
energiplanen med klimatstrategin då dessa båda dokument har många gemensamma nämnare.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change bildades 1988 med syfte att FN ville
tillhandahålla världen en vetenskaplig grund för att skapa en förståelse för hur klimatet
förändras på jorden. IPCC är en icke-politisk organisation.

Klimatkommunerna: Är en förening för kommuner, landsting och regioner som arbetar
aktivt med att minska sin klimatpåverkan och har höga ambitioner. Föreningen har idag 29
medlemmar.
Kommun: Är ett territoriellt avgränsat område som har lokalt självstyre och en egen
administrativ enhet. Har rättigheter så som beskattningsrätt, avgiftsmakt samt viss
förordningsmakt. Kommunen består av en politisk organisation med direktvalda ledamöter.
En kommun kan också agera som en juridisk person.
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Kommunalt självstyre: Innebär att en kommun har själva rätten att bestämma över
skatter och intäkter, fysisk planering samt frihet att utforma nämnder och
förvaltningsorganisationer utifrån egna behov och förutsättningar.
Kyoto-protokollet: Är en internationell överenskommelse med mål att de globala
utsläppen av växthusgaser ska minska. Det antogs i Kyoto i Japan 1997 och är en förlängning
av klimatkonventionen som antogs i Rio 1992.
Life Cycle Cost: En kalkylmodell för att räkna ut livscykelkostnaden för komponenter. Man
tar alltså hänsyn till alla kostnader under komponentens livscykel. När LCC används vid
beräkning av lönsamhet i ett övervägt energibesparingsalternativ jämförs nollalternativet.
Miljöledningssystem: En metod för att organisera miljöarbetet administrativt. Den
internationella standarden är ISO 14001 och styr hur ett miljöledningssystem ska se ut.
Naturvårdsverket: Arbetar på uppdrag av regeringen. Består av tre avdelningar,
avdelningen för analys och forskning, avdelningen för uppdrag och avdelningen för
genomförande. Syftet är att bidra med kunskap och underlag för ett lyckat miljöarbete, ta
fram starka beslutsunderlag för regeringen, öka motivationen samt se till att miljöbalken följs
och att miljömålen uppnås.
Sveriges ekokommuner: Är en ideell förening som bildades 1995. Arbetar för att alla
kommuner i Sverige ska bli hållbara. Inriktningen är att påverka beslutsfattare. 84
kommuner är anslutna.
UNFCC: The United Nations Framework Conventian on Climate Change är FN:s
klimatkonvention. Den antogs i Rio de Janeiro 1992.
Uthållig kommun: Ett forskningsprogram som finansieras av Energimyndigheten. Ett
samarbetsprojekt mellan ett antal kommunen där syftet är att försöka få energi- och
klimatfrågor till en naturlig del av den kommunala verksamheten.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen och en förutsättning för liv på jorden. Växthusgaser
förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna jorden och värmer istället upp vår
planet. Idag förstärks växthuseffekten av mänsklig aktivitet som orsakar utsläpp av
växthusgaser. Jordens medeltemperatur har ökat under 1900-talet och majoriteten av
forskare är idag eniga om att klimatförändringarna troligen orsakas av växthusgasutsläpp
Green House Gases (GHG). Gaserna absorberar solstrålning som inte släpps vidare ut i
rymden vilket bidrar till en förhöjd medeltemperatur. Runt 8o %av växthusgaserna består av
koldioxid, resterande andel fördelas mellan dikväveoxid, metan, fluorvätekarbaner (HFC),
perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Även vanlig vattenånga har samma
effekt på växthuseffekten (Brorson & Almgren 2014, s. 78-79).
Andelen koldioxid i luften mäts i ppm (parts per million). Före industrialismen låg halten på
cirka 280 ppm och i mitten av 1900-talet på 310 ppm. Idag ligger den på omkring 380 ppm.
Forskarna har enats om en gräns på 445 ppm i andel koldioxid i luften för att förhindra en
medeltemperaturshöjning av jorden på 2 grader. Om höjningen av medeltemperaturen är
under 2 grader kan konsekvenserna i klimatsystemet hanteras och inte bli oacceptabelt höga.
Mätningar visar på attjordens medeltemperatur ökat med 0,7 °C sedan industrialiseringen
och havsytan har globalts sett höjts med omkring 0,1 m sedan 100 år tillbaka i tiden till följd
av smältande isar (Brorson & Almgren 2014, s. 78-79).
Effekterna på klimatsystemet är svåra att förutspå men förändringar i klimatet kan komma
att innebära konsekvenser för jordbruket, livsmedelsproduktionen och vattentillgången på
grund av förändrade förutsättningar. Ökade havsnivåer innebär översvämningar och
saltvatten som kan komma att träna in i sötvattenreservoarerna (Froste, Lundqvist &
Andersson 2001, s10). Under kommande sekler kommer jordens medeltemperatur att öka
oavsett åtgärder i nuläget vilket har tagit klimatfrågan högt upp på prioriteringslistan bland
politiker och i näringslivet (Brorson & Almgren 2014, s. 78-79).
Förbränning av olja, kol och gas för kraftgenerering står för hälften av all koldioxidutsläpp i
världen. Utsläppen i Sverige mätt per person ligger på ca 6 ton koldioxid per person och år
där en stor källa till koldioxidutsläpp är kopplat till transporter. I Sverige står transporter för
ca en tredjedel av utsläppen och i världen ungefår en sjättedel. Världsgenomsnittet av utsläpp
av växthusgaser ligger på ca 4 ton per person och år. Enligt FN:s klimatpanel är en hållbar
och rättvis nivå 1,6 ton koldioxid per person och år (Brorson & Almgren 2014, s. 80,84).
Industrier samt jord- och skogsbruk bidrar med stora delar av koldioxidutsläppen. Listan är
lång på bidragande faktorer till koldioxidutsläppen men i många av fallen finns stora
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möjligheter att begränsa påverkan genom översyner och energieffektiviserande åtgärder.
(Brorson & Almgren 2014, s. So).
Hur normalsvensken påverkar sin energiförbrukning kan delas in i två lika stora delar. Direkt
energiförbrukning, den energi som går åt till att värma husen vi bor i, elkonsumtionen och
drivmedel för transporter. Den andra hälften är indirekt användning av energi bunden till
konsumtion, resor och beteendemönster. Den del som man idag ser en ökning av men som vi
till största del har möjlighet att påverka själva (Morgon passet 2014). För att visa på den
möjlighet varje enskild person har till att påverka sina koldioxidutsläpp visas i Tabell 1 enkla
åtgärder och vilken minskning av koldioxidutsläppet i ton per år och person som det bidrar
till.
Tabell l exempel på åtgärder för begränsning av koldioxidutsläpp per person och år (Brorson &
Almgren 2014, s. 85)
Vad

Hur

Bostaden

Byta uppvärmning från Olja till pellets (standardvilla 145m'
med en fårbrukning av 22,6 kWh per m2 , beräknat på två
boende och halva besparingen)

Bilen

Flyget

Maten

Resultat (minskade
koldioxidutsläpp per
år och person)
0,52 ton

Byt till nio lågenergilampor

0,60

Sänk inomhustemperaturen med 2°C

0,14

ton

Tvätta vid 4o•c istället for 6o•c (beräknat på 2 tvättar i
veckan/år)

0,10

ton

Installera snålspolande munstycke i badrum och kök

0,25

ton

Vålj el som är märkt bra miljöval

0,35 ton

Byt till en mindre och bensinsnålare bil (Beräknad på 0,2
l/mil minskning och en årlig körsträcka av 13000 mil)

o,6o ton

Cykla tilljobbet istället for bilen (l mil per arbetsdag, bil med
forbrukning o,81/mil)

0,81 ton

Sänk bilens hastighet från 110 ktn/h till90 ktn/h (besparing
efter 6oo mil)
Ta tåg istället för flyg mellan Göteborg och Stockbolm t/r (tre
gånger per år)

0,25 ton

ton

0,39 ton

Ta tåget till Åre istället for flyget till Italien på sportlovet

0,38 tom

Avstå från semester i Sidney
Ät hälften så mycket kött (Beräknat på ärlig konsumtion av
kött på 37 kg.)

4,4ton
0,12 ton

År 2050 beräkna 70 %av jordens befolkning bo i städer, hand i hand med urbaniseringen

växer städernas miljöbelastning. Att antalet invånare växer i städerna innebär både
möjligheter och problem för framtiden då den urbana livsstilen ofta är resurskrävande.
städers infrastruktur är byggd utan ekologisk hållbarhet i fokus. Men här finns också stor
potential för smarta lösningar som bidrar till en ökad livskvalitet med en mindre
miljöpåverkan. För att nå hållbarhet i städer måste ett globalt perspektiv genomsyra det loka
arbetet, export och import ur ett konsumtionsperspektiv där en stads resursanspråk och
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miljöbelastning sker på en annan plats på jorden. Stad och land måste även ses i ett
system perspektiv, ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter integreras och
balanseras (WWF 2013).
För att uppnå stora forändringarna inom energi- och miljösektorn krävs det ett stöd och
engagemang från politiker och organ på högre nivå internationellt, regionalt och kommunalt.
Det finns ett ansvar att alla led att tar sitt ansvar i energi och klimatfrågorna. Brister det i
länken någonstans kommer arbetet att försvagas och effekterna bli mindre märkbara. Alla
har en roll och ett ansvar, från den högsta politiska ledningen som tar fram lagar och krav till
val i vardagen hos den enskilda medborgaren. Kommun har som roll att genomföra de mål
och åtgärder som är satta på högre nivå. Ett led i detta är att för kommunen ta fram en
energi- och klimatstrategi. Syftet med strategin är att samla hela kommunen i arbetet för att
nå dem önskade effekterna och bidra med sitt ansvar för skapandet av en bättre miljö för alla.
Enligt lagen kommunal energiplanering (1977:439) som trädde i kraft 1 april1995 ska varje
kommun i Sverige ha en plan för hur energi ska tillföras, distribueras och användas i
kommunen. Planen fastställs i kommunen av kommunfullmäktige (SFS 197?:439).
Uthållig kommun är ett stöd som Energimyndigheten förmedlar till svenska kommuner,
stödet består av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med strukturer
för nätverk. Programmet är nu inne på sin tredje etapp. De två tidigare etapperna av
programmet genomfördes 2003-2007 och 2008-2011. Den tredje etappen av programmet
pågår 2011-2014 och är indelad i två temaområden, energismart planering och näringspolitik
med energin som tillväxtmotor. Totalt antogs 38 kommuner till den tredje etappen av
Uthållig kommun varav Sala kommun är en. Den tredje etappen vänder sig till ambitiösa
kommuner, både stora och små. Kommunerna ska genom samverkan skapa, utveckla och
sprida spjutspetsexempel med energifokus inom områdena fysisk planering och
näringspolitik. De ska även utveckla sitt generella energi- och klimatarbete och därigenom
vara föredömen för övriga kommuner. Inom ramen för detta ligger "Nya roller för
energibolagen". Genom samverkan av kommunen och energibolagen når kommunen lättare
mål och visioner inom energi- och klimatarbete. I Sala kommun pågår ett samarbete med
Sala-Heby Energi och inom vilket det här arbetet ligger inom ramen för.
Forskning och studier visar på att det finns vissa nyckelfaktorer som bidrar till ett aktivt
energi- och klimatarbete i en kommun. Arbetets fokus är att försöka identifiera och samla
dem i en metod för hur en energi- och klimatstrategi ska utformas. Arbetet grundar sig i
studier och forskningsrapporter i ämnet men även på kommunanställdas erfarenheter och
berättelser för att hitta drivkrafter och hinder i arbetet med en energi- och klimatstrategi.

1.2 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad som krävs för ett lyckat energi- och
klimatarbete i en kommun samt vad som krävs för att uppnå kommunalt satta energi- och
klimatmåL
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1.3 Avgränsning
Arbetet har avgränsats till Sala kommun och deras energi- och klimatarbete. slutsatserna är
baserade på de hinder och drivkrafter som identifierats genom intenjuer med tjänstemän
och politiker i kommunen. Därmed speglar slutsatsen vad som krävs av Sala kommun för ett
lyckat arbete med energi- och klimatfrågor. Fokus har legat på minskade växthusgasutsläpp
och minskad energiförbrukning inom kommunen som organisation, inte som geografisk
kommun.

1.4 Frågeställningar
Vilka är drivkrafterna för ett lyckat kommunalt energi- och klimatarbete? Vilka är hindren
för energieffektivisering och åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i kommunen? Vad
behöver Sala kommun tänka på vid arbetet med en ny energi- och klimatstrategi?

2 METOD
Arbetet är baserat på studier och forskning inom ämnet. Arbetet kan klassas som kvalitativ
då tolkning av texter har gjorts i en litteraturstudie. Samt att arbetet är byggt på intenjuer
med en öppen diskussion där en teori växt fram under arbetets gång.

2.1 Litteraturstudie och val av litteratur
Inför litteraturstudierna har information om klimatarbete på både global- och nationell nivå,
hämtats från FN:s och Europeiska Unionens (EU) hemsidor samt de representerade
myndigheternas och verkens hemsidor. Erfarenheter från andra kommuner har hämtats från
respektive kommuns hemsida.
För de mer djupgående studierna kring strategiskt energi- och klimatarbete har i huvudsak
rapporter och publikationer från Energimyndigheten, Klimatkommunerna och EU används
då de kan anses som säkra källor och mycket av deras forskning tycks ligga i linje med eller
stödja varandra. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har främst använts för att
definiera hinder. IVA har stor erfarenhet när det kommer till att främja näringslivets
utveckling. IVA kan anses vara en oberoende källa till kunskap med en lång tradition i ämnen
som berör teknikens möjligheter och problem i samhället. Litteraturen har sen kompletterats
med sökningar i databasen DiVA och relaterade rapporter i specifika ämnen eller
frågeställningar. Ett flertal rapporter från Linköpings Universitet har använts eftersom att de
anses ha stor erfarenhet i ämnet då de utfört mycket forskning kring energiplanering i
kommuner.

4

Det har varit lätt att hitta litteratur som behandlar själva framtagandet av energiplaner.
Desto svårare att gå in på djupet i implementeringsfasen med relevant litteratur. Det beror på
att det runt om i landets kommuner arbetas mycket med energi- och klimatfrågor men att
implementeringsfasen inte hunnit bli utvärderad än. Litteraturen har därför även
kompletteras med berättelser från anställda i Sala kommun eller andra med relevant
erfarenhet.
Syftet med litteraturstudien har vart att undersöka vilka faktorer som är avgörande i ett
lyckat lokalt energi- och klimatstrategiarbete. Samtliga organisationer, nätverk, myndigheter
och begrepp med inriktning mot klimatarbete och som på" ett eller annat sätt är knutna till
rapporten finns förklarade i rapportens inledande del under rubriken begreppsförklaring.

2.2 Intervjuer
För att få djupare förståelse av hur klimatarbetet är organiserat i Sala kommun har
kvalitativa intervjuer genomförts med både politiker och kommunanställda. För att uppfylla
kraven på kvalitativa intervjuer har frågorna varit öppna och anpassats efter
intervjupersonernas befattning. En intervjumall med ett fåtal frågor har följts under samtliga
intervjuer. De intervjuade har i största möjliga mån fått st}Ta intervjuerna utifrån egna
åsikter och erfarenheter. Intenjufrågorna presenteras i bilaga 1 och 2.
Huvudsyftet med intervjuerna var att ta reda på vilka övergripande hinder och drivkrafter
som genomsyrar ett kommunalt energi- och klimatarbete.

2.3 Presentationer och föreläsningar
Som en del av arbetet så har även viss tid lagts till att sprida arbetet vidare ut till berörda
personer som bett oss delge resultaten på olika evenemang kopplade till strategiskt energioch klimatarbete.
28 april På Koncernträffen i Sala Kommun där förvaltnings- och kontorschefer i kommunen

samt verkställande direktörer från de kommunala bolagen fanns representerade.
6 maj på Omställning Västerås sopplunch
9 maj på EKO-dagarna i Sala

5

3 LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudien är uppdelad i tre kapitel där det första kapitlet avser att ge en inblick
kring den politik somfinns kring energi- och klimatfrågor idag, på global, nationell,
regional och lokal nivå. Det andra kapitlet visar exempel på strukturer för energi- och
klimatstrategier som andra kommuner valt att arbeta kring. Det tredje och mest
avgörande kapitlet visar på de moment och nyckelelement som krävs av en energi- och
klimatstrategi i teorin. Detför att visa på vidden av det arbete som ligger framför Sala
kommun när det kommer till att ta fram och utarbeta en energi- och klimatstrategi som
sedan ska implementeras. En beskrivning av Energimyndighetens projekt Uthållig
kommun inom vilket detta arbete ligger inom ramenför ges som inledning till arbetet.

3.1 Klimatpolitik på global, nationell, regional och lokal nivå

3.1.1 Global klimatpolitik
United Nations Fraruework Conventian on Climate Change (UNFCC), eller
klimatkonventionen antogs i samband med FN :s konferens i Rio de Janeiro om miljö- och
hållbar utveckling 1992. Klimatkonventionen är ett viktigt och omfattande ramverk som
tagits fram av FN i syfte att förhindra klimatförändringen. Konventionen är inte bindande
men anger att parterna bör vidta förebyggande åtgärder för att förutse, förhindra eller
minimera orsakerna till klimatförändringen. Regelverket togs i kraft den 21 september 1992.
Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar. Nästa
möte hålls i Lima, Peru, den 1-12 december 2014 (N elsson 2013). Till konventionen hör
Kyotoprotokollet- ett bindande dokument med preciserade åtaganden för industriländerna,
som undertecknades 1997 i Kyoto, Japan och trädde i kraft februari 2005. Protokollet anger
bland annat åtagande på att minska utsläppen av växthusgaser med sammanlagt minst 5,2
procent (Nelsson 2014).
Arbetet att förhindra en förhöjning av medeltemperaturen och minska utsläppen som bidrar
till klimatförändringar är något som alla länder påverkas av och bidrar till även om olika
delar av världen kommer att drabbas på olika vis. För att förhindra en farlig störning av
klimatsystemet krävs därför internationellt samarbete. Förhandlingarna om ett framtida
klimata>ial har pågått längs två parallella spår, ett "Konventionsspår" och ett "Kyotospår".
Tanken är att arbetet ska förenas i en ny internationell klimatöverenskommelse som förenar
de två spåren (N elsson 2013). I dagsläget har Klimatkonventionen undertecknats av 194
parter och Kyotoprotokollet av 192, Sverige har godkänt och skrivit på både
Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet (N elsson 2014).
Den 31 mars 2014 presenterade FN s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om
klimatförändringarna. Det är den hittills mest omfattande analysen av kunskapen om
klimateffekter och anpassning till klimatets förändringar. Rapporten beslutades i Yokohama
och konstaterade att den pågående förändringen av jordens klimat kommer att innebära
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betydande risker för jorden. Bland annat beskrivs risker för den globala
livsmedelsförsörjning och för den ekonomiska utvecklingen. IPCC betonar att världens alla
länder måste bromsa sina utsläpp av växthusgaser samt anpassa samhällena för att minska
sårbarheten av klimatförändringarna (SMHI 2014).

3.1.2 EU:s klimat-och energipolitik
Genom EU har medlemsländerna enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att
begränsa den globala uppvärmningen till under två grader jämfört med förindustriell tid.
Utgångspunkter avser att industriländer ska reducera sina utsläpp med 25-40% till år 2020
och med 80-95% till år 2050. Det går då att uppnå målet på 2 grader om utvecklingsländer
tar på sig att minska sina utsläpp med 15-30% till år 2020 (Abrahamsson 2013).
I EU :s klimat- och energipaket ingår tre huvudmål att uppnå till 2020. Ett mål är att minska
utsläpp av växthusgaser med 20 %från uppmätta nivåer 1990. De andra två målen är att öka
andelen av förnyelsebara energikällor med 20 %och att öka energieffektiviteten i EU med 20
%. Dem här målen är kända som 20-20-20 målen (European Comssion 2014).
Av de uppsatta 20-20-20 målen är två idag möjliga att nå. Ytterligare åtgärder krävs för att
uppnå det tredje uppsatta målet gällande energieffektivisering. Det finns idag en reviderad
plan som innebär att om den lyckas överträffas målet med en 25 %minskning av
växthusgaser från uppmätta nivåer 1990. För att nå fram till ett utsläppsnålt samhälle till
2050 har EU tagit fram en färdplan för att nå det överenskomna målet att minska
växthusgasutsläpp med 80-95%. Att långgående minska EU:s utsläpp skulle innebära att
hotet om farliga klimatförändringar minskas men även fördelar i form av besparingar vid
import av fossila bränslen, bättre luftkvalitet och folkllälsa. Beröringspunkter för den
uppsatta färdplanen ska komma att tas hänsyn till inom politiken på EU nivå, nationellt och
lokalt för ett koldioxidfritt samhälle senast 2050 (Europeiska kommissionen 2011:112).
Den 22 januari 2014lade ED-kommissionen fram ett förslag om en ny ram för energi- och
klimatpolitik fram till 2030. Några av hörnstenarna är att utsläppen av växthusgaser ska
minskas med 40 %jämfört med 1990 års nivå, införandet av bindande EU mål att andelen
förnybar energi ska vara minst 27 % av den totala andelen och nya direktiv i
energieffektivitetspolitiken. Dessutom införs ett nytt styrningssystem och ett antal nya
indikatorer för att trygga ett konkurrenskraftigt och tryggt energisystem. Planen är tänkt att
främja ny teknik och driva utvecklingen mot en koldioxidsnål ekonomi och ett säkert
energisystem. Ett energisystem som är konkurrenskraftigt och bidrar till överkomliga priser
för konsumenten. Planen ska även minska behovet av energiimport och skapa nya
möjligheter till tillväxt och sysselsättning. Bygga upp en sysselsättningsskapande ekonomi
som bidrar till ett mindre beroende av importerad energi. Förslaget kan uppnås med hjälp av
större effektivitet och en ökad användning av inhemskt producerad ren energi. Meddelandet
om ramen fram till 2030 kommer att diskuteras på högsta nivå, i Europeiska rådet och
Europaparlamentet. Detta följs av ett förslag tilllagstiftning om en marknadsstabilitetsreserv
för EU :s system för handel med utsläppsrätter från och med 2021. Europeiska rådet väntas
behandla ramen vid sitt vårmöte den 20-21 mars (Europeiska Kommissionen 2014).

7

3.1.3 Nationella mål inom Sverige
Genom att sätta upp nationella mål blir EU :s medlemsstater ansvariga att driva igenom
nödvändiga reformer tydligt. Utgångspunkten för den svenska regeringen och de nationella
målen är att de ska vara ambitiösa med realistiska och förenliga med uthållig tillväxt och
sunda offentliga finanser (statsrådsberedningen 2013).
Sverige har åtagit sig sedan tidigare att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara 17 %
lägre jämfört med 2005. Enligt Sveriges nationella klimatmål bör utsläppen vara 40 % lägre
år 2020 än de nivåer som uppmättes 1990. Detta mål innefattar alla de verksamheter som
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU. Sverige har även åtagit sig
att öka andelen förnybar energi med 49 % till2020. Det nationella målet för andel förnybar
energi är satt till minst so % av den totala energianvändningen 2020. Även
energiintensiteten ska minska med 20 % till2020 jämför med 2008, ett mål beslutat av
Riksdagen gällande energieffektivitet (statsrådsberedningen 2013).

De nationella miljökvalitetsmålen
Sveriges Riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål, som antogs under våren 1999
(prop. 1997/98:145). Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och
dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. Målen anger det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda fram till. Syftet är att säkerställa att
kommande generationer ska kunna leva ett liv med rik natur i en giftfri miljö med hållbar
utveckling (Brorson & Almgren 2014, s. 140). De nationella miljökvalitetsmålen är:
1.

2.

3·
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.

n.

12.
13.
14.
15.

16.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans, levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Utöver miljökvalitetsmålen har Sverige i det svenska miljömålssystemet ett generationsmål
och 19 etappmål. Generationsmålet ska visa i vilken riktning samhällsomställningen måste gå
för att inom en generation kunna uppnå de satta miljökvalitetsmålen. Generationsmålet ska
ses som vägledande för miljöarbete på alla nivåer i samhälle (Naturvårdsverket 2013). De 19
etappmålen har antagits av regeringen i syfte att \isa steg på vägen och underlätta
möjligheten att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Etappmålen som är antagna av
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riksdagen behandlar begränsad klimatpåverkan, områdena avfall, biologisk mångfald, farliga
ämnen och luftföroreningar. Nyligen presenterades förslag på en utökning av etapp målen
med fem nya. Etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av
avfall, minskad mängd avfall, efterbehandling av förorenade områden och minskad
exponering för kadmium i livsmedel (Naturvårdsverket 2013).

Miljöbalken
Miljöbalken antogs 1999 av Riksdagen. Miljöbalken ersatte 15lagar inom bland annat
miljöskydd, naturvård, lag om kemiska produkter, renhållning och hälsoskydd. Utöver de
lagarna som inkluderas i miljöbalken knyter fler ämneslagar an. I de olika lagarna anges när
miljöbalken börtillämpas (Froste, Lundqvist &Andersson 2001, s10). Syftet med miljöbalken
är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
har rätt till en säker hälsosam och god miljö. Miljöbalken bygger på att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att bruka och förändra jorden kommer med ett ansvar
att förvalta den väl. Miljöbalken ska tillämpas så att människans hälsa och miljö skyddas mot
skador orsakat av föroreningar eller annan påverkan, att värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden ska bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö
ska användas utifrån ett ekologiskt och långsiktigt perspektiv. Hushållning av råvaror och
energi ska främja att ett gott kretslopp uppnås (SFS 1998:808).

3.1.4 Regionala energi- och klimatmål
Länsstyrelserna deltar aktivt i miljöarbete och har en stark roll som regionala
miljömålsansvariga myndigheter. Av dem 16 nationella miljökYalitetsmål (se kapitel3.1.3)
omfattas Västmanlands län av 14. Länet berörs inte av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt
levande kust och skärgård eller storslagen fjällmiljö. skogsstyrelsen ansvarar för
miljökvalitetsmålet Levande skogar. Västmanlands regionala miljömål antogs 2004. 2011
gjordes bedömningen att det enda mål som är möjligt att nås utan fler åtgärder inom 2020 är
Skyddande ozonskikt (Länsstyrelsen Västmanlands Län 2011).

3.1.5 Kommunal energiplanering
Enligt lagen Kommunal energiplanering (1977=439) som trädde i kraft 1 april1995 ska varje
kommun i Sverige ha en plan för hur energi ska tillföras, distribueras och användas i
kommunen. Planen fastställs i kommunen av kommunfullmäktige (SFS 1977=439).
När energi planeras är det viktigt att ha en helhetssyn och ta hänsyn till de miljöeffekter som
kan uppkomma i ett så väl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. Vid en miljöanalys görs en
bedömning av hur miljön och människans hälsa påverkas av energi- och klimatåtgärder samt
energisystem. Kommunen ska redovisa mål för hur mycket energiförbrukningen ska minskas
och effektiviseras. Målen ska följas av en handlingsplan som presenterar åtgärder för hur
dem uppsatta målen ska uppnås. Som en riktlinje kan de nationella och regionala målen vara
en bra utgångspunkt, men det är upp till kommunen att själv sätta nivån. Därmed kan
ambitiösare mål sättas (Energimyndigheten 2010).
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I lagen Kommunal energiplanering (1977:439) står det att kommunen ska främja
hushållningen med energi och verka för en trygg och säker energiförsöijning. Kommunen ska
undersöka förutsättningarna att genom samverkan med andra kommuner eller betydande
intressent på energiområdet som till exempel processindustri eller kraftföretag gemensamt
lösa frågor som har betydelse för hushållning och tillförsel av energi. De som bedriver
verksamhet där en större mängd energi behövs eller de som yrkesmässigt producerar eller
clistribuerar energi är på begäran skyldig att lämna ut uppgifter om energifrågor (SFS
1977=439).
Idag är energi en allt viktigare del i planeringen på flera olika områden som lokal Agenda 21,
avfallsplanering, transportplanering, regional energiplanering, strategisk planering för
energiföretag och naturligtvis inom kommunal energiplanering. Kommunens ansvar blir att
ha en energistrategi som är gemensam för alla dessa områden och som befåster en hållbar
utveckling av energisystemet (Ryden 2001, s. 15). Varför energiplanering ska vara strategisk
finns det flera skäl till. Bland annat att den ofta är kopplad tilllånglivad infrastruktur som
inte är anpassad till snabba förändringar, den är ett samspel mellan flera olika aktörer och
verksamheter samt att energisektorn har en stor påverkan på miljön (Ryden 2001, s. 17).

3.2 Erfarenheter från andra kommuner

3.2.1 Erfarenheter från Upplands Väsby
Upplands Väsby är idag ett föredöme när det kommer till en kommun med aktivt
miljöarbete. År 2013 blev de utsedda till årets miljökommun efter tidningen Miljöaktuellts
granskning. Tidningen presenterar för femte året i rad en rankning av kommuners
miljöarbete där Upplands Väsbyklättrat från 167 plats till en förstaplacering. Det stora
miljöarbetet började med ett beslut av alliansen i kommunen att Upplands Väsbyskulle bli
en av landets främsta kommuner i landet när det gällde miljö- och klimatarbete (Bergh
2013).
Upplands Väsby kommun bildades 1952 vid en sammanslagning av socknarna Ed, Fresta och
Hammarby. Kommunen är geografiskt placerad utefter E4:an mellan Stockholm och Uppsala
med närhet till Arlanda. Kommunen består i landareal av 75 kvkm och 2009 fanns omkring
38 640 invånare och ca 17 ooo hushåll. Tack vare sitt läge nära Stockholm finns i kommunen
fler svenska och nordiska företags huvudkontor bland annat Siemens, Samsung, Kraft Foods
och Kia Motors. I kommunen finns också många ägarledda små och medelstora företag som
har en lokal tillverkning med nischade produkter för en internationell marknad som till
exempel Öhlins Racing, Pahlens och Revent International. De flesta företagen i kommunen är
enmansföretag, omkring 70 % främst inom tjänste-och servicesektorn. Det finns omkring
3300 registrerade företag varav den största branschen ligger inom handeln följt av vård och
omsorg, utbildning, tillverkning, företagstjänster och bygg (Kommunfullmäktige Upplands
Väsby 2011).
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3.2. 1. 1 Energi- och klimatstrategi Upplands Väsby kommun
Energi- och klimatstrategin är Upplands Våsby kornmuns redskap för att arbetet kring
energi- och klimatstrategin blev antagen av kornmunfullmäktige 2011-09-12. Den är
sammanfattad i ett tydligt dokument med en tillhörande handlingsplan. De uppsatta energioch klimatmålen kornmer utifrån en nulägesheskrivning av kommunen. Grunden till energioch klimatarbetet ligger i ett beslut från kommunfullmäktige, kornmunstyrelse samt
rniljöledningssystern. Målen är formulerade i både effektmål och aktivitetsmåL Energi- och
klimatstrategin består av två delar, en del består av bakgrundsinformation om kommunen,
en nulägesbeskrivning, mål och information om hur kommunen ska jobba för att följa upp
strategin. Den andra delen består av en handlingsplan som visar en tydlig överblick över de
åtgärder som kommunen planerar att genomföra för att uppnå de uppsatta energi- och
klimatmålen (Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

311.2 Organisation av energi- och klimatarbetet
För arbetet med den framtagna strategin upprättades en intern projektorganisation
bestående av en styr- och arbetsgrupp ledd av en energi- och klimatsam ordnare.
Klirnatsarnordnaren anställdes 2011 av kommunen i syfte att utveckla och driva energi- och
klimatarbetet i Up plands Väsby. Klimatstrategen jobbar på uppdrag av miljöstrategen med
ansvar för bland annat handlingsplanerna i strategin samt organisering och samordning av
energi- och klimatarbetet i syfte att skapa synergier till andra projekt och verksamheter. Den
upprättade arbetsgruppen består av sakkunniga från Väsbyhern, teknik & fastighet,
stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt stöd & process inom områden
inom bland annat fastigheter, energi, klimat, transporter, miljötillsyn och upphandlingar.
Styrgruppen är politiskt förankrad och anger resursrarnar för projektet. För att få en
överblick av kornmunens samlade miljöarbete skapades en miljögrupp i syfte att strategisk
jobba med miljöfrågor och bidra till en överblick över kornmunens samlade miljöarbete
(Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

311.3 Faktadel energi- och klimatstrategi
I Upplands Väsbys energi- och klimatstrategin ges en tydlig bild av bakgrunden till behovet
av en strategi gällande energi- och klirnatfrågor. I bilden lyfts växthuseffekten och
klimatförändringarna fram kopplat till aktuell forskning med beröringspunkter i den egna
kommunen. I strategin lyfts det vidare fram beröringspunkter till kornmunens verksamheter
och anknytning till de roller där den största möjligheten till att göra påverkan finns. I
strategin 'isas det på hinder i att kunna påverka lagstiftning men fokus ligger kring de små
förändringar varje del av kommunen kan bidra till som gör faktisk påverkan för att nå målen
(Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).
Den egna verksamheten behandlas och hur påverkan till utsläpp av växthusgaser kan
minskas genom översyn av tjänsteresor, transporter och upphandlingar av klimat- och
energikrav. Bostadsbolagets förmåga att påverka de boende med utbildningsmaterial om
energianvändning. Även samhällsplaneringens centrala roll i energianvändningen gällande
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Översikts- och detaljplaner, främst vid lokalisering av ny bebyggelse och vilken möjlighet till
kollektivtrafik som skapas och de uppvärmningssystem som används. Klimatstrategin ger en
tydlig bild över nuläget i kommunen gällande energi användning, transport och
bränsleförbrukning. statistik från statistiska centralbyrån har tagits med för att visa på de
förändringar som har skett över åren inom viktiga områden, vilket är en nyckelfaktor för
vidare uppföljning på området (Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

3.2.1.4 SWOTanalys
För att utvärdera de uppsatta målen gällande att minska energianvändningen och öka
andelen förnybar energi för både fastigheter och transporter används SWOT -analysen.
SWOT kommer från engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Med
hjälp av analysen identifieras på ett strukturerat vis vart det är lämpligt att sätta in åtgärder i
en organisation baserat på nuläget för att nå utsatta mål. SWOT analys som verktyg förklaras
närmare i kapitel3-4.1.2 (Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

3.2.1.5 Mål
I Energi- och klimatstrategin finns förutom de egna målen, även globala mål från
Kyotoprotokollet, EU:s energi- och klimatpaket, nationella mål från regeringen samt
miljökvalitetsmålen redovisade. Fokus på det egna miljöarbetet har satts utifrån identifiering
av de mest betydande miljöaspekterna i kommunen. Kopplingar till andra styrdokument,
öwiga mål och visioner gällande andra frågor har knutits samman i arbetet med miljö- och
klimatstrategin. För kommunens övergripande mål och visioner har nyckeltal och mätbara
mål tagits fram (Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

3.2.1.6 Handlingsplan
Den tillhörande handlingsplanen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar energi
och gäller för kommunen som organisation och det kommunala bolaget Väsbyhem där fokus
ligger på energieffektivisering och minskad energiförbrukning. Den andra delen i
handlingsplanen behandlar klimat och gäller för kommunen som geografiskt område där
fokus ligger på att minska utsläppen av Yäxthusgaser. För handlingsplanen finns en grov
tidsplan. Handlingsplanen och tidsplanen ska årligen revideras och en mer detaljerad
handlingsplan tas fram. Alla verksamheter och kontor i kommunen omfattas i strategin och
handlingsplanen. Det finns tydliga direktiv för den ansvarige bunden till respektive åtgärd
inom uppdelade områden med fokus mot transporter, fastigheter, upphandlingar, utbildning
och information till kommunen som organisation inklusive Väsbyhem (Kommunfullmäktige
Upplands Väsby 2011).

3.2. 1.7 Uppföljning
Kommunens interna miljöarbete följs upp årligen i samband med ordinarie
verksamhetsuppföljning och presenteras i en miljöredo\~sning som belyser kommunens
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insatser under året. För uppföljning och rapportering används det datorbaserade systemet
Stratsys. I uppföljningen ingår uppgifter från energibolag, de förvaltade kommunala
fastigheterna samt transporter inom kommunens egna verksamheter. Den årliga
redovisningen ska fungera som ett underlag för nya mål och åtgärder. Syftet med
uppföljningen är att energi- och klimatstrategin ska vara ett levande dokument med
realistiska och genomförbara åtgärder. Det yttersta målet är att skapa ett kontinuerligt
energi- och klimatarbete i hela organisationen med utrymme för utveckling och förbättring
(Kommunfullmäktige Upplands Väsby 2011).

3.2.1.8 Kommentarer
Att på fyra år förändra sin placering på Miljöaktuellts kommunlista visar på att det arbete
som lagts ned har gett resultat. För att lyckas med så höga poäng har kommunen de senaste
åren bland annat investerat i ett vindkraftverk i Ockelbo och gett näringslivet möjlighet att
skriva på ett klimatavtaL Klimatavtalet innebär mätbara mål och minskad klimatpåverkan
med kontinuerlig uppföljning. Viktiga faktorer i det lyckade arbetet har varit ett skifte i
styrningen av kommunen. En tydlig politisk ledning har bidragit till att de anställda vågat
lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna. Valet att !50-certifiera kommunen har bidragit till att
miljöarbetet har genomsyrat hela den kommunala verksamheten. Certifieringen anses vara
en nyckelfaktor för att underlätta arbete med att uppnå de förändringar och mål i
miljöarbetet som önskas. Det Upplands Väsby fått nedslag på i efterhand är att de i sin riskoch sårbarhetsanalys inte inkluderat klimatanpassning, samt att de exploaterat god
jordbruksmark, något som oftast riskeras ske vid bebyggelse i eller vid tätorten (Gunnarsson
2013).

3.2.2 Erfarenheter från Botkyrka kommun
Botkyrka kommun med 87 6oo invånare (2013) ligger mellan Stockholm och södertälje.
Kommunen har en areal på 197 kvkm och omsluts av Mälaren i norr och möter Östersjön i
söder. Kommunen består av fem olika kommundelar Alby, Fittja, Hallunds-Norsborg,
Tullinge och Tumba-Grödinge. I Botkyrka är den största arbetsgivaren kommunen med sina
drygt 6ooo anställda. Utöver det finns det ungefar sooo arbetsplatser där go % är små eller
medelstora företag. Befolkningen i Botkyrka kommun är relativt ung och en stor del av dessa
har rötter från andra länder. 53 %av kommuninvånarna är antingen födda i ett annat land
eller har föräldrar födda i ett annat land, ungefar 100 olika språk talas i Botkyrka (Botkyrka
kommun 2014).

3. 2. 2. 1 Energistrategi
Botkyrka kommun har antagit en tuff strategi för att minska sin klimatpåverkan och fungera
som stöd i arbetet för att få en långsiktigt hållbar utveckling. Klimatstrategin ska hjälpa
arbetet med klimatfrågan åt rätt håll. strategin tar både upp hur Botkyrka kommun ska klara
anpassningen till kommande klimatförändringar och hur utsläpp av växthusgaser som
påskyndar klimatförändringen ska minskas. Klimatstrategin antogs i kommunfullmäktige
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2009. Klimatstrategin är framtagen av klimatgruppen i kommunens fullmäktige.
Målsättningarna i Botkyrkas klimatstrategi är bland de mest ambitiösa. Kommunens
politiker, tjänstemän, företagare, föreningar och medborgare måste ha ett stort engagemang
och arbeta aktivt med frågorna som rör klimatpåverkan. Därmed krävs det ett lyckat
samarbete dem emellan. I Botk}Tka är det inget nytt att arbeta mot en bättre miljö.
Kommunen har från år 1990 till2007 minskat sina koldioxidutsläpp med 50 % (Nyberg et al.
2009).

3.2.2.2 Nulägesbeskrivning
I Botkyrkas nulägesanalys som bifogas som en bilaga till klimatstrategin presenteras

klimatmål antagna på internationell-, nationell- och regional nivå. Dessutom presenteras
utsläppsnivån idag på nationell och regional nivå i de olika sektorerna där trafiksektorn står
för de största växthusgasutsläppen. Nulägesanalysen går även in på Botkyrka som geografisk
kommun och hur utsläppsnivån ser ut där idag. Även där står transportsektorn för den
största delen. Analysen av dagens utsläpp ligger till grund för utsläppsminskningsdelen i
klimatstrategin (Nyberg et al. 2009).
Del två i nulägesanalysen beskriver hur Stockholm regionen påverkas av
klimatförändringarna. Denna analys ligger till grund för anpassningsdelen i klimatstrategin.
Exempel på hotbilder som analysen tar upp är översvämningar av Mälaren, risk för skred, ras
och extremväder orsakade av en ökad medeltemperatur (Nyberg et al. 2009).

3.2.2.3 Utsläppsminskning
Klimatstrategin ska vara ett dokument som ska lägga fast handlingsvägarna som leder ifrån
nuläget till det önskade läget. I Botkyrka kommun är det önskade läget att kommunen inte
längre bidrar till klimatförändringarna. Klimatarbetet i Botkyrka har som ambition att
bedrivas fokuserat med tydliga mål för att klara den kraftsamling som behövs för att nå de
resultat man önskar. Därför har fyra olika processer satts upp med olika tidshorisonter.
Dessa processer är:
•
•
•
•

Fossilbränslefri kommunal organisation senaste år 2015
Fossilbränslefritt Botkyrka senaste år 2030
Klimatneutral kommunal organisation senaste år 2020
Klimatneutralt Botkyrka senaste år 2040

Botkyrka kommun ser sig själva ha en viktig roll i arbetet med energi- och klimatfrågor som
den största arbetsgivaren, största fastighetsägaren och största lokala producenten av service
och tjänster. Kommunen har alltså störst möjlighet att påverka utvecklingen, fungera som en
förebild och visa vägen. Kommunen har en viktig uppgift i och med ansvaret för
samhällsplaneringen. Genom att påverka var bostäder, arbetsplatser och handelsplatser ska
ligga i kommunen kan man i hög grad öka möjligheterna att minska utsläppen. Det samma
gäller vid offentlig upphandling, genom att göra klimatsmartaupphandlingar kan man
minska sina utsläpp av växthusgaser (Nyberg et al. 2009).
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I klimatstrategin presenteras projekt och aktiviteter som kommunen redan är i gång med
men vill fortsätta att utveckla. Dessutom presenteras det projekt och aktiviteter som
kommunen vill komma igång med. Det finns projekt och aktiviteter för kommunen som
koncern, i samarbete med näringslivet och i samarbete med medborgarna (Nyberg et al.
2009).

3.2 2.4 Anpassning
Botkyrkas klimatstrategi tar inte bara upp en strategi för hur klimatpåverkan ska minskas
utan även en strategi för hur kommande klimatförändringar ska tacklas. Det är idag svårt att
förutspå hur klimatförändringarna kommer att yttra sig och vilka effekter de kommer få på
samhälle, hälsa, livsförutsättningar och ekosystemen. Planeringen måste alltså utgå från
osäkerhet och risker. Även här utgår Botkyrka kommun från ett nuläge där strategin ska
lägga fast handlingsvägar till ett önskat läge. I det önskade läget står kommunen rustade och
förberedda för att möta både kommande succesiva klimatförändringarna och mer akuta
påfrestningar. I detta arbete har kommunen och andra samhällsorgan det allra största
ansvaret. Botkyrka ska fokusera på att öka beredskapen för det oförutsägbara genom att
planera och bygga med försiktighet när framtiden är osäker, säkerhetsställa tillgången på
rent vatten, minska hälsoriskerna när temperaturen stiger och säkerhetsställa producerande
ekosystem (Nyberg et al. 2009).

3.2.2.5 Uppföljning
Botkyrka kommun sätter upp en flerårsplan för fyra år framåt. I den planen finns målen
kring klimatet uppsatta. Dessa mål ska preciseras och omvandlas till handlingar i
ettårsplanen och dessa handlingar ska årligen följas upp i kommunens årsredovisning i en
del som man kallar "Hållbarhetsbokslut".
Botkyrka Kommun omprövar och vid behov reviderar klimatstrategin varje mandatperiod för
att den ska kännas aktuell (Nyberg et al. 2009).

3.2.3 Erfarenheter från Trollhättan stad
Trollhättan ligger i Västra Götalands län och i kommunen bor ungefår 56 ooo invånare.
Kommunen har en areal på 412,1 kvkm. största arbetsgivaren är Trollhättan Stad med 4 778
anställda. Andra stora arbetsgivare är Västra Götalandsregionen inklusive Norra Älvsborgs
Länssjukhus, Volvo Aero Caperation och Vattenfall (Trollhättan stad 2012).

3.2.3.1 Energistrategi
Trollhättan började tidigt arbeta med energifrågor. Redan 1994 inleddes arbetet med
strategisk energiplanering. Trollhättan har höga ambitioner och basen i arbetet kring
energifrågor är energiplanen. Syftet med energiplanen är att sträva mot en säker, ekonomisk
och miljöanpassad energiförsörjning i kommunen. Planen innehåller övergripande mål samt
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strategier och åtgärder för att nå dessa. Målen är indelade i två områden, övergång till
förnybara energikällor samt energihushållning och energieffektivisering (Eliason & J orden
2012).

Trollhättans Stad ser sig som en förebild i energirelaterade frågor genom sitt agerande,
planerande och byggande. Detta genom att de är en stor arbetsgivare och fastighetsägare i
kommunen. Även om det finns en begränsad möjlighet när det gäller att påverka
utvecklingen i den geografiska kommunen kan kommunen i sin roll som myndighet,
fastighetsförvaltare, teknisk försörjare, näringslivsutvecklare, utbildare och inspiratör ha ett
stort inflytande och påverka på flera olika plan. Trollhättan Stads verksamheter formar alltså
förutsättningar för invånarnas, företagens och andra aktörers möjligheter att verka för en
hållbar användning av energi och att uppnå kommunens miljömåL Trollhättans energiplan
består avtvå delar. Den första delen är en bakgrundsdel det kortfattat redovisas om nuläget,
energimål och ambitioner för arbetet med energi de kommande åren. Den andra delen är en
aktivitetsdel där energimålen konkretiseras till verksamhetsmål och aktiviteter (Eliason &
Jorden 2012).

3.2.3.2 Organisation
Den senaste energiplanen upprättades och utformades av energisamordnaren i kommunen
tillsammans med en extern konsult från miljöföretaget Solid Ground i samråd med
kommunens forvaltningar och de kommunala bolagen. Arbetet med planen ägde rum i en
arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna och bolagen. Planen var sedan ute för
samråd hos myndigheter, organisationer och grannkommuner. Målet med arbetet har varit
att se över energianvändningen i kommunen, skapa delaktighet och med gemensamma
krafter arbete för att minska behovet och beroendet av energi. Energiplanen ska revideras
varje mandatperiod och det arbetet sker också tillsammans med representanter från
förvaltningarna och de kommunala bolagen. I Trollhättan håller man även ett miljömålsmöte
varje år som stöd i miljöarbetet (Eliason &Jorden 2012).

3.2.3.3 Bakgrundsdel
I bakgrundsdelen presenteras nuläget i energisituationen under huvudrubrikerna
miljöbedömning och energiförsörjning. Under rubriken energiförsörjning redovisas diagram
som visar energitillförsel per energibär are, även diagram som visar vem som använder
energin. Under rubriken miljöbedömning presenteras de internationella, nationella och
regionala mål som finns tillsammans med de energi- och klimatmål för Trollhättan. Det finns
separata mål för Trollhättans Stads verksamheter inklusive bolag och Trollhättan som
geografisk kommun. Till sist i bakgrundsdelen görs en kortfattad beskrivning av vad varje
förvaltning och bolag ska ha för fokus och inriktning på sitt energiarhete. Aktiviteterna i
energiplanen blir sedan en del i förvaltningarnas årliga handlingsplan för miljö och den
upprättas i samband med den ÖvTiga verksamhetsplaneringen och budget (Eliason & Jorden
2012).
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3.2.3.4 Aktivitetsdel
I aktivitetsdelen redovisas verksamhetsmål och aktiviteter i nio olika kategorier,
elproduktion, produktion av värme och kyla, fastigheter och anläggningar, transporter och
fordon, fysisk planering, utbildning, företag, övrigt och andra aktörers energiarbete.
Verksamhetsmålen presenteras i tabellform och beskriver övergripande de behov och
möjligheter som finns. Verksamhetsmålen är tänkte att fortleva över flera perioder. I
tabellerna med verksamhetsmålen finns det där det är befogat indikatorer redovisade. I
tabellerna redovisas även vem/vilka som är ansvariga samt en tidsplan. Aktiviteterna är
konkreta åtgärder och de uppdateras årligen inom den rådande fyraårsperioden.
Akth~teterna följer en målkedja som kan ses nedan i Figur 1 (Eliason & Jorden 2012)
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Figur 1 Målkedja i Trollhättans Stad

3.2.3.5 Uppföljning
Aktiviteterna i energiplanen följs upp årligen och redovisas i en energisamordning. Det sker i
samband med årsredovisningen och bokslutet. En mer omfattande utvärdering görs var
fjärde år tillsammans med revidering av Trollhättans Stads miljöarbete och detta presenteras
i en Miljörapport. Energiarbetet är ett viktigt underlag i Miljörapporten (Eliason & Jorden
2012).
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3.3 Uthållig kommun
Uthållig kommun är ett forskningsprogram från Energimyndigheten i syfte att öka
kunskapen om villkoren för och resultaten av samspel mellan olika aktörers handlande inom
de instanser och processer som är aktuella för en uthållig kommun. Uthållig kommun ska
vara en samverkansprocess där såväl kommunala som regional aktörer deltar i syfte att nå en
uthållig energianvändning. Användningen av fossila bränslen bedöms av Energimyndigheten
vara det mest angelägna problem att komma till rätta inom energisektorn. Omställning till
förnybar energi, teknikutveckling och energieffektivisering lyfts fram för minskad
klimatpåverkan. Energieffektivisering är den faktor som kommuner, bolag och hushåll till
största del har möjlighet att påverka energiläget med (Energimyndigheten 2009). Uthållig
kommun ska vara ett stöd som Energimyndigheten förmedlar till svenska kommuner och
består i kunskapsöverföring, projektmedel samt hjälp med struktur för nätverk. Programmet
är nu inne på sin tredje etapp, de två tidigare etapperna genomfördes 2003-2007 och 20082011 (Energimyndigheten 2013).
Etapp ett var en pilotetapp med fem deltagande kommuner. Syftet var att göra energi- och
klimatfrågorna till en naturlig del av den kommunala verksamheten. Kommunerna fick med
egna krafter arbeta fram ett hållbart samhälle där den egna lokala energianvändningen fick
vara utgångspunkt. Utvärderingen av första etappen visade att arbetet varit mycket
framgångsrik. Det gav resultat och erfarenheter som alla kommuner, med ett anpassat
stödprogram, kan använda som ett stöd för att ta betydande steg i riktning mot en hållbar
utveckling. Resultaten och erfarenheterna var en viktig grund för utformningen av de två
kommande etapperna (Energimyndigheten 2013).
I etapp två deltog 66 kommuner där arbetet med att ta fram energi- och klimatstrategier var
en av de viktigaste insatserna. Andra områden som var prioriterade var fysisk planering och
energieffektivisering i fastigheter och transporter. Viktiga lärdomar till den tredje etappen
var vikten av en politiskt beslutad energi- och klimatstrategi, väl tilltagna resurser och en
tydlig organisation för kommunens arbete i projektet (Energimyndigheten 2013).
Den tredje etappen av programmet pågår mellan 2011-2014 och är indelat i två temaområden
•
•

Energismart planering
Näringspolitik - med energin som tillväxtmotor

Målet med den tredje etappen är att vända sig till ambitiösa kommuner, stora som små. För
att genom samverkan skapa, utveckla och sprida spjutspetsexempel med energifokus inom
områdena fysisk planering och näringspolitik. Kommunerna ska med hjälp av detta exempel
kunna utveckla sitt generella energi- och klimatarbete och bli föredömen för övriga
kommuner. Inom temaområdet energismart planering finns projektområdet nya roller för
energibolagen i vilket detta arbete ligger inom ramen för i samarbete med Sala-Heby Energi
AB (Energimyndigheten 2013).
Tidigare erfarenheter har visat att om energibolagen engagerats tidigt i arbetet med energioch klimatfrågor finns det goda möjligheter att skapa bra systemlösningar. Målet med nya
roller för energibolagen är att genom samverkan engagera energibolagen mer i kommunens
planering och genom ett närmare samarbete bidra till att nå kommunens visioner inom
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energi- och klimatområdet. De deltagande kommunerna har enats om att fokus ska ligga
kring frågorna som rör den formella syrningen av de egna energibolagen, strategisk
samverkan med privata energibolag, informell samverkan kring fysisk samhällsplanering och
frågor som gäller det gemensamma intresset samt utveckling av hållbara affärsmodeller
(Energimyndigheten 2012).

3.4 Nyckelelement för en lyckad energi- och klimatstrategi
Kapitlet nyckelelement för en lyckad energi- och klimatstrategi syftar till att ge en
introduktion ochförståelse för vad som kan komma att krävas för en lyckad energi- och
klimatstrategi. Arbetet är baserat på dagens forskning och litteratur i ämnet. Då ämnet
fortfarande är relativt nytt är litteratur ochforskning på implementeringen och resultatet
inte är helt utvärderat då mycket av de arbetenafortfarande pågår kommuner landet över.
Dejörslag på åtgärder och uppslag som ges i kapitlet är utifrån vadförfattarna av detta
arbete anser vara relevant och tror ska bidra som hjälp för Sala Kommun. Kapitlet är tänkt
attfungera som en diskussionsöppnare och ge ideer och uppslag i arbetet med en ny energioch klimatstrategi i Sala kommun.

3.4.1

Hufägesbeskrivning

Ett energi- och klimatarbete bör inledas med en nulägesbeskrivning. En nulägesheskrivning
har som syfte att skapa en bild av var kommunen står i sitt energi- och klimatarbete idag.
Nulägesheskrivningen ska vara utgångspunkten för energi- och klimatstrategin, mål och
handlingsplan. Beskrivningen ger kunskap om de områden där åtgärder först och främst bör
vidtas (Rydtm 2001, s. 41). Nulägesheskrivningen är ett krävande inslag men det
rekommenderas att inte lägga allt för mycket resurser där utan det största fokus ska ligga på
det framtida arbetet, även om nulägesheskrivningen ska vara så pass väl utförd att den kan
användas till uppföljning av kommunens energi- och klimatarbete.
En nulägesheskrivning bör innehålla en inventering av energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen, kända utvecklingstrender, identifiering av andra strategier, planer,
rutiner eller regler som kan påverka energi- och klimatfrågorna samt styrkor och svagheter i
det nuvarande systemet. Det är viktigt att nulägesheskrivningen baseras på befintlig data
(European Commission 2010, s. 20). Det mest krävande inslaget och den centrala delen i en
nulägesheskrivning är inventeringen av koldioxidutsläpp och energiförbrukning (Ryden
2001, s-42). Med fördel kan denna inventering göras enkelt genom att använda sig årligen
återkommande statistik. statistik för energiförbrukning finns att tillgå från statistiska
centralbyrån och statistik för växthusgasutsläpp finns från Länsstyrelsernas Regionala
uppföljningssystem (RUS) (Klimatkommunerna 2013). Till hjälp med denna inventering
finns det lathundar att tillgå, bland annat från www.klimatkommunerna.se.
(Klimatkommunerna 2013).
Ett viktigt inslag i nulägesheskrivningen är identifieringen av strategier, planer, rutiner och
regler som påverkar energi- och klimatfrågorna inom kommunen. Dokumenten kan vara
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kommunala, regionala eller nationella. När man identifierat dessa så är nästa steg att
kontrollera och jämföra de mål som finns i dessa dokument med de mål som finns för en
hållbar energipolitik i den egna kommunen. Syftet är att fastställa om målen strider mot eller
stödjer varandra. Om det finns konflikter i mål måste det diskuteras med berörda aktörer och
intressenter för att försöka nå en överenskommelse om dem nödvändiga förändringarna
(European Commission 2010, s. 20).

3.4. 1. 1 Viktiga indikatorer i n ulägesbeskrivningen
Det är viktigt att under inventeringens gång hela tiden dokumentera utförandet. Att ha en
dokumentation över tillvägagångssättet underlättar vid senare uppföljning samt ökar
tillförlitligheten och relevansen av data (Ivner 2009). Nedan följer en lista med indikatorer
som kan inkluderas i n uläges beskrivningen. Det för att visa var kommunen idag står i sitt
arbete kring energi- och klimatfrågor (European Commission 2010, s. 21) (Steidle et al.
2000, S.36).

•
•
•
•
•
•

Hur ser kommunens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser ut samt för den
geografiska kommunen? Hur ser trenderna ut?
Vilka aktörer producerar energi i kommunen och hur mycket producerar dessa? Vilka
är de viktigaste energikällorna?
Vad är det för drivkrafter som påverkar förbrukningen av energi?
Vad finns det för påverkan i samband med förbrukning av energi (till exempel
luftföroreningar)?
Vilka insatser har redan gjorts i fråga om att spara energi och vad har det gjort för
resultat?
Hur väl är tjänstemän, medborgare och andra intressenter medvetna om hur man
sparar energi och minskar sin klimatpåverkan?

Vid kartläggningen av aktiviteter på energi- och miljöområdet kan det vara bra att börja
förankringen av klimat och energistrategin i kommunens organisation. Arbetet introduceras i
samband med att olika enheter kontaktas, vid samma tillfålle kan medarbetare bjudas in till
dialog för att diskutera hur kommunen bör arbeta med energifrågor i framtiden (I vner
2009).

3.4.1.2 SWOT analys som verktyg
En SWOT analys är ett användbart strategiskt planeringsverktyg som kan appliceras i
processen kring framtagningen av en energi- och klimatstrategi. SWOT analysen kan
användas vid skapandet av \ision och målbil d. För att få in så många faktorer och
prioriteringar på ett så brett omfång som möjligt kan intressenter (se kapitel346) närvara
vid en workshop där varje deltagare själv får ange ett visst antal styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som de kan identifiera i kommunen. Resultatet sammanställs i en
gemensam SWOT-analys efter gemensamt framtagna prioriteringar. Att arbeta på det viset
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kan ge upphov till ökad medvetenhet och nya infallsvinklar i arbetet (Klugman, Ersson och
Eriksson 2013).
SWOT analysen ställer krav på att nulägesanalysen är så pass välgjord att bilden över
varifrån kommunen utgår ifrån är tydlig. SWOT analysen kan hjälpa till att fastställa
prioriteringarna och val av insatser och åtgärder i strategin (Klugman, Ersson & Eriksson
2013). SWOT -analysen används för att mäta interna styrkor och svagheter mot externa
möjligheter och hot. Ett exempel visas i Figur 2. SWOT-analysen ska identifiera de styrkor
och svagheter som finns i det nuvarande systemet (Ryden 2001, s. 42). Målet är att bygga
vidare och utveckla de styrkor som finns, eliminera svagheterna och utnyttja de möjligheter
som finns och mildra hotbilden. Styrkor och svagheter är interna, möjligheter och hot
kommer från omvärlden och anges i framtiden vilket gör dem svårare att påverka men viktiga
att känna till (Larsson).

Möjligheter

starka sidor
Vilka starka sidor finns i systemet idag?

Vilka möjligheter i omvärlden går det att
se i framtiden?

SWOT
Svagheter

Risker och Hot

Vad finns det för svaga sidor i systemet
idag?

Finns det några i omvärlden framtida
hot som du måste ta hänsyn till?

Figur 2 SWOT-analys

3.4.2 Mål och mätning
Bra analyser och målformuleringar underlättar arbetet med utarbetning av en effektiv och
realistisk handlingsplan för en energi-och klimatstrategi. Som grund för målsättning bör
nulägesheskrivningen vara styrande och peka ut de största problemområdena inom energioch klimat. Ofta vid målsättning kan det finnas andra faktorer som påverkar, ofta avgör
intressen från politiker, tjänstemän och medborgare samt ekonomiska drivkrafter var
målsättningen och fokus hamnar (Klimatkommunerna 2013).
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3.4.2.1

Att skapa en långsiktig vision med tydliga mål

Innan målsättning är det viktigt att ha en gemensam långsiktig vision. En långsiktig vision
har som syfte att vara en vägvisare för arbetet med energi- och klimatstrategin. Visionen ska
svara på frågan "vad vill vi uppnå?"" och måla upp en bild av detta (Energimyndigheten 2010,
s.6).
Visionen ska vara förenlig och ligga i linje med mål satta på högre instanser som EU,
Riksdagen och Länsstyrelsen. Visionen kan med fördel vara både ambitiös och ligga utanför
ramarna på redan satta mål, men det är viktigt att dem hålls realistiska. Målbilden ska ligga
på en nivå som gör det förståelig för medborgare att ta till sig och beskriva en åtråvärd
framtid för kommunen. Visionen kan med fördel \~sa på ett nytt synsätt och på så vis bidra
till att gamla tankebanor bryts (European Comission 2010, s 26).

3.4.2.2 Backcasting som verktyg
Om kommunens vision av en önskvärd energi- och klimatmässigt hållbar framtid är tydlig
tillsammans med bilden av nuläget kan backcasting som metod användas för att sätta upp
mål och åtgärder för att nå dessa. Backcasting visar på gapet mellan nuläge och vision vilket
ger en tydlig bild över antal nödvändiga steg eller åtgärder som måste till för att uppfylla
målvisionen. Metoden går ut på att arbetet börjar med den framtida önskvärda visionen för
att sedan gå baklänges i steg och hela tiden besvarar frågan ''Vad gör vi idag för att uppnå vår
framtida vision?" Det visar de antal nödvändiga steg eller åtgärder som krävs för att nå det
framtida målet.
Backcasting har ofta visat sig vara effektiv och ge uppslag till kreativa lösningar. En \~ss
svårighet i metoden kan ligga i att få en större grupp att enas om den önskvärda framtidens
utformning och de scenarion som ligger däremellan. Därför rekommenderas det att
spekulationer bygger på hållbara principer baserat på vetenskap som alla kan enas om. Hur
samhället kan komma att se ut i framtiden är okänt men det är känt att det som på något sätt
påverkar hälsa och miljö bör minskas samt bidra till ökad social rättvisa. (The natural step)
backcasting from principles is more like chess- we don't know exactly what the board
willlook like when we get to checkmat e, b ut we know the principles of checkmateand we go about playing the game in strategic ways, always keeping that vision of
future success in mind.
(The natural step)

3.4.2.3

Syften och mål

När en tydlig målbild och vision har tagits fram är det nödvändigt att bryta ned den i mer
specifika syften och mål för olika sektorer. Mål ska stödja eller ligga i linje med regionala
energi- och klimatmåL Förutom de regionala målen finns andra aktörers befintliga mål som
kan användas vägledande som Kyotoprotokollet, miljökvalitetsmålen och av EU:s uppsatta
mål. Redan befintliga styrdokument som kommunpolicy, miljöprogram, Agenda 21
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dokument, avfallsplan etc. som är antagna i kommunen vävs med fördel in i en
klimatstrategi. Angränsande mål kan bifogas i bilagor till strategin för att minska risken att
överbelasta dokumentet (Klimatkommunerna 2013).
Inom miljöledningsarbete finns konceptet SMART målsättning vilket lämpar sig bra vid
formulering av visioner och mål se Figur 3 (Klimatkommunerna 2013).

Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time-bound
Figur 3 SMARTA mål (Klimatkommunerna 2013)

Vid målformulering efter SMART kan följande frågor ställas för att tydliggöra definieringen.

SpecHic- Specifika (Väldefinierad, fokuserad, detaljerad och konkret)
Vad försöker vi uppnå? • Varför är det viktigt? • Vem ska utföra? • När behöver det vara
uppnått? • Hur ska vi göra det? (Energimyndigheten 2010, s.s).
Measurable - Mätbart (kWh, tid, pengar, % o.s.v.)
Hur mäts måluppfyllelsen? • Hur kan målen göras mätbara? (Energimyndigheten 2010, s.6).
Achivable - Utförbara (genomförbart, angripbara)
Är det möjligt? • Kan målen uppnås inom tidsramen? • Förstår vi begränsningarna och
riskfaktorer? • Har liknande mål uppnåtts förr? (Energimyndigheten 2010, s.6)
Realistic - Realistiska (Inom ramen för dem tillgängliga resurserna)
Har vi idag tillgång till dem resurser som krävs för att nå målen? • Om inte, hur skapas
resurser? • Behövs tid, budget eller mänskliga resurser omprioriteras för att uppnå målen?
(Energimyndigheten 2010, s.6).
Time-bound - Tidsbundna (definierad deadline eller tidsram)
När ska syftet ha uppnåtts? • Är deadlinen tydlig? • Är deadlinen uppnåelig och realistisk?
(Energimyndigheten 2010, s.6).
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3.4. 2.4 Målteori

Viktigt att tänka på vid målformulering i en energi- och klimatstrategi är att i grunden vill
radikala förändringar åstadkommas för att uppnå en framtida förbättring. Inte att mål sätts
baserat på vad man redan tänkt åstadkomma eller mål som är för lätta att uppnå för att visa
goda resultat (Ivner 2009, s-45).
Övergripande inspirerande visions mål är viktigt för det gemensamma arbetet. Det är dock de
mer konkreta målen som manar till handling. En kort beskrivning av målteori och dess olika
typer av mål ges nedan.
•
•

•

Effektmål: Besvarar frågan, vad som ska uppnås? Preciserade i enheter t.ex. ton,
MWh procentsatser m.fl. (Energimyndigheten 2010, s.6).
Aktivitetsmål: Besvarar frågan, vad som ska utföras? Visar på konkreta målsättningar
som exempelvis anger ett visst antal seminarier, utbildningar eller andra åtgärder.
skillnaden mot åtgärder i handlingsplanen är att aktivitetsmålet spänner över fler
åtgärder och är mer omfattande (Energimyndigheten 2010, s.6).
Processmål: Besvarar frågan, hur arbete ska genomföras? Kan visa på att det avses
skapa delaktighet, precisera mötesformer, ansvar och inflytande etc
(Energimyndigheten 2010, s.6).

3.4.3 Utformning av energi- och klimatstrategi
Arbetet med energi- och klimatstrategin kan ses som ett verktyg som skissar en vision.
strategin ska kommunicera och föra vidare information till intressenter, översätta visioner
till praktiska handlingar med tidsplaner och budget samt fungera som referens under
implementering- och övervakningsprocessen (European Comission 2010, s 28). Åtgärder och
handlingar bör vara baserade på försiktighets- och riskanalyser för att visa hur stor
sannolikheten att resultat uppnås eller vad effekterna blir vid ett misslyckande. Är risker
synliggjorda och kända finns möjligheten att veta hur dessa risker ska undvikas. Olika typer
av risker kan vara relaterat till kostnader, som t.ex. för dåligt tilltagen budget eller i tidsramar
som överskrids på grund av fördröjningar i beslut och tillstånd. Även tekniska aspekter som
vållar besvär eller ger sämre prestanda kan påverka förväntade resultat eller skapa onödiga
kostnader. Risker kan även vara relaterade till överenskommelse mellan entreprenörer och
marknad (European Comission 2010, s 29).

3.4.3. 1

Atgärder

Det är bra att göra en mindre förstudie eller skriva direktiv till projektet och skapa tydliga
ramar för arbete. Vilka frågor och åtgärder ska strategin behandla? Det fasta och rörliga
energisystemet, dvs. el, värme och kyla respektive transporter, minskning av utsläppen av
växthusgaser genom förnyelsebara energikällor och energieffektivisering, livsmedel eller
konsumtionen i ett bredare perspektiv och klimatanpassning är några frågor som bör ingå
enligt personer som tidigare arbetat med kommunalt energi- och klimatarbete.
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Åtgärder bör precis som målen st)Tas av nulägesheskrivningen då den pekar ut var det finns
potential till att spara energi eller minska utsläppen av växthusgaser. För att fastställa
lämpliga insatser och åtgärder kan resultat som lyckats i liknande sammanhang identifieras
(Ivner 2009). Att sammanställa en lång rad åtgärder kan göra att uppdraget känns
övermäktigt, det är därför viktigt att prioritera och ta fram nyckelåtgärder som skapar
konkreta och realistiska förväntningar. En metod är att rangordna åtgärder i en tabell där det
tydligt visas på egenskaper som varaktighet, nivå av nödvändiga resurser, förväntade
resultat, risker, investeringar som krävs, energibesparingar, fördelar för medarbetare eller
hur åtgärden bidrar till en bättre miljö etc. För att kunna väga åtgärder mot varandra och
prioritera måste ett system skapas med bestämda bedömningsgrunder. Prioriteringarna ska
baseras på expertis och utifrån intressenters åsikter för att skapa relevans. För åtgärder som
blivit utvalda är det viktigt att planera för hur de ska bli verklighet. Tidsramar ska noga ange
startpunkt och förväntat slut, ansvarig verksamhet eller person ska utses och vilka
tillgängliga resurser som finns ska preciseras. Samt identifiera hur uppföljning ska gå till, hur
åtgärder blir mätbara och vem som har ansvaret för det (European Comission 2010, s 29).
Åtgärderna sammanställs i en handlingsplan där det ska framgå när de ska vara utfcirda, vem
som ska utföra dem och hur dem finansieras. Energimyndigheten har tagit fram olika
metoder att arbeta fram åtgärder, vanligen utförs arbete i en kombination av flera åtgärder
(Energimyndigheten 2010, s.6).
1.
2.
3.
4.

Handlingsplanen utarbetas i en arbetsgrupp (se kapite13-4-5-1.3)
Temagrupper (se kapite13-4-5-L3) arbetar med specifika åtgärdsområden.
Uppdrag till varje förvaltning/bolag att identifiera åtgärder.
Enskilda tjänstemän har ansvar för att arbeta fram en åtgärdsplan i nära samverkan
med förvaltningarna.

När åtgärder ska tas fram kan följande frågeställningar behövas ta hänsyn till.
(Klimatkommunerna 2013).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ska vi jobba med kommunen som organisation eller som geografiskt område? Eller
både och?
Vad görs redan idag? Vad är redan gjort?
Vilka aktörer gör redan åtgärder och vad innebär de för reduceringen av utsläppen?
(t.ex. fastighetsägare, energibolag, företag etc.)
Vad är politiker och tjänstemän i kommunen intresserade av?
Vad är kommuninvånare intresserade av?
Vad är andra aktörer (föreningar och näringsliv etc.) intresserade av?
Med utgångspunkt från inventeringen av kommunens utsläpp av växthusgaser: Vilka
åtgärder skulle minska utsläppen mest?
Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva, dvs. innebär störst utsläppsreduktion i
förhållande till investeringskostnaden?
Vilka möjligheter har kommunen som organisation att genomföra åtgärden? Ryms
åtgärden inom budget eller finns det andra kommunala pengar eller krävs det extern
finansiering?
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•

Vilka vinster är kombinerade med åtgärden? (går det att lyfta fram ekonomiska
vinster så ger det ofta bra gehör för åtgärden).
• Kan andra aktörer vinna något på åtgärden eller kanske stimuleras till att bli mer
klimatvänliga?
• Vilka regionala och nationella mål finns det?
Åtgärder kan hanteras genom att dela in i dem i de sektorer där de ska utföras. Exempel på
åtgärder inom olika sektorer syns i Figur 4· Det kan vara en fördel att dela in åtgärder i de
sektorer där de ska utföras. Både när det kommer till att ta fram prioriteringar men även när
det kommer till implementering och för att lättare visa på möjligheter att påverka inom dessa
sektorer (Energimyndigheten 2010, s.6; Ivner et al. 2010).
Byggaoch bo
Tydliga ägardirektiv till
det egna bostadsbolaget
kring energi- och
klimatsmart byggande
samt drift av lokaler och
bostäder.
Energy Performance
Coniraeting projekt
Driftoptimering
Energikrav vid
nybyggnation och
renovering
Ventilationsåtgärder
Beteendeätgärder
Energideklarera alla
kommunägda hus och
skapa en energi- och
klimathandlingsplan för
fortsatt drift och
underhälL
Åtgärder i VA-verksamhet
Åtgärder i klimatskal
Belysningsåtgärder
Miljöanpassad offentlig
upphandling

Profilområden fOr
byggnation eller avsatt
mark for byggandet av
energismarta hus.

Transporter

Kunskap och kompetens

Intern rese- och
mötespolicy som ställer
krav på klimaismarta och
miljöanpassade resor.
Upphandling for fordon
och transporttjänster
Samordning av

transporttjänster.
Ruttoptimering
Utökning av cykelpool och
tillgången till
tjänstecyklar.
Utbildning i Eco-Driving
Parkeringsåtgärder
Öka andelen resande med
kollektivtrafik
Genomföra fokusprojekt
kring som främjar mer
klimaismarta
pendlaralternativ.
Ta fram ett gemensamt,
regionalt
beräkningssystem där
sträckor inom
kollektivtrafiken kan
beräknas i
koldioxidvinster och inte
enbart i pengar

Livsmedel

IT
Telefon och
videokonferenser
Effektivare hårdvara och
beteendestödjande
mjukvara.
Energideklarationer för
att kvalitetssäkra och följa
upp.
Styr och reglersystem for
effektivisering.
Verksamhetsnära mätning
och redovisning

Kunskapspaketoch
utbildningar riktad till
personal. "Mat&klimat"
"klimatsmart pä jobbet"
"Eco driving"
Utbildningar och
informationsträffar fOr
politiker.
Intranätet som forum
Samla information och
kunskap inom energi och
klimat.
Föra in energi- och
klimatarbete pä
arbetsplatsmöten inom
organisationen.
Skapa förutsättningar fOr
att kunna se och påverka
sin egen
energianvändning.
Genom kommunens
hemsida sprida
kommunen klimat- och
energiarbete
Energikunskap i skolan
Projekt kring "Hela
kedjan" visa på
miljövinster som systemet
har och den påverkan som
finns.

Energi

Se över kommunens
kostpolicy, ställa krav på
transporter,
miljömärkning och
köttproduktion.
Riktade projekt mot svinn
och mata;fall
Kunskapspaket inom kost
Skapa en profilskola som
satsar på frågor kring
klimat&mat
stödja lokalt klimat och
miljöanpassad mat.

Slå samman eller arbeta
parallellt med energiplan
och avfullsplan.
Öppna upp frågan om
biogaspotential i
lantbruket.
Salsa pä fornyelsebar
energi. Konkreta mäl och
samverkan över
kommungränsen.
Gör det möjligt med
alternativa drivmedel i
kommunen.

Figur 4 Förslag på åtgärder baserat på sektorer (Energimyndigheten 2010, s.6) (Ivner et al. 2010).
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3.4.3.2

Indikatorer och uppföljning

Begreppet indikator avser mätbara händelser eller faktorer som visas/indikerar tillståndet för
ett större system. Indikatorer är verktyg både för uppföljning av utveckling och
måluppfy!lelse, därför kopplas de även samman med kommunens energirelaterade mål i en
energi- och klimatstrategi. I första hand är indikatorer tänkta att användas till att följa upp
den egna kommunala verksamheten över tid. Tanken är inte att indikatorer ska vara
heltäckande utan istället begränsa antalet till de som ger mest användbar information.
Lämpligheten varierar med kommunens rådighet och engagemang inom energirelaterade
områden. Vanliga kategorier av kommuners energiindikatorer finns i Tabell2. Möjligheterna
till att följa upp mål varierar troligtvis mellan kategorierna vilket innebär att effektiviteten
mellan indikatorerna kommer att variera (Energimyndigheten 2010). För att arbetet med
uppföljning av energi- och klimatstrategin krävs det att det efterfrågas eller ställs krav från
den politiska ledningen (Klugman, Ersson & Eriksson 2012). Mål inom dessa kategorier kan
avse antingen kommunen som koncern, kommuninvånarna eller kommunen som geografisk
kommun. I första hand är det tänkt att dessa indikatorer ska användas för att följa upp den
egna kommunala verksamheten över tid. Jämförelser med andra kommuner kan vara
problematiskt på grund av skillnader i befolkningsstruktur, befolkningstäthet,
organisationsform m. m. (Energimyndigheten 2010).
Tabell 2 Kategorier av indikatorer
Minskad energianvändning

Energianvändning totalt, per energislag eller andel
primärenergi

Energiprestanda/energieffektivitet

Energiprestanda i byggnader, belysning eller fordon

Andel förnybar energi eller fördelning

Andel förnybart i fjärrvärme, drivmedel eller el

Teknik och servicenivå

Andel miljöbilar, belysning, typ avelmätare,
cykelbanors längd eller kollektivtrafikens utsträckning.
Beteenden kring resvanor, inköp, dusch och
vattenförbrukning, inomhustemperatur och belysning i
tomma lokaler och vädring

Beteende

Effekter beroende pä energianvändning eller annan
konsumtion

Miljö och klimateffekter

3.4.4 Politiska åtaganden
Beslutsfattarna har en viktig roll att avsätta tillräckliga personalresurser med tydliga mandat,
tillräckligt med tid och budget för att utveckla och genomföra energi- och klimatstrategin.
Det är kommunfullmäktige som ger energi- och klimatstrategin sitt formella godkännande,
som tidigare nämnts i kapitel3.1.5. Politikerna bör vara involverade redan från början så att
processen kring strategin är accepterad och uppbackad redan i den inledande fasen av
arbetet (European Commission 2010, s.ll).
Politikerna har en viktig roll att integrera energi- och klimatstrategin i alla beslut och
åtgärder. strategin måste bli en del av den övergripande planeringen i alla förvaltningar i
kommunen. Genom att samordna energi- och klimatstrategin med andra planeringsarbeten
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går det att på ett effektivt sätt ta till vara på lokala ideer och synliggöra centrala
samhällsfrågor. Politikerna har även en viktig uppgift i att uppmuntra och ge stöd till
invånarnas deltagande och intressenternas engagemang (Froste, Lundqvist och Andersson
2001,

s. 37).

För att integrera dessa frågor i övriga beslut kan en checklista med ett antal punkter som
berör strategin tas fram. Inför ett beslut ska checklistan gås igenom för att fånga upp
aspekter som rör energi och klimat. Dessutom kan en miljökonsekvensbeskrivning göras
inför beslut för att utreda dess miljöpåverkan.
Hur fås då politikerna engagerade i energi- och miljöfrågor och arbetet med en energi- och
klimatstrategi? Främst måste politikerna förses med information om fördelarna med en
strategi och vilka resurser som är nödvändiga. Dokumenten med informationen måste vara
korta och lättförståeliga men täcka alla områden. Exempel på information kan vara orsaker
till klimatförändringarna och vilka effekter som uppkommer utav dem och vilka slagkraftiga
och praktiska lösningar som kan minska påverkan. Även information om kommunens
energianvändning och dess system. Om det sedan kan skapas starka referenser till andra
beslut och beröringspunkter till frågor som rör energi- och klimat exempelvis Agenda 21,
Ekokommun och relaterade strategier i kommunen kan engagemanget ökas hos politikerna.
Om engagemang dessutom skapas hos invånare och intressenter kommer politikerna vara
tvungna att lyfta dessa frågor, att engagera nedifrån och upp (European Commission 2010,
s. n). För att nå ut och lyfta frågorna finns möjligheten att utnyttja massmedia som fokuserar
på frågor som rör klimatförändringar och vår miljö. Intresset för dessa frågor brukar tangera
att öka om det är något som är aktuellt i dagsläget och har berörts i massmedia. (Bailey et al.
2009, s. 54) Samtidigt kan andra fördelar presenteras än bara minskad påverkan på klimat.
Åtgärder som ger ekonomiska fördelar eller ökad sysselsättning för att öka engagemanget i
energi- och klimatfrågor (Bailey et al. 2009, s. 56).

3.4.4.1

Resurser

Om energi- och klimatstrategin ska lyckas så krävs det tillräckligt med resurser. Resurser
innebär inte bara finansiella medel utan handlar även om tillräckligt med personal, kunskap
och avsatt tid för att arbeta med energi- och klimatfrågor.
Det är viktigt att det finns en förståelse för vad kunskaps- och resursbrist skapar för
konsekvenser samt vad som uppstår vid tidsbrist. Arbetet med en energi- och klimatstrategi
eller energieffektiviserande åtgärder påverkas av neddragningar av personal eller att ansvarig
person får för många frågor på sitt bord med för lite avsatt tid. Därför bör åtgärder och
indikatorer ha en tidplan där det blir tydligt vilka åtgärder som måste prioriteras bort samt
vilken inverkan och kostnader det då får på energianvändningen. Detta för att kunna
informera beslutsfattare och politiker eller andra som har möjlighet att påverka i frågan. Att
visa på konkreta konsekvenser av att inte satsa fullt ut på kunskap och personal (Klugman,
Ersson, Eriksson 2013). En kommuns resurser är begränsade och det finns alltid konkurrens
om de tillgängliga finansiella medlen. En framgångsrik energi- och klimatstrategi bidrar till
minskade kostnaderna för energi på längre sikt vilket bör tas hänsyn till vid upprättande av
strategin (European Commission 2010, s. 45).
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Det har visat sig i studier att en separat budget for energieffektivisering är en
framgångsfaktor för att åtgärder som sparar energi ska bli genomförda. När
energieffektiviseringsåtgärder konkurrerar med drift och underhåll är åtgärder för att
underhålla befintlig teknik ofta mer akuta, vilket resulterar att de energisparande åtgärderna
får stå tillbaka för andra åtgärder (Kiugman, Ersson & Eriksson 2013, s. 26). Om det är så att
drift- och underhållsbudget respektive investeringsbudget ligger under olika ansvar kommer
det utgöra ett hinder för energieffektivisering på grund av "split incentives" delade
incitament (Suner Fleming et al. 2012, s. 25). I en kommun kan den likviditet som genereras
genom energieffektivisering leda till en minskning av ekonomiska resurser i den följande
budgetperioden (European Commission 2010, s-45). Ofta frestas kommunen att bara välja
energibesparandeprojekt med korta återbetalningstider. Genom detta missas fler potentiella
energibesparingar. Om korta återbetalningstider bara beaktas innebär det ofta att man inte
uppmärksammar livscykelkostnaderna (European Commission 2010, s. 45). För att få ett
helhetsperspektiv på en åtgärds lönsamhet är det bättre att använda
livscykelkostnadsberäkningar (LCC) än exempelvis Payoff-metoden (Klugman, Ersson &
Eriksson 2013, s. 19). Att använda sig av LCC har visat sig vara en framgångsfaktor enligt
tidigare studier. LCC är en kalkylmodell för att räkna ut livscykelkostnaden för komponenter.
Det tas alltså hänsyn till alla kostnader under komponentens livscykel. När LCC används vid
beräkning av lönsamhet i ett övervägt energibesparingsalternativ järnfors nollalternativet
(Klugman, Ersson & Eriksson 2013, s. 26).
Det finns en rad alternativa källor till resurser för energieffektiviseringsåtgärder. En är
Energy Performance Contracting (EPC). EPC är en affarsmodell för energieffektivisering som
förenklat innebär att investeringar i åtgärder som sparar energi finansieras med hjälp av
garanterade energibesparingar från ett energitjänstföretag. Om besparingarna blir större än
utlovat kan vinstdelning tillämpas och om besparingen blir lägre blir energitjänstföretaget
återbetalningsskyldigt till beställaren. Därmed kan EPC möjliggöra
energieffektiviseringsåtgärder även för fastighetsägare med begränsad budget.
Energitjänsteföretaget ansvarar för en förstudie, det faktiska genomförandet och för
uppföljning (Gode et al. 2007, s. 9). En studie har visat på att kommuner upplever att det är
enklare att få politiskt beslut kring EPC än för vanliga energiprojekt. Även som kunskapsoch personalresurs så innebär EPC att kommunen själva inte behöver besitta den kunskap
eller avsätta den tid och personal som krävs för att utföra åtgärderna (Kiugman, Ersson &
Eriksson 2013, s. 20). Däremot kräver det mycket förkunskap av beställaren. Det är även
viktigt att ansvaret för drift och skötsellämnas över till beställaren på ett bra sätt så att
kunskapen inte går förlorad.

3.4.5 Hur ska arbetet med energi- och klimatstrategin gå till?

3.4.5.1

Organisation och ansvarsfördelning

För att lyckas med en energi- och klimatstrategi krävs det ett gott samarbete och en god
samordning mellan kommunens olika förvaltningar (European Commission 2010, 8.12). I
Sala kommun är den samlade bilden från personer i ledande positioner att om framgång ska
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nås i processen med målsättning får inte medarbetarna uppfatta energi- och klimatstrategin
som en extern fråga. Det måste bli en fråga som integreras i det dagliga arbetet bland annat i
stadsplaneringen, förvaltning av kommunens byggnader och fordon, intern och extern
kommunikation och offentlig upphandling. För att detta ska bli verklighet krävs tydliga
direktiv från politiken. Förvaltningscheferna i kommunen är överens i att om det brister i
samordningen mellan olika områden i politiken, kommunförvaltningar och externa
organisation bidrar det till att det även brister i processen med energi- och klimatstrategin
och implementeringen av den. Därför är det viktigt med en tydlig organisation och
ansvarsfördelning. En väg att gå är att skapa olika grupper med specifika uppgifter och
ansvar för attjobba med energi- och klimatarbetet (Ivner 2009, s.52). Ett förslag visas i Figur
5 där tre grupper med olika roller samordnade under en energi- och klirnatsarnordnare.
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Figur 5 Förslag på arbetsgrupper i energi- och klimatarbetet (Steidle et al. 2000, s. 19)

Både styrgrupp och arbetsgrupp måste ha tydliga mål och funktioner angivna. Ett
flödesschema som visar på de olika interaktionerna mellan aktörer kan vara bra för att visa
på vilka justeringar som kan vara nödvändiga att göra för kornmunens organisation i frågan.
Så många aktörer i kommunen som möjligt ska tilldelas ansvar för att säkerhetsställa ett
starkt ägarskap för processen i den kommunala organisationen. En ökning av kompetensen i
områden som teknik, projektledning, datahantering, ekonomisk förvaltning och
kommunikation kan öka chanserna att lyckats med energi- och klirnatarbetet. Genom
utbildning kan aktörerna lättare sprida budskapet och förstå vikten av sin roll. (European
Commission 2010, s.12)
3.4.5.1.1Energi- och klimatsamordnare
I de kommuner som presenterats i kapitel 3.2 finns en anställd sarnordnare för klimat- och
energifrågor utsetts vilket har visat sig vara en viktig faktor i arbetet för att uppnå ett resultat
och hela tiden arbeta och lyfta frågan (Ivner 2009, s.52). I det föreslagna exemplet i Figur 5
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hålls samordnaren som ansvarig för samarbetet mellan de olika tillsatta ansvarsgrupperna
och ansvarar för kommunikationen där emellan. Samordnaren har även en ledande roll i
arbetsgruppen. Det är väldigt viktigt att samordnaren har fullt stöd från politikerna och
kommunens forvaltningar och är betrodd uppgiften. Det är också viktigt att samordnaren
tillhandahålls med den tid och budgetmedel som krävs för att genomföra sina uppgifter. Om
det finns möjlighet kan personen ha en särskild enhet till förfogande med flera anställda till
stöd för sin roll. I den gruppen eller externt kan det även vara en fördel att ha en person
declikerad till att samla in data och ansvara för inventering av koldioxidutsläpp i syfte att
skapa en bra nulägesheskrivning men även för att samla in data till uppföljning som gör det
möjligt att se mätbara resultat av de åtgärder som görs (European Commission 2010, s.12).
Utöver detta måste samordnaren ha ett stort personligt engagemang i frågan för att
processen ska bli bra (Froste, Lundqvist &Andersson 2001, s. 47).
3.4.5.1.2Styrgrupp
Styrgruppen kan vara direkt kopplad till kommunstyrelsen eller till en skapad styrgrupp
bestående av politiker och förvaltningschefer (Froste, Lundqvist & Andersson 2001, s. 46).
Styrgruppen ska ansvara för de strategiska direktiven och för att arbetet med energi- och
klimatstrategin stöttas politiskt. Resultat och rekommendationer som kommer från
processen med energi- och klimatstrategin måste godkännas av styrgruppen (Ryden 2001, s.
35). Därmed är även styrgruppen ansvarig för beslut som fattas rörande processen (Fenton et
al. 2012, s. 18). Styrgruppen är inte engagerad i det dagliga arbetet med klimatstrategin utan
deras engagemang är viktigast vid målformulering, resultatanalys samt vid den beslutsfas
som leder fram till en handlingsplan (Ryden 2001, s. 35).
3.4.5.1.3Arbetsgrupp
Till det faktiska arbetet med energi- och klimatstrategin är det bra att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av samordnaren, nyckelpersoner från förvaltningarna och andra privata
nyckelaktörer som är direkt inblandade i åtgärder rörande strategin. Dessutom ska denna
arbetsgrupp även följa upp arbetet, se till att intressenter deltar, organisera öven·akningen av
processen och producera rapporter. Detta har tillämpats i de kommuner som presenterats i
kapitel3.2. Arbetsgruppen kan i sin tur delas upp i mindre arbetsgrupper som fokuserar på
ett temaområde som till exempel transport, konsumtion, byggnader, fysisk planering,
produktion och distribution eller energieffekthisering. Varje tematisk arbetsgrupp bör
innehålla representanter från kommunen, de kommunala bolagen, näringslivet och
invånarna. Varje tematisk arbetsgrupp arbetar fram mål och föreslagna åtgärder för sina
respektive tema. (Fenton et al. 2012, s. 20).
3.4.5.1.4Referensgrupp
En effektiv väg att gå för att få ta del av åsikter från experter utanför arbetsgruppen är att
tillsätta en referensgrupp. Referensgruppen bjuds in till träffar där arbetsgruppen kan få ta
del av referensgruppens åsikter och kompetens i särskilda frågor. Aktörer som kan vara
viktiga att ta med i referensgruppen är det kommunala energibolaget, större industrier,
Länsstyrelsen, personer med inblick i kommunens fastigheter och miljöarbete, universitet
och högskolor samt andra utvalda experter (Steidle et al. 2000, s. 19). Referensgruppen ska
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alltså fungera som en källa för fakta och erfarenheter. Därmed kommer gruppen in i
projektet vid specifika frågor på begäran av styr- och arbetsgruppen (Ryden 2001, s. 35).

3.4.6 Förankring av strategin och dess åtgärder
Dialog och delaktighet med intressenter, kommunikation etc. är komponenter av
förankringsprocessen som är av stor vikt att de genomförs och genomförs väl. Förankringen
måste ske både internt inom kommunens organisation och externt med andra aktörer
Eftersom klimatfrågor och -åtgärder påverkar många aktörer är det en väsentlig fråga att
skapa ett engagemang hos så många som möjligt.

3. 4. 6. 1 Identifiera intressenter

Intressenter beskrivs som sådana som har ett intresse i ett beslut, som individ eller som
grupp. De inkluderar dem som lägger fram beslutet, dem som kan påverka beslut eller dem
som påverkas av det. För identifiering av intressenter kan man ställa följande frågor
(Aaltonen, Kreutz 2009).
•
•
•
•
•
•

Vilkas intresse påverkas av frågan?
Vilka aktiviteter påverkas av frågan?
Vilka äger eller kontrollerar information, resurser eller innehar expertis för strategi
formulering och implementering?
Vilkas medverkan krävs för en lyckad process?
Vilka kan mobilisera ett stor motstånd i frågan?
Vilkas beteendes måste förändras för att lyckas i frågan?

Förslag till tänkbara intressenter i arbete med en energi- och klimatstrategi visas i Figur 6.
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Tillsammans med nulägesanalysen utgör en analys över tänkbara intressenter en bra bas och
bedömningen av nuläget (Tonnquist 2010, s-44). Som nämns i kapitel3-4-4 kan ett
engagemang underifrån bidra till att politiker och beslutsfattare tvingas involvera sig i
frågan, varför intressenter på alla nivåer gör skillnad. För att få in en
transportenergidimension krävs ett nära samarbete mellan trafikplanerare, miljöstrateger
och samordnaren. För uppvärmning och elenergi behöver den fysiska planeringen bli ett mer
strategiskt styrmedel som skapar en balans mellan energieffektiviseringar i bebyggelse och
förnybar energitillförseL En tidig dialog mellan samhällsplanerare, energirådgivare,
samordnaren och representanter för energibolag och tekniska kontoret rekommenderas.
Genom att bjuda in representanter för fastighets- och exploateringskontor,
bygglovsarkitekter och byggnadsingenjörer till dialog ökar den fysiska planeringens slagkraft
för integrering av energifrågor i byggprocessen och förutsättningarna för effektivt
genomförande förbättras. All samordning saknar sin genomslagskraft om det inte finns en
aktiv kommunikation och samverkan mellan politiker, medborgare och näringsliv (Ranhagen
2011). I förlängningen har även lokala auktoriteter och beslutsfattare en stark roll i att skapa
engagemang hos intressenter. (Aaltonen, Kreutz 2009)
Det kan vara en fördel att inte bara identifiera intressenter på kommunal nivå. På nationell
nivå kan myndigheter som Naturvårdsverket, Energimyndigheten, transportmyndigheter,
Jordbruksverket, Livsmedelverket samt Boverket bidra till samverkan och
kunskapsspridning vilket kan underlätta arbetet för kommunen i arbetet kring en energi- och
klimatstrategi (Naturvårdsverket 2010).
Vidare kan det vara användbart att klassificera intressenterna efter vilken roll de kan tänkas
spela och hur de kan komma att påverka processen (Aaltonen, Kreutz 2009). Att dela in dem
i olika grupper kan vara bra för att senare bestämma hur de ska hanteras (Tonnquist 2010).
Exempelvis så bör miljögrupper eller andra engagerade med stort intresse och förmåga att
påverka hållas nöjda för att inte skapa problem. Medarbetare inom kommunen med högt
intresse men kanske inte så hög förmåga att påverka men kan bidra på annat vis bör hållas
informerade. Politiker med både högt intresse och stor förmåga att påverka bör övervakas
noggrant så inga motsättningar i frågan uppstår. På samma vis bör intressenter med ett lågt
intresse men med en förmåga att påverka övervakas, uppstår ett intresse i frågan kan det
bidra eller arbeta emot processen. Listan nedan kan vara till hjälp vid klassificeringen av
intressenter.
•
•
•
•

Intressenter med lågt intresse och låg förmåga att påverka - Övervaka
Intressenter med högt intresse men låg förmåga att påverka - Håll informerade
Intressenter med lågt intresse men med stor förmåga att påverka - Håll nöjda
Intressenter med högt intresse och stor förmåga att påverka - Övervaka noggrant

3.4. 6. 2 Bjuda in intressenter

Varje medborgare har en möjlighet att påverka i energi- och klimatfrågan. Från att lyfta
frågan till personer i ens närhet, ställa krav på sina handlare och chefer till att själv bidra till
förändringar. För att uppnå mål inom energi- och klimatfrågor är det därför viktigt att alla
berörda av frågan är med på en gemensam vision och arbetar för att nå den. Att få med
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intressenter är det första steget att uppnå förändringar. (European Commission 2010). Att
bjuda in intressenten har tre huvudsyften vilka presenteras i listan nedan (Aaltonen, Kreutz
2009).

•
•
•

Att undvika konflikter, skapa engagerade intressenter som samarbetar istället för att
motarbeta
Att skapa en gemensam vision som är stärkt av flera intressen och preferenser
Att formulera och skapa lösningar. Intressenter kan bidra med nya infallsvinklar och
kreativa lösningar. Det bidrar till att skapa ett bredare perspektiv att förutspå
potentiella svårigheter och problem.

Intressenter ska bjudas in tidigt och på en nivå som är realistisk. En tidig inblandning ger en
bättre och tydligare bild av det arbete som ska utföras. Ofta är potentiella förändringar lättare
och billigare att utföra i början av ett arbete. I det här steget är det viktigt att känna
intressenterna eller att känna till mycket om dem. Aktiv kommunikation den bästa vägen gå,
att direkt mötas ansikte mot ansikte ger ett starkare intryck än indirekt kontakt (Aaltonen,
Kreutz 2009).
Ökad samverkan och en gemensam vision kan i sig vara viktigare än mål och nulägesanalyser
för att lyckas med energi- och klimatstrategi. Den gemensamma visionen och samverkan
stärks av fler intressenter som samarbetar. Att diskutera frågor och väcka intresse genom
workshops och SWOT -analyser med brainstorming ger ett stort mervärde. Medborgarpaneler
kan även användas för att ta del av åsikterna hos kommunens invånare.

3.4.6.3

Engagera intressenter

Antalet intressenterna varierar med situationen och i vilken fas av arbetet man befinner sig i.
Det är därför viktigt att engagera rätt intressenter till rätt fråga och att det skapas en
koordinationsgrupp med intressenter från både externa och interna grupper av
huvudintressenter med syfte att hantera bredare identifiering av intressenter (Aaltonen,
Kreutz 2009).
För att skapa engagemang och trovärdighet är det viktigt att förstå intressentens behov, men
att göra att nöjda är svårt. Det kan därför bli nödvändigt att prioritera mellan intressenter
och deras mål. Det är i första hand nödvändigt att säkerställa att de viktigaste intressenterna,
dem med den största möjligheten till påverkan har förväntningar som ligger i linje med det
mål som ska uppfyllas för att lyckas i processen (Tonnquist 2010 ). Nedan flöjer en lista på
viktiga faktorer som kan ligga till grund skapandet av ett lyckat engagemang bland
intressenter (Aaltonen, Kreutz 2009).

Delaktighet ochjämlikhet-Det är viktigt att inte utelämna någon och bara lyssna på den som
skriker högst. Att inte identifiera och nå ut till alla intressenter kan orsaka motsättningar
bland de utelämnade.
Tydlig och ärlig information - Se till att all information till intressenter är tydlig och
innehåller nödvändig information. Bygga upp ett ömsesidigt förtroende.

35

Anförtroende - Respektera och ta till sig intressentens åsikter även när dem skiljer sig från
de egna.
Tillgänglighet- Se till att det finns flera vägar att bli engagerad, att inte olika språk eller
kulturella skillnader skapar barriärer och exkluderar intressenter. Se även till att all
information finns tillgänglig för alla.
skyldighet- Se till att bidraget från intressenter är uppföljningsbart och visa på hur deras
engagemang har bidragit till frågan för att bibehålla engagemang.
Egenmakt-Uppmuntra intressenter med speciella fårdigheter att bidra med sin kunskap
genom att tidigt i processen lyfta fram hur stort inflytande det finns möjlighet till.

skapaförståelse-Det är viktigt att båda sidor förstår att deras åsikter antingen kan bidra till
resultat eller kan väljas bort i förmån för bättre förslag.
Interaktion- Lyfta och uppmuntra att lära från varandra, skapa en interaktiv miljö med
ömsesidig respekt.
Frivilligt deltagande- Alla involverade i processen bör göra det av egen vilja.
Tillforlitlighet- Information utåt måste komma från tillförlitliga och starka källor.

3. 4. 6.4 Motsättningar

Hos intressenter med inflytande att påverka processen och som motsätter sig någon del bör
man försöka influera eller söka godkännande. Motsättningar bör bemötas och hanteras. Hos
intressenter med svagt intresse, försök att identifiera behovet och bemöt dem utefter det. Hos
intressenter utan åsikter eller tankar om framtida utveckling bör en tydlig vision först vara
framtagen som de sen får bemöta med förhoppning om att de ska skapa sig en åsikt. Vid
motsättningar är det viktigt att lyfta fram behov och svårigheter istället för att framhäva sin
roll. Att lyssna och inte ifrågasätta en persons värde eller logik. Att inte dra förhastade
slutsatser utan be dem utveckla kritiken utan att bli defensiv. Fokusera på problemet och gå
inte in på personligheter. Slåss inte för enbart en lösning utan uppmuntra brainstorming för
nya lösningar. Stå upp för dina egna åsikter men var öppen för andras, undvik inte
konfrontering eller var undergiven (Aaltonen, Kreutz 2009).

3.4. 7 Implementering
Själva implementeringen av energi- och klimatstrategin är det moment som kräver mest tid,
engagemang och finansiering. Det på grund av att det är en avgörande faktor för att lyckas
med att nå målen i strategin (European Commission 2010). Implementeringen koordineras
av arbetsgruppen där representanter från respektive förvaltning och kontor, bolag samt
samordnaren ingår (se kapitel3-4-5.1.3). För att underlätta vid implementeringen kan delar
av ansvaret för att genomföra energi- och klimatstrategin delas upp ambassadörer inom alla
verksamheter och på alla nivåer. Ambassadören ska inom sin verksamhet säkerställa att
nödvändig samordning sker för var del som han eller hon ansvarar för (Klimatkompassen

2014). Indikatorer över processen ska vara mätbara, exempelvis som procent av uppfyllda
mål eller planer. Viktigt är att hålla möten regelbundet för dessa ambassadörer med
uppföljning, diskussion och för att kunna ta tillvara på de ideer som uppstår. Se till att
arbetsgruppen är motiverad och involvera beslutsfattare och politiker i processen (European
Commission 2010 ). Vidare så ska även implementeringen följas upp även uppföljning av
framsteg görs regelbundet. (Klimatkompassen 2014).

3. 4. 7. 1 Kommunikation vid implementering av en energi och klimatstrategi

Viktiga faktorer för att lyckas vid implementeringen av energi- och klimatstrategin är en god
kommunikation. En god kommunikation i implementeringsfasen har som syfte att hålla
arbetet levande, lyfta energi- och klimat frågan och bidra till ett ökat engagemang och
kunnande. En ökad medvetenhet och kunskap framkallar förändringar i beteendemönster
och bidrar till ett större stöd för strategin och dess åtgärder. Att lyfta fram dem framsteg och
intressanta åtgärder som görs är ett viktigt driv i arbetet och skapar ett belöningssystem som
bidrar till motivation i arbetet.
En god kommunikation måste ske både internt mellan verksamheter, beslutsfattare och
externt för medborgare och berörda intressenter (European Commission 2010). Det ligger en
stor vikt i att förstå betydelsen av kunskapen för hela kedjan och de reaktioner som sker
däremellan. Brister kommunikationen kan det vara svårt att uppmärksamma brister arbetet i
tid.
Kommunikationen är också viktigt för att förmedla vad kommunen vill uppnå i sitt
miljöarbete, främst för dem som direkt kan påverka i energi- och klimatåtgärder. Viktiga
faktorer till en god kommunikation lyfts fram nedan (Brorson & Almgren 2014, s.165-170).
•
•
•
•
•
•

Att nå en ökad förståelse och acceptans för kommunens miljöpåverkan och de
aktiviteter som görs på miljöområdet.
Att leverera den miljöinformation till intressenter som förväntas.
Att påverka miljöpolitiken och miljödebatten.
Att förbättra kommunens trovärdighet och anseende.
Att informera om miljönyttan i sina tjänster och produkter, marknadsföring.
Att uppmuntra och uppmärksamma det som görs både ur ett belönings- och
informationssyfte.

Intern Kommunikation

En god kommunikation och samverkan mellan verksamheter kan bistå med kunskaper i
frågan och ett ökat engagemang. Att ha kommunikation mellan verksamheter och
beslutsfattare ökar förståelsen för frågan och de styrkor och svagheter som finns.
•

Interna tidningar- För att kommunicera strategin och dess framsteg kan tidningen
Silverarket användas som förmedlas till anställda inom Sala kommun.
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•

Webbplatser-Att förmedla strategin och uppdateringar kring arbetet på Kommunens
hemsida. Det alternativet ställer dock krav på att hemsidan är lättillgänglig och väl
uppdaterad, annars förlorar det sitt syfte.

•

Nyhetsbrev och uppdateringar- En lightvariant av strategin som är mer lättläslig
skulle kunna utarbetas för att underlätta kommunikationen och därmed nå ut till fler
berörda. Att hela tiden skicka ut nyhetsbrev och uppdateringar i arbetet som
påminnelse. Det kräver dock avsatta resurser och att det arbete som görs är mätbart
och hela tiden följs upp.

•

Kunskapsutbyte och dialog- Skapa kontinuerliga möten för diskussioner och
kunskapsutbyten med berörda. Inom förvaltningarna ha med frågan som en
återkommande punkt på möten inom arbetsgrupper. Det förmedlar en bild och visar
på att frågan anses viktig och att lyfter arbetet.

Extern kommunikation
För externa kommunikationsformer i syfte att underlätta förståelsen och acceptansen för
kommunens miljöarbete och uppmuntra dialogen mellan olika intressenter finns fler
kommunikationsvägar att gå (Brorson & Almgren 2014, s.171-178). Till exempel:
•

Webbplatser- Skapa en hemsida med miljöinformation, rapporter, kommunens
miljöarbete, utbildningsmaterial osv. En hemsida kräver dock regelbundna
uppdateringar för att informationen och relevansen ska hållas aktuell.

•

Miljö- och hållbarhetsredovisning - En väg att gå är att integrera hållbarhetsfrågor
med årsredovisningar. Miljö- och hållbarhetsredovisningar kräver mycket arbete för
att få fram miljödata men är ett bra sätt att hantera komplexa frågor och bidra till att
ge detaljerad information.

•

Annat tryckt material - Broschyrer eller rapporter för att beskriva miljöarbete eller
för information om specifika miljöprojekt. Affischer som presenteras på mässor och
utställningar. Vanliga brev och e-post för att nå specifika intressenter.

•

Kontakter med massmedia och den lokala tidningen- pressmeddelande eller direkt
kontakt med tidningar. Risken finns dock att det anses sakna nyhetsvärde eller blir
förwängt av media.

•

Marknadsföring- via media eller som marknadsföring för kommunen. Annonsering
måste dock följa god marknads sed och granskas av marknadsdomstolen.

•

Kunskapsutbyte och dialog - diskussioner och kunskapsutbyten med grupper med
speciella intressen, via till exempel offentliga möten.

•

Samverkan med universitet och högskolor - projektarbeten och examensarbeten har
ofta något intressant att erbjuda och utbytet är ofta uppskattat på båda håll.

•

Miljömärkning eller miljödeklarationer av produkter och tjänster- Uppfattas ofta
som trovärdig och vägledande men alltför många märkningar kan skapa förvirring.
Att göra bra val ska göras enkelt.

3.4. 7.2 Engagemang
Uppmuntran och engagemang i arbetet med energi- och klimatstrategin måste komma
uppifrån. I tidigare kapitel nämndes det att politiker och förvaltningschefer kan hitta
ansvariga för miljöarbetet på olika nivåer i verksamheterna då det bidrar till de enskildas
engagemang som i slutändan kommer att avgöra hur väl strategin kommer att lyckas. Det är
ledningens ansvar att varje medarbetare känner till sitt ansvar i systemet, brister
engagemangen redan på chefsnivå är det svårt att lyckas nå engagemang på lägre nivåer.
Energi- och klimatstrategin måste klargöra vem som har ansvar för vilka åtgärder.
Nyckelroller och ansvarsområden måste vara definierade och som nämnts ovan måste
kommunikationen vara god däremellan (Brorson & Almgren 2014, s.161-162).

3.4. 7.3 Incitament och medvetenhet
För att skapa kännedom om strategin och skapa incitament kan följande åtgärder användas
(Klimatkompassen 2014).
•

Skapa avdelningsspecifika mål; Att i samarbete med varje avdelning och verksamhet
definiera avdelningsspecifika mål samt ha en kontinuerlig mätning och uppföljning
på hur de förväntas uppzylla dessa.

•

Individuella målsättningar; Enskilda mål för chefer eller medarbetare, införande av
målkort och uppföljning av dessa vid målsamtaL Kan exempelvis gälla en bättre
bensinförbrukning av arbetsfordon eller lägre elförbrukning på
arbetsplatsen/kontoret

•

Bonussystem; Koppla bonussystem till energieffektivitet och minskning av
växthusgaser.

•

Erkännande; Anställda eller specifika avdelningar som bidrar till att genomföra
energi- och klimatstrategin ska uppmärksammas av ledningen. Utdelning av pris eller
publicering på intranät kan vara vägar att gå.

•

Interna tävlingar; Interna tävlingar mellan verksamheter eller avdelningar i syfte att
spara energi under en viss tid. Dela ut pris till vinnaren samtidigt som frågan
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uppmärksammas.
•

Kompetensutveckling; Kunskap om C02 besparingar samt utbyten av erfarenheter
mellan avdelningar och interna utbildningar som syftar till att öka engagemanget och
förståelsen till de positiva effekterna av ett arbete i energi- och klimatfrågor.

3.4.7.4 Utbildningar och förståelse
Medvetenhet, kunskap, förståelse och kompetens kan uppnås eller förbättras genom
teoretisk och praktisk utbildning eller genom arbetserfarenhet se Tabel13 för exempel på
miljöutbildningar för kommunen, antingen med interna resurser eller inhyrda utbildare
(Brorson & Almgren 2014, s.156-163).
Tabel/3 forslag på olika typer av utbildningar for olika roller i processen.

T.l'Jl av utbildning
Politik och miljön

Måi[P1:ljl{'
Politiker

Chefen och miljön

Chefer

Verksamheten och miljön

Anställda

Utbildning om krav och
roller inom energi· och
klimatstrategin

Personer med speciella
uppgifter.

Utveckla nyckelpersoner
kompetens

Arbetsuppgifter som
kräver specialkompetens
(ex kemikaliehantering,
avfall, miljörevisioner,
inköp, miljölagstiftning)
Nyanställda inom
kommunen

Introduktionsutbildning
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Ändamål
Öka förståelsen av
miljöfrågornas strategiska
betydelse. Skapa förståelse
för vikten av att arbeta för
målen kring energi- och
klimatstrategin.
Öka förståelsen av
miljöfrågornas strategiska
betydelse. Skapa förståelse
för vikten av att arbeta för
målen kring energi- och
klimatstrategin
Information om
miljöfrågor, miljöpolicy
och miljömåL Beskriva
energi- och
klimatstrategin och väcka
insikten om det
individuella ansvaret och
möjligheten att påverka.
Utbildning om hur rutiner
och åtgärder ska tillämpas.
Detaljerade utbildningar
för de olika delarna i
strategin och vem som
ansvarar för vad.
Genomgång av rutiner och
instruktioner.
Specialutbildningar,
lämpligt att skicka berörd
person på extern kurs vid
behov.

Grundläggande kunskaper
om miljöambitioner,
miljömål och rutiner och

Utbildning av
entreprenörer

Entreprenörer och andra
som arbetar åt
kommunen.

instruktioner som berör
den nyanställde.
Rutiner och instruktioner
. som gäller alla på
området, speciella rutiner
för entreprenörer.

3.4.7. 5 Partnerskap

För att engagera fler än bara kommunens organisation i frågor kring klimat och energi kan
klimatavtal introduceras. Det innebär att Lokalt verksamma myndigheter, organisationer och
företag förbinder sig att arbeta med att minska sin klimatpåverkan. Genom att teckna detta
avtal kan man få företagen att anta klimatutmaningen och därmed bidra till att kommunens
klimatmåL Detta sker i tätt samarbete med kommunen och de organisationer som tecknat
avtalet möts kontinuerligt. I Uppsala kommun har man lyckats engagera 27lokala
organisationer. Varje organisation ställer då upp egna klimatmål som sedan nås via
samverkan. Tillsammans drar man nytta av varandras erfarenheter och utvecklar ny kunskap
tillsammans. Därmed sprids även goda exempel som inspirerar medarbetare, medborgare,
företag och andra aktörer (Uppsala kommun 2013).

3.4.8 Uppföljning
Kommunens klimatarbete bör följas upp årligen och presenteras i en redovisning som belyser
insatser under året. Det är viktigt att visa på de positiva förändringarna för att bibehålla och
lyfta fram engagemang. Redovisningen sker med utgångspunkt från den handlingsplan som
finns i energi- och klimatstrategin. (Klimatkommunerna 2013) En metod som använts av
andra kommuner är att folja upp målen och åtgärderna tillsammans med kommunens årliga
ekonomiska uppföljning. Det skapar större möjlighet att avsätta större resurser vid behov
eller ge tydligare signaler ut i verksamheten om någon förvaltning inte hållit vad de lovat.
(Energimyndigheten 2013, s.11) I Botkyrka kommun (se kapitel 3.2.2) följs handlingsplanen
upp årligen i kommunens årsredovisning i en särskild del som kallas "Hållbarhetsbokslut".
Syftet med uppföljning är att skapa ett levande dokument av energi- och klimatstrategin.
Även för uppföljning är det viktigt att det finns någon med ett uttalat ansvar för
genomförandet med tillräckligt avsatt arbetstid. Arbetet ska inte ske på osynlig arbetstid som
anses bli betungande eller ta tid från annat arbete (Klimatkommunerna 2013).
En större revidering av strategin rekommenderas ske vart fjärde år. Då ska strategins mål,
nulägesheskrivning och handlingsplan uppdateras. Ett riktmärke är att göra denna
uppdatering varje mandatperiod (Ryden 2001, s. 81). Den stora uppdateringen behöver inte
innebära en helt ny strategi. Det kan räcka med en rejäl översyn av målen i strategin, vissa av
analyserna och resultaten i dem samt översyn av handlingsplanen. I och med detta blir den
rullande planeringen inte lika betungande och energiplaneringen kan lättare fortsätta som en
löpande verksamhet (Ryden 2001, s. 81).
När det gäller energipolitiska mål så har det visat sig svårt att följa upp och utvärdera hur
målen har uppfyllts i strategin. Det är svårt att få en heltäckande mätning av utsläppen för
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olika ämnen eller hur stora energibesparingar specifika åtgärder har medfört. Det är oftare
enklare att följa upp om punkterna i handlingsplan är genomförda eller inte. Det kan fungera
som en fullgod utvärdering av strategin, förutsatt att handlingsplanen bygger på en grundlig
beskrivning av energisystemets utveckling (Ryden 2001, s.81).

3.4.9 Genomförande och planering av en energi- och klimatstrategi-en
sammanfattning
Först och främst måste en styrgrupp tillsättas med ett politiskt ansvar för energi- och
klimatstrategin. Antingen kan någon befintlig passande grupp kopplad till kommunstyrelsen
fungera som styrgrupp eller så skapas en helt ny grupp. En arbetsgrupp sammanställs sen
bestående av en samordnare samt representanter från varje förvaltning och kontor.
Arbetsgruppen är den grupp som ska leda processen med energi- och klimatstrategin och har
ansvaret för genomförandet av nulägesbeskrivningen. Arbetsgruppen skriver även
dokumentet, koordinerar implementeringen samt följer upp strategin. För att ta tillvara på
experternas åsikter och kompentens i klimat- och energifrågor kan en referensgrupp skapas
se kapitel 3-4·5·1.4.
För att få en bild över var kommunen står i sitt energi- och klimatarbete idag ska en
beskrivning av nuläget att göras. I nulägesheskrivningen ska en inventering göras av
kommunens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser, kända utvecklingstrender,
identifiering av andra planer, strategier, rutiner eller regler som kan påverka en energi- och
klimatstrategi samt styrkor och svagheter i det nuvarande systemet. Under arbetet med
nulägesheskrivningen kan med fördel besök göras i alla verksamheter för att skapa sig en bild
av vilka lokala problem och möjligheter som finns.
Tidigt i processen bör intressenter bjudas in för workshops. En workshop för politiker från
kommunens alla partier, tjänstemän från alla verksamheter, representanter från de
kommunala bolagen samt företagare. En andra för medborgare och övriga intressenter.
Syftet med workshop är att komma fram till hur den önskvärda framtiden ska se ut i Sala.
Detta ska vara till hjälp när en vision utarbetas för kommunens energi- och klimatarbete. Ett
verktyg som kan användas är SWOT -analys.
När en vision arbetats fram kan ännu en workshop hållas med tjänstemännen i kommunens
organisation där åtgärder för hur kommunens vision ska nås arbetas fram tillsammans.
När strategin arbetats fram innehållandes nulägesbeskrivning, vision, delmål samt en
handlingsplan med åtgärder bör den skickas ut på remiss till alla politiska partier,
förvaltningarna, kontoren, de kommunala bolagen och företagen som vart delaktiga i
framtagningsprocessen. Desto fler som är med i framtagningsprocessen desto starkare blir
förankringen av strategin. Åtgärderna bör vara SMARTA, avdelningsspecifika, tilldelas en
ansvarig och ha en starttid. Åtgärderna behöver inte enbart vara tekniska lösningar utan det
kan även handla om tävlingar, utbildning och partnerskap för att höja medvetenhet och
skapa incitament för energi- och klimatfrågor. När strategin varit ute på remiss och en
revidering gjorts är det dags att ge den sitt formella godkännande i kommunfullmäktige.
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Ambassadörer for energi- och klimatfrågor kan utses i varje verksamhet för att sprida
engagemang och kunskap. För att kommunicera strategin kan man använda sig av lokala
tidningar, interna tidskrifter samt publicera strategin på kommunens hemsida. En
lightvariant av strategin som är mer lättläslig skulle kunna utarbetas för att underlätta
kommunikationen och därmed nå ännu fler. Med fördel kan samordnaren åka runt i
verksamheterna för att informera om den färdiga strategin.
Handlingsplanen i strategin bör uppdateras årligen och därmed krävs det regelbundna möten
i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska även arbeta med uppföljning. Nyckeltal och indikatorer
ska redovisas i kommunens bokslut och genomförda åtgärder ska redovisas till styrgruppen.
Strategin ska revideras var fjärde år.

4 AKTUELL STUDIE
kapitlet aktuell studie är tänkt att ge en inblick i Sala kommun vilken den här studien är
begränsad till. En genomgång av hur kommunens politiska organisation samt
förvaltningar och bolag ges i syfte att bidra till en förståelse kring kommunens styrning och
organisation. Kommunens övergripande lokala energi och miljömål presenteras kort får
attförstå dem visioner som kommunen har idag inom området.

4.1 Sala kommun
Sala är till ytan Västmanlands största kommun. Staden växte fram under 1500-talet som en
gruvby i anslutning till Silvergruvan. Idag hyser kommunen omkring 22 ooo invånare, varav
omkring hälften bor på landsbygden eller i tätorter kring staden (Företagscentrum Turism
2013).

4.1.1 Sa/a kommuns politiska organisation
Den 1 juli 2012 trädde en ny organisation i kraft i Sala kommun med fokus på
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet i vilken kommunfullmäktige är den viktigaste
politiska arenan (Johansson 2012).
Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige,
kommunfullmäktigeberedningar, revisorer, överförmyndare, valnämnd, bildnings- och
lärandenämnd, bård- och omsorgsnämnd samt kommunstyrelse och dess fem utskott,
ledningsutskott, samhällsbyggnadsutskott, teknik- och fritidsutskott, kulturutskott och
arbetsgivarutskott. För att fullgöra ärenden och myndighetsutövning efter lagstiftningen för
ärenden riktade mot kommunens egna verksamheter och objekt främst inom bygg- och
miljölagstiftningens område finns en jävsnämnd se kapitel4.1.1.6-4 (Johansson 2012).
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Politisk organisation
8ESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.12.2011
GÄLlANDE FR.O.M. 1.7.2012
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Figur 7 Kommuns politiska organisation beslutat av kommurifullmäktige (2012) Sala kommun,
använd med tillstånd av Virve Svedlund
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4.1.1.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige består av tre fasta beredningar, beredningen för samhällsbyggnad och
hållbar utveckling, beredningen för folkhälsa med fokus på barn- och ungdomsperspektivet
och demokratiberedningen. Av fullmäktige kan alla beredningar ges uppdrag inom sina
ansvarsområden att utreda och lägga fram förslag på politiska visioner, mål och styr- och
policydokument. Tar någon av beredningarna egna initiativ måste de godkännas av
fullmäktige. Beredningarna har även ansvar för att utveckla dialogen med medborgare och
kontakten mellan kommuninvånare och organisationer (Kommunstyrelsen Sala Kommun
2011).

Kommunrevision
Revisorerna granskar årligen all verksamhet inom de kommunala nämndernas
verksamhetsområden. Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt försvarligt sätt, samt om redovisningen är
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Övelformyndare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sala
kommun finns det två överförmyndare. Överförmyndarna väljs för en mandatperiod i taget
av kommunfullmäktige och har som uppgift att kontrollera det arbete som förmyndare, gode
män och förvaltare utför. Tillsynen ska skydda personer, som inte själva kan ta vara på sina
rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller
förvaltare (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Valnämnd
Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun,
landsting, riksdag och EU-parlament. Deras arbete finns reglerat i vallagen (SFS 2006:837)
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Presidieberedning
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för ledning och samordning av kommunens övriga
fullmäktigeberedningar. Presidieberedningen leder utvecklingen av kommunfullmäktiges
arbete och arbetssätt, utför tolkningsföreträde för hur beredningarna är tänkt att fungera,
fångar upp och hanterar frågor som hindrar beredningarna att fungera samt föreslår åtgärder
mot dem frågorna (Johansson 2012).

4.1.1.2 Beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling
Beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling ansvarar för att presentera förslag
till fullmäktige på långsiktig utveckling av kommunen när det kommer till fysisk planering,
järnvägar, vägar, bostäder, handel, industri, näringsliv, kultur och turism samt klimat, energi
och miljö. Beredningen följer även upp och utvärderar resultat mot de mål som är satta av
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fullmäktige. Beredningen ska även arbeta med medborgardialoger (Kommunstyrelsen Sala
Kommun 2011).

4. 1. 1. 3 Beredningen för folkhälsa

Beredningen för folkhälsa ansvarar för att presentera förslag till fullmäktige för att skapa en
god hälsa, goda livsvillkor och levnadsvanor för Salaborna. Beredningen har ett särskilt fokus
på hur man bidrar till hur barn och ungdomar kan ges bra uppväxtvillkor och ha god hälsa på
lika villkor. Barn och ungdomars behov ska tas hänsyn till i enlighet med FN:s konvention
om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Beredningen ska även arbeta för att öka
ungdomars inflytande och delaktighet genom inrättande av ungdomsråd för att skapa en länk
mellan beslutsfattare och ungdomar. Beredningen ska även arbeta med medborgardialoger
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

4. 1. 1.4 Beredningen för demokrati

Beredningen för demokrati ansvarar för att presentera förslag till fullmäktige för att skapa
samverkan och deltagande från kommuninvånare i den politiska processen. Beredningen ska
lyfta fram samspel och dialog inom kommunens organisation och medborgare. Beredningen
ska även arbeta med medborgardialoger (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

4.1.1.5 styrelse- och nämndorganisation

Styrelse- och nämndorganisationen består av bildnings- och lärande nämnd, vård- och
omsorgs nämnd samt ett antal nya kommunstyrelseutskott(Kommunstyrelsen Sala Kommun
2011).

4.1.1.6 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har övervakning över ekonomi och finanser samt ansvar över att
verksamheten bedrivs efter dem mål och riktlinjer som fullmäktige satt. Kommunstyrelsen
övervakar även att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett vis som är i
linje med ändamålet (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).
4.1.1.6.1

Kommunstyrelsens fackutskott

Alla utskott är beredande organ till kommunstyrelsen om inget annat framgår av
delegationsordningar (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).
Ledningsutskottet
Ledningsutskottet är ett förberedande organ för kommunstyrelsens övergripande frågor som
rör ekonomi och finans, näringsliv och tillväxt, trafik- och infrastrukturfrågor,
lokalstrategiska frågor, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott.

Ledningsutskottet är även krisledningsnämnd, räddningsnämnd och budgetberedning
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Samhällsbyggnadsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet ansvar främst för frågor som idag faller under enheten för plan
och utveckling samt bygg- och miljönämnden. Fysisk planering, teknisk projektering,
markpolitik, byggande samt energi- och miljöplanering. Utskottet har informations- och
rådgivningsansvar samt ansvarar får ärenden rörande bostadsanpassning (Kommunstyrelsen
2011). Utskottet fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom verksamheter som föreskrivs
i plan- och byggnadslagen om bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov,
förhandsbesked m.m. Ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalk,
hälsoskyddslag, etc. samt beslut om bostadsanpassningsbidrag (Kommunstyrelsen Sala
Kommun 2011).

Teknik- och fritidsutskott
Teknik och fritidsutskott ansvarar för frågor som rör det kommunaltekniska området:
idrotts- och fritidsanläggningar, lokalförvaltning, gator, gång- och cykelvägar, skötsel av
parker och lekplatser, vatten- och avlopp, renhållningsverksamhet, samt måltidsverksamhet.
Utskottet ansvarar också för ungdomsverksamhet, förenings- och frilufts frågor samt
idrott/motion. Teknik- och fritidsutskottet är tillika trafiknämnd och ansvarar även för
förvaltningen av kommunens skogsinnehav. Utskottet fullgör kommunens
myndighetsuppgifter inom verksamheter som faller under lag om underhåll och renhållning
av gator och vissa allmänna områden (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Kulturutskottet
Kulturutskottet ska bidra till förverkligande av de kulturpolitiska målen. Utskottet ansvarar
för kultur, bibliotek och folkbildning. Detta innefattar allmän kulturverksamhet, teater, dans
och musik, bild och form samt konsthantverk, film, kulturmiljö, museer, utställningar,
stipendier till konstnärer samt bibliotek och folkbildning (Kommunstyrelsen Sala Kommun
2011).

Arbetsgivarutskott
Arbetsgivarutskott är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor.
Arbetsgivarutskottet behandlar alla strategiska personalfrågor och i vissa fall enskilda
personalärenden (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).
4.1.1.6.2

Bildnings- och lärandenämnd

Bildnings och lärandenämnden utför kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten,
skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas
lärande, där SFI, KOMVUX och SÄRVUX, gymnasieskola, gyronasiesärskola ingår. Nämnden
ansvarar även för arbetsmarknadsfrågorna som är kopplade till utbildning
(Kommunst}Telsen Sala Kommun 2011).
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4.1.1.6.3

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ärenden som berör socialtjänst, öppna
verksamheter, äldre- och handikappomsorg, integration, arbetsmarknadsåtgärder,
samordning av alkohol- och drogfrågor samt trygghetsfrågor. Inom nämnden ansvarar
utskottet för myndighetsutövning efter socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU), lagen
om vård av missbrukare (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
samt alkohol- och tobakslagen (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).
4.1.1.6.4 jävsnämnd
Jävsnämnden uträttar alla ärenden och myndighetsutövning efter gällande lagstiftning i
ärenden där ärendena riktar sig mot kommunens egna verksamheter och objekt,
huvudsakligen inom bygg- och miljöområdet Nämndens uppgifter omfattar inte
verksamheter som utövas av kommunens bolag, bildnings- och lärandenämnd samt vårdoch omsorgsnämnd. De ansvarar för myndighetsutövning inom sina respektive
ansvarsområden enligt lagstiftning (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).
4.1.1.6.5

Kommunala samverkansråd

Som ett fungerande forum för samråd och ömsesidig information och dialog för var
verksamhetsområde finns det kommunala samverkansrådet Rådet fattar inga formella
beslut men kan påverka och lämna synpunkter inom den kommunala verksamheten
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Tillväxt- och arbetsmarknadsråd
För samråd och uppföljning av kommunens näringslivsutveckling och
arbetsmarknadsområde ansvarar Tillväxt- och arbetsmarknadsrådet. Rådet har som uppgift
att årligen sammanställa rapporter om utvecklingen inom kommunens näringslivsutveckling
och arbetsmarknadsområde med fokus på mål och strategier for näringslivsutveckling,
tillväxt och en god arbetsmarknad i kommunen. Tillväxt- och arbetsmarknadsrådet består av
kommunstyrelsens presidium, berörda tjänstemän inom kommunens förvaltningar samt
representanter för det lokala näringslivet och olika myndigheter, t ex Arbetsförmedlingen
(Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

Brottsförebyggande råd
Ett lokalt brottsförebyggande råd bestående av kommunstyrelsens ledningsutskott och
närpolischefen i Sala i samordning av trygghetssamordnaren i Sala kommun ansvarar för det
brottsförebyggande arbetet i Sala (KommunstyTelsen Sala Kommun 2011).

Kommunbygdesamverkansråd
För diskussion, information och dialog om projektansökningar och andra angelägna frågor
för bygderna träffas representanter för byar, föreningar och organisationer på landsbygden
på inbjudan av kommunstyrelsens presidium till "Kommunbygdesamråd". Dessa samråd
hålls minst två gånger per år (Kommunstyrelsen Sala Kommun 2011).

4.1. 1. 7 Sa/a kommuns förvaltningsorganisation

Från och med 1 juli 2012 består förvaltningsorganisationen i Sala kommun av tre
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen och vård-och
omsorgsförvaltningen (Kommunstyrelsens beslut 9.2.2012). Förändringarna följer den nya
politiska organisationen med ett ökat fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet
(Johansson 2013).

Kommunstyrelsens Iörvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning har som övergripande uppgift att vara kommunens centrala
verksamhetsresurser i kommunövergripande frågor och ge stöd och service till övriga
förvaltningar, allmänheten och andra myndigheter. Kommunstyrelsens förvaltning lyder
direkt under kommunstyrelsen och är organiserad i ekonomikontor, medborgarkontor,
kultur- och fritidskontor, personalkontor, Räddningstjänsten Sala-Heby,
samhällsbyggnadskontor och tekniskt kontor. För respektive kontor finns en ansvarig chef
med internt ansvar för verksamheten dess ekonomi och personal (Johansson 2013).

skolförvaltning
På bildnings- och lärandenämndens uppdrag och delegation ansvarar förvaltningen för
kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. skolförvaltningen
består av 16 förskolor, 14 grundskolor och två gymnasieskolor med vuxenutbildning. Utöver
dessa finns särskola, kulturskola och elevhälsa. Uppdraget för skolförvaltningen ligger i att
bedriva och utforma en så bra utbildning som möjligt. Förvaltningschefens uppgift är att
samverka mellan rektorer, bildnings- och lärandenämd och se till att de styrdokument som
finns följs. Förvaltningschefen har ingen direkt påverkan på utbildningen utan där ligger det
största ansvaret hos rektorerna'.

Vård- och omsorgsf"Orvaltning
Vård- och omsorgsförvaltningen ska se till att kommunen enligt socialtjänstlagen ansvarar
för det yttersta ansvaret för kommuninvånarnas försörjning och leverne. Förvaltningen ska
ge trygghet åt invånarna och genom verksamhet ge stöd, service och omvårdnad åt personer i
Sala kommun som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. (Lundqvist 2014).
Verksamheten inom vård och omsorgsområdet är indelat i sex sektorer individ- och
familjeomsorg, samordning av alkohol-och drogfrågor, äldreomsorg,jämte kommunal hälsooch sjukvård samt hemsjukvård, stöd och service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) till vissa personer med funktionsnedsättning, flyktingmottagande och
arbetsmarknadsåtgärder (Lundqvist 2014).

'JuneAnn Wincent Förvaltningschef skolförvaltningen, intel'\ju den 15 Januari 2014
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4.1.2 Sa/a kommuns bolag
Sala kommun bedriver delar av verksamheten genom hel- eller delägda aktiebolag och har
även ägandedel i det regionala bolaget Vafab miljö AB (Johansson, P 2012).

Salabostäder AB
salabostäder AB är Salas största bostadsföretag, till wo procent kommunägt av Sala
kommun. Företaget förvaltar idag 2 700 lägenheter och lokaler i Salas centrum eller i
ytterområden (Johansson, P 2012).

Sala industrifastigheter AB
Salas industrifastigheter AB (SIFAB) ägs till wo procent av Sala kommun (Johansson, P
2012).

Sala-Heby Energi AB
Sala-Heby Energi AB är en energikoncern som ägs av både Sala och Heby kommuner och
består av moderbolaget Sala-Heby Energi AB och de två helägda dotterbolagen Sala-Heby
Energi ElnätAB och HESAB. Verksamheten Elnät har bedrivits i snart 100 år och sedan 1973
i bolagsform, vid samma tidpunkt som fjärrvärmerörelsen började etableras i Sala.
Koncernen har ca 55 anställda och hade 2012 en omsättning på omkring 315,2 MSEK
(SHEAB 2014).

Sala Silvergruva AB
Sala Silvergruva ägs i huvudsak av Sala kommun med 81% av aktieinnehavet, resterande
ägare är idag omkring 300 privata B-aktieägare. På området arbetar idag 12 personer året om
och omkring 70 personer anställda som säsongsarbetare,
Sala Silvergruva har en bred verksamhet, utöver den med direkt anknytning till
gruvverksamhetens besök och evenemang. Gruvans område sträcker sig från den stora vägen
mot Fagersta till Gruvbyn och innesluter både skog och mark. På marken finns idag 42 hus,
varphögar, gruvschakt, en höghöjdsbana, restaurang, butiker och vandrarhem. Vissa av
byggnaderna hyrs ut som bostäder andra till drivande verksamheter som silversmed och
hantverkare. Allt detta innefattar Silvergruvans verksamhet. Varje år besöker omkring 35-36
ooo personer gruvan. 2

VafabMiljö
VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i
Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Sala kommuns ägarandel av
VafabMiljö är 7,29 procent (Johansson, P 2012).

2

Katarina Litzen VD Sala Silvergruva, intenju den 14 Januari 2014
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4.1.3 Lokala energi- och klimatmål i Sala kommun
I Sala kommun finns en strategisk plan med de ekonomiska ramarna för nämnderna och de
mål som fullmäktige vill att kommunen ska nå inom tre år. Arbetet med att ta fram den
strategiska planen påhöljas med att kommunstyrelsens budgetberedning har
planeringsmöten med de olika nämnderna i kommunen. Då utförs en genomgång av de
planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut
om den strategiska planen i juni varje år. De politiska målen i den strategiska planen är
formulerade utefter fyra perspektiv, hållbart samhälle, medborgare, medarbetare och
ekonomi.
Till den strategiska planen finns det sedan verksamhetsplaner som beskriver för nämnderna
hur den egna verksamheten ska bidra till att uppnå de mål som finns uppsatta i den
strategiska planen.
Under målet en långsiktig miljömässig hållbar utveckling kan man läsa följande.
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling. De bärande ideerna och målen för
energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av
kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal
verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och
till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och
flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och
fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas
mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt
ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en
långsiktigt hållbar utveckling lokalt
(Kommunfullmäktige Sala Kommun

2013)

I den strategiska planen kan man vidare läsa om hur målen följs upp med fem stycken
faktorer uppmätta under tre år varav alla visar på en positiv trend (Kommunfullmäktige Sala
Kommun 2013).
Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen
2011. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja.
2. Antal resor med kollektivtrafik ökar
3. Den andel av kommuns hushållsavfall som återvinns i procent ökar
4. Kommunorganisationens andel miljöbilar av total andel bilar ökar.
5. Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar
1.
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4.2 Intervjuer
I studien har flertalet intervjuer genomförts med anställda inom Sala kommun samt med
kommunens politiker. Frågorna som ställdes kan ses i Bilaga 1 och 2, vilka som intervjuats
presenteras i Bilaga 3. Syftet med intervjuerna var att få en bild över kommunens arbete med
energi- och klimatarbete idag, vilka hinder och drivkrafter som finns för att arbeta med dessa
frågor. Samt att identifiera vad Sala främst behöver tänka på när en process startas för att ta
fram en ny energi- och klimatstrategi. Resultatet från intervjuerna sammanställs i kapitel o.
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5 RESULTAT
Resultatet är indelat i två kapitel. Detförsta kapitlet behandlar vilka hinder
uppmärksammats i Sala kommun inom energi- och klimatarbete. Det andra kapitlet
behandlar vilka drivkrafter som identifierats. Resultatet är uppdelat på respektive
förvaltning, kontor och bolag i Sala kommun samt även dem hinder och drivkrafter som
finns inom politiken. Förvaltningarna som utelämnats i resultatetfinns istället generellt
representerade i diskussionsdelen.

5.1 Vad finns det för hinder för energieffektivisering i Sala
Idag är det få personer i Sala kommun som undgått klimatfrågan och som inte förstått hur
stor betydelse arbetet med dessa frågor har. Även fast energieffektiviseringsåtgärder är
lönsamma genomförs det inte alltid och till det finns flera förklaringar. Här nedan
presenteras de största hindren utifrån de genomforda intervjuerna till varför energieffektiva
åtgärder eller åtgärder som minskar växthusgaser inte blir genomförda i respektive kontor
eller förvaltning samt politiskt. Hindren har delats upp i olika kategorier: operativt, finans,
ledning, lokalt perspektiv samt legalt.
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Brist på mätning och
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kring miljö och energi
, • saknar tydligt uppdrag
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l Legalt
• Bevarandekrav på byggnader

\

Lokalt perspektiv
• Kunder ställer inte krav

Tekniska
( kontoret
\

~____

_____..-

/

• Kunder saknar rätt kunskap
• Fokus på annat
, ~ "Split incentives"

l

Figur 8 Hinder får Tekniska kontoret

I Figur 8 presenteras de största hindren för energieffektivisering och klimatåtgärder på
Tekniska kontoret som identifierats. Under Tekniska kontoret ligger kommunens
fastighetsförvaltning och därmed en stor potential för energieffektivisering i kontorets
verksamhet. Här bidrar konkurrensen om de finansiella medlen, tillgången till
investeringskapital, tidsbrist samt en incitamentsstruktur som motverkar till att väldigt få av
de potentiella energibesparingsåtgärderna genomförs.
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Figur 9 Hinder för Samhällsbyggnadskontoret

I Figur 9 redovisas de största hindren som identifierats på Samhällsbyggnadskontoret.
Kontoret bedriver bland annat bygglovshantering och miljötillsyn vilka är verksamheter som
är lagstyrda. Idag finns en osäkerhet om det är möjligt att ställa högre krav än de som ställs i
lagarna. Dessutom finns en rädsla om vilka negativa konsekvenser för kommunen som
uppkommer om högre krav ställs. Anställda som kan påverka kommunens energi- och
miljöarbete tycker även att det saknar ett tydligt mandat för att utföra åtgärder som skulle
spara energi och bidra till en bättre miljö.
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Figur 10 Hinder för Kultur- ochfritidskontoret
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I Figur 10 har de största hindren för Kultur- och fritidskontoret identifierats. Kontoret driver
Lärkans sportfält som inhyser både en simhall och ishall som är två energikrävande
byggnader. Men Kultur- och fritidskontoret hyr bara lokalerna och betalar en varmhyra.
Därmed finns det inget incitament för att spara energi i dessa byggnader. Byggnaderna är
dessutom gamla och det försvårar energieffektiva åtgärder. Detsamma gäller för kontorets
övriga fastigheter. Dessutom saknas bevisen för att potentialen finns att spara energi i till
exempel biblioteksbyggnaden.
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Figur 11 Hinder för Skolförvaltningen

I Figur 11 presenteras de största hindren i skolförvaltningen som identifieras. Skolan har en
enorm chans att påverka framtidens medborgare men i och med att verksamheten är så pass
styrd från staten förutsätts det att energi- och klimatfrågor fångas upp genom det. Inga egna
mål sätts upp för utbildning i energi- och miljöfrågor. Dessa frågor konkurrerar även med
andra viktiga frågor som rör mobbing och studieresultat.
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F'igur 12 Hinder för Balabostäder AB

Figur 12 beskriver de största hindren för energieffektiva och klirnatsrnarta åtgärder hos det
kommunala bostadsbolaget salabostäder AB. I intervjuerna återkorn finansieringen som ett
stort hinder. Åtgärder som spar energi så som tilläggsisolering av fasaden samt byte till
fönster med högre u-värde beskriv som icke lönsamma. Ett annat hinder är att hyresgästerna
endast har individuell mätning på sin elförbrukning och därmed finns inget incitament för
hyresgästerna att sänka rumstemperaturen eller minska sin varrnvattenförbrukning. Men
individuell mätning av värme medför andra problem.
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Figur 13 Hinder för Räddningstjänsten

Finans
•TillgångtHI kaptital
• Hyr verksamhetens lokaler

Vilka hinder som identifierats för Räddningstjänsten visas i Figur 13. Räddningstjänstens
använder fordon som drar stora mängder drivmedel och idag är det brist på mätning och
uppföljning av den förbrukningen. Detta utgör ett hinder för att minska användningen av
drivmedel. Räddningstjänsten hyr även sina lokaler av Lokalförvaltarna och saknar därmed
incitament till att spara energi.
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Figur 14 Hinder for Sala Silvergruva

Vilka hinder som identifierats för Sala Silvergruva kan ses i Figur 14. Sala Silvergruva är en
energikrävande verksamhet. Det finns flera gamla byggnader där besparingspotentialen är
stor. Sala Silvergruva är byggnadsminnesförklarad och därmed är det svårt att genomföra
åtgärder som spar energi. Åtgärder som är önskvärda måste först utredas av arkeologer. Även
finansieringen utgör ett hinder.
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Figur 15 Politiska hinder i Sala kommun

I Figur 15 presenteras vilka politiska hinder som identifierats för att arbeta med energi- och
klimatfrågor. Det största politiska hindret i Sala kommun är kortsiktigheten i budgetering
och agerande. Frågor kring energi- och miljö ska även konkurrera med frågor som rör vård
och omsorg samt utbildning. Om de finansiella medlen är små tvingas politikerna prioritera.
Frågor som rör energi- och klimat kan även vara kontroversiella vilket medför att
beslutsfattare inte vågar ta beslut, politikerna vill tillgodose väljarnas intresse för att fortsatt
få röster. Kunskap om kommunens energisystem upplevs saknas hos politikerna i Sala.

5.2 Vad finns det för drivkrafter för energieffektivisering i Sala
Kommun
Det finns mycket att vinna på att ha ett strukturerat och samordnat arbetet kring en energioch klimatstrategi. Det är viktigt att lyfta fram fördelar och hitta dem faktorer som driver
arbetet åt rätt håll. Här nedan presenteras de största drivkrafterna givna utifrån de
genomförda intervjuerna för respektive förvaltning samt politiskt. Drivkrafter har delats upp
i olika kategorier: operativt, finans, ledning, lokalt perspektiv samt legalt.
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Figur 16 Drivkrafter Tekniska kontoret

I Figur 16 redovisas starka drivkrafter för Tekniska kontoret. Inom kontorets enheter finns
mycket kunskap och förmåga att påverka i energi- och klimatåtgärder. Starka direktiv
uppifrån och samordning av det engagemanget och kunskapen skulle troligtvis skapa en stark
drivkraft. Att göra politikerna delaktiga i syfte att öka förståelsen och kunskapen för att visa
på vinningen av nödvändiga åtgärder och den potential som finns inom förvaltningen. Avsatt
tid och tillräckliga resurser att arbeta med frågorna. Ekonomiskt stöd och bidrag för
energieffektiviseringar och en budget där innestående besparingar gjorda under året kan
sparas och användas till energibesparande åtgärder.
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Figur 17 Drivkrafter för Samhällsbyggnadskontoret

I Figur 17 redovisas starka drivkrafter för Samhällsbyggnadskontoret. Verksamheten styrs till
stor del av lagar och regelverk plan och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen bl.a.
Att det i framtiden kan tänkas komma fler lagar och regelverk kan innebära att det redan idag
kan vara en drivkraft att arbeta förebyggande i sin verksamhet och genom det undvika
lagstiftning genom att redan vara ett föredöme i energi- och miljöfrågor. Med tillräckliga
resurser och kunskap kan förvaltningen bidra med kunskapsutbyten och branschnätverk som
främjar energi och klimatfrågor, samarbete med andra kommuner för att få en insyn i hur
andra valt att hantera liknande frågor på ett lyckat vis. Med en stark ledning och tydliga
direktiv där åtgärder uppmärksammas och arbetsgruppens potential i energi- och
miljöbesparande främjas finns det mycket att vinna då både kunskap och vilja upplevs finnas
inom kontoret. Att tydligt visa på förbättringar och dem besparingar som görs till följd av
effektiviseringar kan bli starka drivkrafter kring en redan medveten personal.
Samhällsbyggnadskontoret står i nära kontakt med medborgare, varför den alltmer medvetne
medborgaren kan ställa krav och bidra till drivkrafter. Att förvaltningen föregår med en
miljöimage eller ställer högre krav i frågor som rör livsmedelstillsyn, mark och bygg till
exempel.
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Figur 18 Drivkrafter for Kultur- ochfritidskontoret

I Figur 18 redovisas starka drivkrafter för Kultur- och fritidskontoret Kontoret sköter driften
av fler tunga anläggningar på Lärkan. Lokalerna hyrs med varmhyra av lokalförvaltningen
idag, att själva få kontroll eller insyn över sin energianvändning eller skapa incitament för
besparingsåtgärder skulle kunna bli starka drivkrafter för kontoret i energibesparande
åtgärder. Kommunikation med lokalförvaltare och andra i branschen kan bidra till
kunskapsväxling och motivation i arbetet med förbättring inom energi och klimatfrågor där
man sett hur andra lyckats med liknande medel. Det är viktigt att se potentialen av
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anläggningen, våga satsa på en ny effektivare anläggning som medför mervärde åt
kommunen. Det är svårt att utföra effektiva åtgärder på en så pass gammal anläggning.
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'-------Figur 19 Drivkrafter för Skolförvaltningen

I Figur 19 redovisas starka drivkrafter för skolförvaltningen. Då kommunens lokaler ägs av
lokalförvaltarna finns det liten förmåga att själv påverka energiförbrukningen eller ha
kontroll över den. Synliggjord energianvändning eller en incitamentsstruktur som ger
utrymme för besparingar som går tillbaka till verksamheten kunde vara starka drivkrafter för
energibesparande åtgärder. skolförvaltningen anses dock ha en viktigare roll som inspiratör
och kunskapskälla för den yngre generationen. Skolans verksamhet är lagstyrd och energioch klimatfrågor finns redan i läroplanen och kan lätt integreras i utbildningen. För detta
krävs tydliga direktiv, en engagerad ledning samt tillräckligt avsatta resurser i både tid och
pengar, de två sistnämnda en bristvara i skolan idag. Samarbeten mellan skola och andra
verksamheter kan vara starka drivkrafter och skapa engagemang kring energi- och
miljöfrågor både för att öka förståelsen i frågorna men även för att knyta an utbildningen till
verkligheten.
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Figur 20 Drivkrafter för Salabostäder

I Figur 20 redovisas starka drivkrafter för Salabostäder. Som en del av kornmunalt bolag ska
salabostäders arbete ligga i linje med kornmunens arbete för en energi- och klirnatstrategi.
För det krävs det att direktiven är tydliga och definierade för verksamheten. Ekonomin är en
stark faktor för salabostäder som Bolag med vinstdrivande syfte. EPC, Kreditförsäkring och
ekonomiskt stöd och bidrag för åtgärder och analyser kan därför vara starka finansiella
drivkrafter. Även avsatt tid, resurser och kunskap i frågorna för att söka och hitta dem
stöden. Individuellt satta energimål per byggnad och incitament för driftpersonal samt
tydliga direktiv och mål kan användas för att uppnå energieffektivitet, driva på utvecklingen
och skapa engagemang. Branschnätverk och kommunikation kan bidra till kunskapsutbyten
och smarta lösningar där lyckade resultat är väl dokumenterade. En ökad medvetenhet och
större krav från de boende kan bli starka drivkrafter för bolaget att anta en miljöimage samt
att vara ett föredöme. Som ett av kornmunens större bostadsbolag med hand om den större
marknaden för bostäder i staden har salabostäder en stor möjlighet till att bidra till kunskap
och upplysning i energi- och klimatfrågor i hemmen.
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Figur 21 Drivkrafter för Räddningstjänsten

I Figur 21 redovisas starka drivkrafter för Räddningstjänsten i Sala och Heby. På
Räddningstjänsten upplevs engagemanget stort i miljöfrågorna. Redan idag på initiativ från
brandmän källsorteras det och det är viktigt att släcka lampor efter sig i utrymmen som inte
används. Intresset kan förklaras till att miljöfrågan är nära kopplad till arbetsmiljö då
räddningstjänsten handskas med miljö- och hälsofarliga ämnen. Att bidra till mer kunskap i
syfte att se potentiella åtgärden kan visa sig ge stor effekt hos en redan engagerad
arbetsgrupp. Ett branschnätverk och ökad kunskap inom området kan bidra till
kunskapsutbyten och än starkare drivkrafter och förbättringar inom området.
Besparingspotential i drivmedel samt alternativa drivmedel i fordonen kan vara starka
drivkrafter ut transport- och miljösynpunkt.
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Figur 22 Drivkrafter för Sala Silvergruva

I Figur 22 redovisas starka drivkrafter för Sala Silvergruva. På Sala Silvergruva upplevs
engagemanget vara stort bland dem anställda. Medveten och engagerad personal som ges
utrymme och rätt medel kan bli starkt drivande krafter i arbetet med att hitta lösningar och
förbättringsförslag. Att ta del av deras kunskap och engagemang kan vara bra väg at gå men
även att bidra till att ge dem den kunskap som kan krävas för att hitta lösningar och att själva
bidra till förbättringar. Sala Silvergruva bidrar mycket till den image utåt som Sala kommun
står för och kan ses ha en roll i att vara ett gott föredöme för kommunen. Då anläggningen är
kulturminnesförklarad och förändringar i bebyggelsen är svår att komma kring kan
branschnätverk och nätverk vara vägar att gå för att få kunskap om hur andra gått till väga.
Sala silvergruva ska vara en vinstdrivandeverksamhet med driften i fokus därför är ekonomin
en viktig faktor. Investeringar i ett längre perspektiv och helhetssyn, syftet är att se dem
ekonomiska besparingarna i det längre loppet. Ekonomiskt stöd och bidrag för analyser och
åtgärder, tredjepartsfinansiering kan vara en väg att gå.
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Figur 23 Drivkrafter for Sala kommuns politiker

I Figur 23 redovisas starka drivkrafter för kommunens politiker. Att arbeta med
uthållighetsfrågor kräver både långsiktighet och uthållighet. Därför är det viktigt att det i en
kommun finns en bred politiskt överenskommelse så att inte initiativ avslutas efter
maktskifte. Självklart måste dock en ny politiskt ledning kunna påverka inriktningen på
arbetet därför måste strukturen på arbetet vara både långsiktig och flexibel. Det finns en
gemensam uppfattning om att det inom de frågor som rör kommunen finns utrymme att ha
med energi~ och klimataspekten i alla beslut. En miljökonsekvensbeskrivning eller ett visst
antal punkter som berörs vid vatje beslut.
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6 DISKUSSION

6.1 Hinder

6.1.1 Finansiering
Bristen på finansieringsmöjligheter brukar vara de vanligaste förklaringarna från
kommunerna till varför inte lönsamma energieffekthiseringsåtgärder genomförts. Ofta är det
en stor konkurrens om pengarna i den kommunala verksamheten och andra prioriteringar
görs på grund av till exempellagkrav. Dessutom om investeringsbudget respektive drift- och
underhållsbudget är olika ansvarsområden kan även det utgöra ett hinder för
energieffektivisering. Risken är att större investeringar som ger lägre driftkostnader inte blir
av då de belastar olika konton. Det uppstår något som kallas ""split incentives".
I en kommun kan den likviditet som genereras genom energieffektivisering även leda till en
minskning av ekonomiska resurser i den följande budgetperioden. Idag får inte den likviditet
som generas i en förvaltning sparas till nästa budgetperiod för att investera i
energieffektiviseringsåtgärder. Något som lokalförvaltningen säger är ett stort problem i
deras verksamhet.
I Sala kommun hyr de olika kommunala verksamheterna sina lokaler av
Fastighetsförvaltarna. Därmed finns det inga eller begränsade incitament för att genomföra
energieffektiva åtgärder energieffektiva för respektive verksamhet. Incitament är störst för
att göra energieffektiva åtgärder om verksamheten betalar en kallhyra. Men att hyra ut med
kallhyra innebär istället att Fastighetsförvaltarnas incitament för att energieffektivisera
minskar. Samma problematik uppstår för hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget.
Om energi- och miljöåtgärder drivs som projekt och inte som en del i den ordinarie
verksamheten kommer det att utgöra ett hinder, inte minst ur ett finansiellt perspektiv.
Projekten initieras ofta med statliga medel som är tillgängliga att söka och när sedan
projektet och medlen är slut kan det vara oklart över vem som ska ta ansvar för det fortsatta
arbetet (Klugman, Ersson & Eriksson 2013, s. 16).
Ett annat finansiellt hinder är hur det räknas på åtgärder och vilka kalkylmetoder som
används. I många fall används payoff-metoder för att beräkna lönsamheten för en åtgärd
istället för metoder som tar hänsyn till räntan. Payoff-metoder ger inte en fullständig bild om
åtgärden är lönsam eller inte. Om investeringen räknas med hänsyn till ränta är det heller
inte ovanligt att man utgår från en högre intern ränta än marknadsräntan. Detta kan leda till
att lönsamma energieffektiviserande åtgärder aldrig genomförs (Klugman, Ersson & Eriksson
2013, s. 16).
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6.1.2 Ledning
Ett bristande engagemang från ledningen, både hos politiker och chefer i energi- och
miljöfrågan samt brist på mål, strategier och taktik utgör ett stort hinder. Dessa brister kan
bero på bland annat politiska prioriteringar och målkonflikter. Om det finns otydligheter i
roller och fördelning av ansvar kan det göra att energifrågan drivs för långsamt eller felaktigt.
Det kan medföra att energieffektiviseringspotential aldrig blir av eller ens upptäcks.
Otydlighet i roller kan även skapa ineffektivitet då fler arbetar med samma frågor ovetandes
om varandra istället för att utnyttja varandras resurser. Andra orsaker till brister i
ledarskapet kan bero på tids- och kunskapsbrist och avsaknad av en naturlig arena för
kommunikation och kunskapsöverföring.
Att den politiska verksamhetsplanen följer mandatperioden på fyra år och förvaltningarnas
verksamhetsplaner ofta är längre utgör hinder. Politikerna frestas av att göra insatser som
kortsiktigt ger resultat. Dessutom finns det alltid en konkurrens om de finansiella medlen i
kommunen. Åtgärder för en bättre miljö ska konkurrera med åtgärder inom vård och omsorg
samt skolan. Det är då lätt att man istället prioriterar åtgärder inom vård, omsorg och skola
framför miljöåtgärder då det anses viktigare.
Om målen i energi-och klimatstrategin är otydliga och uppföljningen är undermålig kommer
det att utgöra ett hinder. Ofta saknas det mätbara och tydliga mål som lätt kan följas upp. Om
målen inte är tydliga blir det oklart för medarbetarna vilket arbete som ska utföras vilket
leder till minskad motivation och ökar risken för att fel åtgärder utförs och nödvändigt
samarbete inte inleds. Ett miljöledningssystem skulle kunna vara en väg att gå för att hjälpa
kommunen att överkomma hinder.

6.1.3 Operativt
Bristande kunskap eller ojämnt fördelad kunskap i verksamheterna upplevs som ett av de
större hindren för åtgärder i en energi- och klimatstrategi. Det krävs olika kompetenser i
arbetet med strategin, allt från beställarkompetens till kunskap om drift av byggnader och
LCC kalkylering. Hindret kring kunskapsbrist brukar vara svårt att lyfta till ytan då
medarbetare och chefer inte alltid vill medge att kompetensen saknas. Därmed finns det en
motvilja att ta in externt kompentent personal utifrån eller så saknas det kunskap för att
ställa rätt krav på entreprenörer, konsulter eller annan extern part.
Det kan också vara så att medarbetare besitter kompetens och har en position där de har
möjlighet att påverka kommunens miljöarbete men det saknas ett tydligt direktiv ifrån
politiken. Det kommer resultera i att möjliga åtgärder inte blir genomförda då medarbetare
tycker att de saknar mandat för genomförandet.
Tidsbrist kommer också utgöra ett hinder i strategin kopplat till kompetens. Det tar lång tid
att sätta sig in i ny teknik och nya lösningar. På grund av tidsbristen prioriteras andra
tankegångar och den dagliga driften hamnar i ett naturligt fokus. Frågor kring energi och
miljö blir ett extra spår i verksamheten istället för att integreras. Den stora utmaningen ligger
i att få frågor som effektivare energianvändning samt hur man kan minska sina
växthusgasutsläpp väl implementerade i verksamheten.

I kapitel 6.1.2 nämns bristen på mätbara mål som ett hinder. Om målen inte är mätbara eller
inte alls följs upp så ges medarbetarna inte något kvitto på deras engagemang. Då kommer
intresset att avta, resultaten måste synliggöras och lyftas fram.

6.1.4 Lagar och krav
Många verksamheter i kommunen är lagstyrda och därmed förutsätter de att frågor kring
energi och klimat fångas upp i lagar och krav exempel miljöbalken, Boverkets byggregler och
läroplaner. Därmed sätts inte egna mål kring energi- och klimat i verksamheterna.
I vissa fall kan det vara möjligt att sätta egna tuffare mål än de som finns i lagtexten. Men
kring detta finns det en stor osäkerhet. I vissa fall där det är möjligt att ställa högre krav till
exempel vid bygglovsgivning så väljer man ändå inte att ställa högre krav på energi prestanda.
Orsakerna till detta kan bero på rädsla att för högt ställda krav ska bidra till att fårre väljer att
bygga eller bosätta sig i kommunen. Sala kommun har även ett stort fokus på att ha en
levande landsbygd och en rädsla upplevs där en tro på att för hårt ställda krav kan hämma
utvecklingen på landsbygden.
Energieffektiviseringsrelaterade mål finns idag på ett flertal politiska nivåer, (EU, nationellt,
regionalt och kommunal nivå) och ofta blir medlen för att åstadkomma de politiskt uppsatta
målen något som lämnas för tolkning hos de aktörer som tillsammans ska verka för att
uppfYlla målen (Energimyndigheten 2009).

6.1.5 Lokalt perspektiv
Idag ställs få krav från medborgare på kommunen när det gäller miljö och energieffektivitet
på kommunens eller kommunens bolags tjänster och service. Det bidrar till att de inte tvingas
till att arbeta med dessa frågor. Varför inte medborgarna ställer krav kan bero på flera olika
orsaker, bland annat att de saknar kunskap i dessa frågor eller att fokus ligger på andra
frågor.

6.2 Drivkrafter

6.2.1 Ledning
Förvaltningscheferna i Sala kommun är eniga om att för att lyckas med en energi- och
klimatstrategi är det >~ktigt att det finns stöd och engagemang från den högsta politiska nivån
i kommunen under hela processen. Om det inte finns stöd blir det svårt för kommunen som
organisation att bedriva ett aktivt arbete för att minska sin energianvändning, sin
klimatpåverkan och lyckas med strategin. Det kan vara en fördel om politikerna blir tidigt
inblandade i processen kring en energi- och klimatstrategi då det i slutändan är de som
kommer att besluta om den.
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Kommunen har en viktig roll i sitt ansvar för energiplanering, fysiskt planering,
kollektivtrafik, drift av tekniska anläggningar och tillsyn. Kommunen besitter även ett stort
ansvar i sin roll med möjlighet att ansvara för information och rådgivning inom energi- och
klimatfrågor. Det krävs starka direktiv och en tydlighet i dem här frågorna från politiker,
vikten av incitament är stor och måste skapas och lyftas fram. Mycket i media kretsar idag
kring dem här frågorna, här har politiken en chans att lyfta aktuella frågor och få mer
slagkraft. Att skapa en opinion hos väljarna och rida på vågen av de frågor som är aktuella
idag för ett större genomslag.
För att skapa och följa en energi- och klimatstrategi är som nämnts tidigare viktiga faktorer
att det finns en tydlig gemensam vision i kommunen samt att det finns engagerade politiker
med i processen och en stark ledning som står bakom frågan. Ett politiskt forum måste
skapas kring frågor som rör miljö och hållbarhet. Enligt forskning är en stark ledning en av
de avgörande faktorerna för att få genomslag i arbetet med energieffektivisering (Suner
Fleming et al. 2013) Är engagemangen i ledningen tydligt så arbetar man ofta aktivt med
energieffektiviseringsfrågor på lägre nivåer i verksamheterna. Inom de förvaltningarna och
bolag med stört möjlighet till att påverka kan med fördel den högsta ledingen ingå i ett
klimatråd med avsatta ansvarsområden och åtgärder för energi- och klimatstrategin. Rådet
har som syfte att träffas och diskutera åtgärder och förslag samt redovisa sina framsteg.
Kunskap och utbildningar för personer i ledningen är ett viktigt verktyg för att öka
medvetenheten och visa på hur viktigt det är att verka energiintelligent och klimatsmart.
Något som nämns i flera inter;juer är avsaknaden av en samordnare eller bristen på
eldsjälar. Upplevelsen är att det bakåt i tiden har funnits drivande personer som har lyft
frågan om energieffektivisering och samordnat arbetet med energi- och klimatfrågor, en
viktig faktor för att uppnå resultat. Någon bör ha det huvudsakliga ansvaret och avsatt tid för
den strategi och det arbete som krävs för att lyckas med den. En samordnare av den
föreslagna arbetsgrupp och organisation som ska arbeta med åtgärderna.
Ledningssystem kan vara ett verktyg för kontinuerligt och systematiskt arbete med energioch miljöfrågorna. ISO-certifieringar eller formulering av policys gällande mål och
definiering av kriterier för mätning och struktur av arbetet är andra verktyg för att uppnå
energi- och klimatmåL
studier har 'isat att samverkan mellan olika aktörer internt och externt är en viktig faktor för
en lyckad energi- och klimatstrategi. Samverkan på olika nivåer och arenor mellan
kommunen och intressenter bidrar till en kommunikation som är \iktig för förankring av
strategin som verktyg. Nätverk skapar enighet och bidrar till att fler ansluter sig (Rydholm &
Gustavsson 2011). Även regionala, nationella och internationella nätverk mellan städer,
kommuner och myndigheter har visat sig vara en viktig drivkraft. Att inte bara för att utnyttja
ekonomiska och personella resurser utan även för att bevaka omvärlden
(Klimatkommunerna 2012, s10).
Att skapa nätverk och samarbeten mellan olika kommuner och bolag är en väg att sprida
erfarenhet, kunskap och arbetssätt. Att visa på att andra lyckats, där goda erfarenheter kan
bidra till en stark drivkraft i det egna arbetet (Klugman et al. 2013). Här finns redan en
potential i den motion från centerpartiet att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett grönt

centrum, där syftet är att tydliggöra sambandet mellan stad och landsbygd. Iden är att skapa
en växtplats för kunskap och koppla samman det med näringslivsverksamhet och välfärd i
linje med utvecklingen mot ett uthålligt samhälle. Ett kompetenscentrum för de gröna
näringarna, möjlighet till nyrekrytering men även utbildningar av de redan verksamma
näringarna (Kommunstyrelsen Sala Kommun).

6.2.2 Finansiering
Tyvärr är det så att för de flesta räcker det inte att känna att en insats för att rädda klimatet
ur ett globalt perspektiv, ett världssamvete är inte tillräckligt för att motivera till åtgärder
inom energi- och klimatfrågor. För att få företag eller andra verksamheter att investera i ökad
kunskap och fysiska åtgärder i syfte att energieffektivisera så måste det visa att det går att
räkna hem ekonomiskt på en relativt kort tid. Ekonomiska incitament både inom offentliga
och privata sektorn för genomförandet av energi- och klimatbesparingsåtgärder anses vara
en stor drivkraft (Kiimatkommunerna 2012, s15, 24).
Sveriges klimatpolitik syftar idag till att nå en fossilt oberoende transportsektor, främja
förnybar energi och skapa förutsättningar för ytterligare energieffektiviseringar. Den svenska
klimatstrategin lägger stor vikt på generella ekonomiska st:yTmedel som koldioxidskatt och
utsläppshandel, kompletterade med riktade si)Tmedel som teknikupphandling, information,
differentierade fordonsskatter och investeringsbidrag för att stimulera till energi- och
klimatbesparingsåtgärder (Jernbäcker, E. 2014). Att lämna stöd till, eller på annat sätt
subventionera, energiintelligenta och klimatsmarta investeringar eller utvecklingsprojekt är
andra åtgärder. Ekonomiska styTmedel ska vara utformade så att de skapar incitament att
undvika miljöskadliga effekter vid val av produktionsmetod, produkter och distribution.
Skatter och avgifter och höjda priser på varor som kan tänkas ha en negativ påverkan på vår
miljö (Länsstyrelsen Norrbotten).
Det är en fördel att ha ett långsiktigt perspektiv när det kommer till
energibesparingsåtgärder. Att visa på energibesparandeprojekt med längre
återbetalningstider där livscykelkostnaderna (LCC) tas hänsyn till skapar ett
helhetsperspektiv. (European Commission 2010, s. 45). Ett längre perspektiv
uppmärksammar även fler potentiella energibesparingar och har enligt vissa studier visat sig
vara en framgångsfaktor för att driva fram energibesparingsåtgärder (Klugman, Ersson &
Eriksson 2013, s. 26).
Energipriserna kommer troligtvis inte att öka markant i och med tillgången på förnyelsebar
el, naturgas och kol. Däremot kan priset komma att förändras med ökade eller förändrade
skatter och miljöavgifter. Det kommer troligtvis att utgöra en större del av framtidens
energipris (Rudbert et al. 2013). Idag blir även egenproducerad energi vanligare där mindre
aktörer kan vara både energiköpare och energiproducenter. Att producera sin egen energi
ökar generellt sett intresset för energifrågor (Rudbert et al. 2013). Ett större inflytande och
bättre tillgång till information om den egna energiförbrukning samt att visa på vad andra
gjort bidrar till en större förståelse och bidrar även till agerande på energipris och
energianvändning (Rudbert et al. 2013).
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För att skapa alternativa källor för resurser till åtgärder som spar energi finns det möjlighet
att använda sig av tredjepartsfinansiering. När det handlar om energieffektivisering brukar
man prata om Energy Performance Contracting (EPC). EPC beskrivs närmare i kapitel
3-4-4.1. Det är en väg att gå för att driva fram energieffektiviseringsåtgärder där budgeten är
begränsad (Gode et al. 2007, s. 9). En studie har visat på att kommuner upplever att det är
enklare att få politiskt beslut kring EPC än för vanliga energiprojekt Dessutom genomförs
åtgärder som annars inte blivit av på grund av bristande kunnande i den egna organisationen
(Klugman, Ersson & Eriksson 2013, s. 20). I Sala kommun tittar man på möjligheterna att
använda sig av tredjepartsfinansiering inför ett stundande byte av gatubelysningen.
Mål måste arbetas in i de styrande dokumenten och sedan i själva verksamheten men det är
inte så lätt som det låter. På Ekonomikontoret upplevs uppfattningen vara att om
klimatstrategin ska bli någonting som det arbetas med så måste det viktigaste ur den lyftas ut
och tas med i budgeten. Då kommer målen även att följas upp och generera nya beslut. Ju
tydligare målen i energi- och klimatstrategin är kopplade till uppföljningsgrad desto lättare
har det att hamna i kommunens redovisning.

6.2.3 Lokalt perspektiv
En stor andel av de utsläpp vi har idag beror på de små beslut som tas i vardagen. Att lyfta
kunskapen om miljöproblemen och dess orsaker ökar medvetenheten. Informationsinsatser
på hur vi lever miljöanpassat ges med fördel ut till medborgare och verksamheter i
kommunen. Det räcker inte att de miljöanpassade alternativ finns om ingen känner till dem
eller hur de används. Konsumtionsmönster hos privatpersoner och yrkesroller är en viktig
faktor för hur väl en energi- och klimatstrategi lyckas. Att skapa incitament för de smarta
valen, bidra med kunskap till vikten av minskad energianvändning, lättillgänglig samåkning
och användning av kollektivtrafik. Att ha ett helhetsperspektiv och långsiktighet i sitt
tänkande kräver kunskap. Att stärka kunskapsnivån och medvetandet. Vikten av att även
lyfta fram den tydliga miljömärkningen och förmågan för vanliga människor att förstå
betydelsen av val som görs dagligen. Ständigt påminna och upplysa. Som exempel kan
lokaltrafiken användas för att uppmuntra pendling genom kampanjer där resenären får åka
gratis om bilnyckeln visas upp på bussen. Att visa på och ge en möjlighet att prova på dem
godare alternativen.
Kommunen kan genom sin näringslivspolitik stödja företag att utveckla klimatvänlig teknik.
Det kan vara varor och ljänster som är mer energieffektiva, eller företag med alternativa
energikällor. Genom att satsa på företag som arbetar med miljöanpassning och klimatvänliga
varor och tjänster så satsar kommunen på företag med framtiden framför sig och som har
stor tillväxtpotential (Kommunfullmäktige Kungsör 2009). Att ha en miljöimage i
kommunen, att bidra till förändring, att i kommunen använda loka resurser och att göra sig
mindre beroende av importerade råvaror i och stärka den egna produktionen. Alla viktiga
faktorer för många. För kommunen handlar det också om att leva upp till sina mål och
satsningar, genom det skapa en trovärdighet. Att ha en image av att ligga i framkant i
klimatarbetet som ger kommunen attraktivitet och konkurrenskraft kan vara starka
drivkrafter (Klimatkommunerna 2012, s 24,4). Vi tror att det är viktigt för politiker och
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gemene man att förstå betydelsen och vikten av att arbeta med energi- och klimatfrågor på
lokal nivå och den möjlighet som finns till att påverka. Att en stor del av dem förändringar
som krävs hänger samman med beteendemönster och vardagsfrågor inte enbart se dem stora
tekniska lösningarna eller frågor på global nivå. Det är även viktigt att lyfta fram dem
möjligheter en kommun har att vinna på att arbeta med dem här frågorna. Något som Sala
upplevs har en stor potential till med mycket lokala projekt och engagemang. Sådant arbete
behöver lyftas fram och visa på dem goda exemplen som redan görs. Att visa på att
energieffektiviseringar och klimatarbete skapar nya arbetstil!flillen och möjligheter till export
av teknik kan vara en starkt drivande faktor för en kommun.

6.2.4 Operativ
Tillgången av relevant och mätbar information är viktigt då besluten blir mer och mer
baserade på fakta. Att sedan ha visualisering och jämförelse kopplat till detta tydliggör
potentialen i energieffektiviseringen samt skapar möjlighet till uppföljning och utvärdering.
Möjligheter att följa mätdata i realtid med direkt återkoppling för genomförda åtgärder med
påverkan på energianvändningen. Med mätdata tillgänglig för fler öppnar det upp för nya
aktörer att kunna utföra analyser och komma med energieffektiviseringsförslag. Tydliga
nyckeltal för acceptabel energiförbrukning för olika byggnader och verksamheter. Åtgärder
för minskad energianvändning leder ofta tilllägre driftkostnader (Rudbert et al. 2013).
Det är viktigt att visa på att energibesparingar och effektiviseringar inom värme, ventilation
och belysning bidrar till en bättre arbetsmiljö. Minskat buller, bättre luft, ett behagligare
klimat och smartare belysning som bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen. Viktiga faktorer i
hur väl du presterar på arbetsplatsen. Genom att utbilda personal i energifrågor ökar
medvetenheten som kan bidra till energibesparingar och förslag på förbättringar.
I fler av kommunens verksamheter som parkskötsel, simhallen och inom lokalvården för att
nämna några har kemikalier valts bort främst för att det i verksamheten vistas mycket barn
men också för den egna arbetsmiljöns skull. Att dagligen vistas i en miljö med starka
kemikalier är svårt att förutse effekterna av, om alternativa metoder kan uppnås med mindre
farliga ämnen både för miljö och hälsa kan det vara en stark drivkraft för förändring.
Kemikalier i vår vardag är en fråga som idag är väldigt aktuell och belyst i media. Det skapar
en stark reaktion hos många, främst när det handlar om barn Här finns starka drivkrafter för
förändring och att skapa opinion och reaktion hos medborgare för bättre alternativ.
Återkommande i flera av intervjuerna med medarbetare i Sala kommun nämns vikten av att
dem satta målen och åtgärderna i en energi- och klimatstrategi måste vara förståelig och
riktad mot varje verksamhet. Upplevelsen utifrån dem gjorda intervjuerna är att det i många
verksamheter finns utrymme för och vilja att arbeta mer med energi- och klimatfrågor. Men
att det saknas mandat i dem här frågorna från politiken eller andra starka direktiv från
ledningen som lyfter motivationen att driva dem frågorna i det egna arbetet. Här kan man se
potentialen i att bjuda in alla i arbetet med strategin och ta del av varandras kunskap och
engagemang i frågan. Ett gott exempel kommer från lokalförvaltningen där fastighetsskötare,
medarbetare med ansvar över värme- och ventilation, ingenjörer, förvaltare och
energipersonal tillsammans har tagit fram förslag på energieffektiviserande åtgärder.
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Tillsammans har de skapat en lista med saker att tänka på när de går igenom kommunens
lokaler. Arbetet har även genererat en folder för det egna kontoret över vad som de själva kan
göra i det dagliga arbetet. Detta har skapat ett större engagemang i gruppen samt ökat
möjligheten och bredden i att hitta ytterligare åtgärder. Även i Västerås stad har ett liknande
angreppssätt använts vid framtagningen av deras åtgärder i energiprogrammet. En workhop
indelad inom tre åtgärdsområden, energi, transport, livsmedel & jordbruk där samtliga
intressenter brainstormat fram åtgärder och ideer inom varje sektor som sedan samlades upp
och blev konkreta åtgärder. Här är inga förslag för dumma eller ologiska, tanken är att skapa
kreativa lösningar och att skapa ett utanför boxen tänk. För att även skapa en förståelse för
mål och åtgärder har här varje förvaltning varit med i framtagningen av konkreta åtgärder
och bundit samman handlingsplanen till förvaltningen. Mål och åtgärder är förståeliga och
realistiska eftersom att det är dem själva som varit med vid formuleringen av dessa.

6.2.5 Lagar och krav
Inga större miljöproblem har löst genom att individer frivilligt ändrat sitt beteende, den
avgörande frågan är politiska styrmedel. Två centrala styrmedel att driva fram lägre
koldioxidutsläpp är ett högre pris på koldioxid samt stöd till teknikutveckling
(Energimyndigheten 2009).
Drivkraften till energieffektiviserande åtgärder kan komma utifrån lagar, regler och krav.
Men många gånger kan lagar tolkas utifrån eget behov om lagarna inte är tydligt definierade.
Att tänka förebyggande kan dock bespara tid och arbetar i ett långsiktigt perspektiv då det
troligtvis kommer att komma fler och hårdare lagar inom energi och klimatfrågan. Att stärka
dem medarbetare som finns inom kommunen, när det handlar om till exempel verksamhet
som styTs av lagar kan det krävas kompetens och kreativ personal för att ta sig runt
potentiella frågor i lagstyrd verksamhet som stör i dem här frågorna.
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) måste varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Miljöbalken är styrande i många
verksamheter och främst vid miljötillsynen och tillståndsgivning. Lag om energideklarationer
i syfte att främja en effektivare energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
Energideklarationen har även som syfte att bidra till en ökad förståelse för konsumenten
samt att skapa bättre referensvärden och möjligheter till jämförelse (Kommunfullmäktige
Kungsär 2009). Det kan vara lämpligt om energihushållning genom miljöbalken anpassas till
andra styrmedel, som ekonomiska och informativa styrmedel vilket ger förutsättningar för
kostnadseffektiv styrning (Energimyndigheten 2009).

73

7 SLUTSATSER
Som slutsats i detta arbete har några viktiga punkter tagits fram som författarna anser Sala
kommun bör tänka på när en process startas för att ta fram en ny energi- och klimatstrategi.
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Arbetet bör inte hanteras som ett projekt utan som del i en långsiktig verksamhet. Ett
långsiktigt samordnat systematiskt arbete.
En energi- och klimatstrateg bör tillsvidareanställas som samordnare i arbetet för ett
systematiskt arbete.
Tidigt bör en planering för processen men en ny energi- och klimatstrategi göras.
Under planeringen ska organisationen. omfattningen och avgränsningarna
diskuteras.
Förankring och delaktighet är viktigt därför bör alla förvaltningar och kontor samt de
kommunala bolagen ska ha en representant med i arbetet med energi- och
klimatstrategin. Ambassadörer kan även utses på olika nivåer i varje verksamhet.
Formulera SMARTA mål och avdelningsspecifika åtgärder där det tydligt framgår
vem som har ansvaret samt när de ska genomföras.
Målen bör årligen följas upp med ett antal övergripande nyckeltal för
energianvändning och koldioxidutsläpp. Åtgärderna i strategin ska följas upp årligen
och eventuellt revideras.
Långsiktiga kalkylmodeller bör användas, exempel LCC-kalkylering.
Alla politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige bör finnas med i
processen med framtagandet av en ny energi- och klimatstrategi
Genomför en kompetensutveckling för medarbetare och politiker i kommunen för att
lyfta kunskapen hur man sparar energi samt minskar sina växthusgasutsläpp.
Politikerna bör även förses med information om de lokala energisystemen.

Idag finns ett visst engagemang kring energi- och klimatfrågor i kommunen men samordning
saknas för att arbeta med dem. Avsaknaden av en samordnare och eldsjälar i arbetet återkom
under fler av de utförda intervjuerna. När Sala kommun tidigare haft en energi- och
klimatstrateg anställd var engagemanget större i organisationen. En samordnare upplevs
vara en bidragande faktor för ett lyckat energi- och klimatarbete. Något som även forskning
talar för.
Un der intervjuerna ställdes frågan om medarbetarna i Sala kommun kände till den
föregående energi- och klimatstrategin som antogs 2006. Oroväckande nog kände fler inte
till att den fanns. Andra kände till den men kände sig inte delaktig eller bidragande i arbetet
med den. För att öka delaktigheten och engagemanget bör varje förvaltning, kontor och bolag
ha en representant med i arbetet i framtagandet av en ny strategi. För att skapa ännu mer
delaktighet bör SMARTA mål och avdelningsspecifika åtgärder sättas upp. Dessutom kan
ambassadörer utses i varje verksamhet för energi- och klimatfrågor.
Kompetensutveckling kan öka engagemanget och medvetenheten i frågor kring energi- och
klimat. Sala kommuns politiker måste öka sina kunskaper i de lokala energisystemen för att
kunna ta rätt beslut. Medarbetare i kommunen kan med fördel få kunskap i hur
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energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser kan minskas. Ett kontor i kommunen har låtit
sina medarbetare gå utbildningen Vett och Watt som HESAB erbjuder med stor framgång.
Enligt intervjuade personer väcktes ett personligt engagemang i frågan och medvetenheten
ökade både på arbetsplatsen och i det egna hemmet.
Arbetet med energi- och klimatfrågor måste vara ett långsiktigt, samordnat och systematiskt
arbete, en pågående process. Handlingsplanen som innehåller mål och åtgärder ska re,~deras
varje år och följas i samband med den årliga ekonomiska uppföljningen i kommunen.

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
Arbetet har lett fram till ett par frågeställningar och förslag på fördjupade studier.
Bland Sala kommun finns det fler energikrävande byggnader och under intervjuerna har det
framkommit att det finns potential för att spara energi i flera av dessa. Därmed kan en
kartläggning av energiförbrukning i kommuns fastigheter och potential för besparingar vara
ett förslag på fordjupande studier. Lärkans sportfalt skulle vara speciellt intressant för
fortsatt arbete för att undersöka möjligheten att använda överskottsvärmen som produceras i
kylmaskinerna för att värma upp den intilliggande simhallen.
Under intervjuerna återkom de ekonomiska hindren ständigt och brist på
finansieringsmöjligheter. Men minskad energianvändning leder till minskade kostnader på
sikt. Som en ekonomisk drivkraft har tredjepartsfinansiering identifierats och därmed
uppkommer frågan "ilka möjligheter Sala kommun har att använda sig alternativ
finansiering för att investera i energieffektiv teknik.
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BILAGA 11NTERVJUFRAGOR FÖR ANSTÄLLDA l
FÖRVALTNINGAR & BOLAG
Beskriv er roll i verksamheten, vad är dina arbetssysslor?
Har ni några uttalade direktiv eller mål uppifrån gällande klimat- och energifrågor?
Hur arbetar ni med klimat- och energifrågor i ditt dagliga arbete?
Om du känner att du gör det vad driver det arbetet? T.ex. eget intresse
Känner ni till att det idag finns en klimat- och energistrategi i Sala kommun?
Om du känner till det, känner du dig delaktig i det arbetet?
Om inte vad tror du skulle krävas för att du skulle känna dig delaktig?
Kan ni se någon direkt åtgärd som skulle kunna spara energi och minska påverkan på
klimatet? Det skulle kunna vara små och enkla åtgärder på den egna arbetsplatsen t.ex.
släcka lampan, välja cykel framför bil eller samåka till jobbet eller åtgärder ute i
verksamheten.
Vad är den största drivkraften för att spara energi hos er? ekonomi, personligt engagemang,
föregå med gott exempel, tydliga direktiv eller lagkrav.
Vad är dem största hindren för att spara energi hos er? behövs det mer kunskap, större
resurser eller en tydligare ledning.
Vad tror ni att det krävs för att skapa ett engagemang i hela organisationen för
en klimat- och energistrategi.

81

BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR FÖR POLITIKER
Berätta om er själva och ert parti
Hur stort är engagemanget hos er kring energi och miljö frågor?
Hur arbetar man idag kring dessa energi- och miljöfrågor? Integreras de i andra frågor eller
tas hänsyn till energi- och klimataspekten? Frågan avser både inom den egna politiken och
beslut inom kommunstyrelsen.
Vilka drivkrafter i kommunen finns det att arbeta med energi- och klimatfrågor?
Vilka hinder i kommunen finns det i arbetet med energi- och klimatfrågor?

BILAGA 3 INTERVJUPERsONER

Kommunstyrelsens förvaltning
Medborgarkontoret
Tekniska kontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Kultur och Fritid

Personalkontor
Ekonomikontor
Räddningstjänsten Sala Heby

Je nny Nolhage
Silvana Enelo Johansson
PerSkog
Göran Åkesson
Lisa Granström
Linda Helmin
Kent Karlsson
Evelina Söderman
Parkförvaltare
Åsa Eriksson
Mikael Ågren
Gustav Persson
Möte
Magnus Holmberg Mu hr
Dan-Ola Norberg
Hans Opalinski
Anders Dahlberg
Sofia Elrud
Magnus Gunnarson
Gruppmöte
Gruppmöte
Roger Nilsson
Elinare Ungblom
Tommy Silversten
Möte
Möte
Jane Allansson
Ledningsgruppsmöte
Lennart Björk
Jonas Köping
Göran Åkesson
Ove Jansson
Dick Forsberg
M agn us Andersson

Kommunchef
Kontorschef
Energirådgivare
Kontorschef
Enhetschef VA
Reningsverket
Bilpoolen
Enhetschef Gata Park
VA/Gata park
Enhetschef
lokalförvaltningen
Värme/Vent
Enhetschef Kart/mät
Kartritare
Kontorschef
Enhetschef byggenheten
Byggnadsinspektör
Markingenjör
Planingenjör
Enhetschef miljöenheten
Livsmedelsinspektörer
Miljöinspektörer
Kontorschef
Badmästare
Vaktmästare
Vaktmästare
Lokalvårdare
Kontorschef
HR/Lön/förhandlare
Kontorschef
Upphandlare
Räddningschef
Operativ chef
Operativ chef
styrkeleda re

skolförvaltning/Vård och omsorgsförvaltning
Vård och Omsorgsförvaltningen
skolförvaltningen

June Ann Wincent
Ulla Nilsson
Per Eisen
Pelle Levenklöv

salabostäder

Bernard Nigils
Tommy Tjärnlind
Katarina Litzen
Sara Englund
Pat rik Fahlström
Annica Åkerblom
Gerd Svedberg

Förvaltningschef
Rektor Ransta
Rektor Ekeby
Rektor Ösby

Bolag

Sala Silvergruva

Företagarcentrum

Representanter från kommunala partier
Arbetarpartiet socialdemokraterna
Arbetarpartiet socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderata samlingspartiet
Moderata samlingspartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Folkpartiet
Folkpartiet

Per-Olov Rapp
Bengt Jansson
Christer Eriksson
Peter Molin
Ma ria Thunberg
Eva Axelsson
Håkan Pettersson
Hanke Janeklav
Peter kraft
Beatrice Woldert
Lars Aldefors
Peter

Andras erfarenheter
Kommunstrateg miljö Eskilstuna
kommun
Tidigare miljösamordnare
skolförvaltningen Sala kommun
Klimatstrateg Västerås Stad

Lars Wiklund
Monica Yngvesson
Anna Ljungmarker

VD
Ansvar Energi & Underhåll
VD
Serveringsansvar
Drift/vaktmästare
Näringslivschef
När i ng slivs utveckla re

