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Förord 
Klimatfrågan kommer allt starkare i fokus för samhällsdebatten. Denna trend är tydlig från 
runt år 2002, men år 2006 innebar en dramatiskt ökad mediabevakning om klimatutmaningen. 
I de växande kraven på internationella krafttag tenderar den lokala nivån ofta att hamna i 
skuggan. Likafullt har denna en avgörande roll för att möjliggöra en kraftfull klimatpolitik. 
De flesta miljöproblem kan härledas ur lokala aktiviteter, vilket gör kommunerna till en viktig 
genomförare av klimatpolitiska mål.  
 
Det nationella klimatmålet Begränsad klimatpåverkan, ett av 16 svenska miljökvalitetsmål, är 
en utgångspunkt för nationella och regionala klimatstrategier. Även kommunerna har ett an-
svar att översätta och anpassa klimatmålet till den lokala nivån. Har det nationella klimatmålet 
bidragit till ett mer kraftfullt lokalt klimatarbete? Naturvårdsverket har identifierat ett forsk-
ningsbehov kring denna frågeställning, som också bildar utgångspunkt för föreliggande rap-
port. 
 
Rapporten är genomförd vid UCER, Umeå universitet. Projektansvarig och rapportförfattare 
är fil.dr Björn Forsberg. Uppdraget har genomförts under hösten 2006, och motsvarar en in-
sats av sex arbetsveckor. Det empiriska underlaget för rapporten är visserligen begränsat, 
dock stödjer sig studien även på en mer omfattande undersökning av kommunernas miljö-
målsarbete som genomförts under 2006 i samverkan mellan UCER och CEFOS (Göteborgs 
universitet).1 Uppdragsbeskrivningen redovisas i Bilaga B. 
 
Björn Forsberg  
 
Umeå  
Maj 2007 
 

                                                 
1 Bretzer, Ylva, Björn Forsberg & Kerstin Bartholdsson, 2006. Lokal översättning av de nationella miljömålen - 
en processutvärdering av åtta svenska kommuner, Naturvårdsverket Rapport 5646. 
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Sammanfattning 
Målet om Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 övergripande nationella miljökvalitetsmål. 
Kommunerna har ett ansvar att anpassa och genomföra klimatmålet på den lokala nivån. I 
denna rapport undersöks hur ett urval svenska kommuner har svarat upp mot denna utmaning. 
Syftet är att analysera om det lokala miljömålsansvaret har resulterat i ett mer aktivt klimatar-
bete bland kommunerna. 
    Den kommunala nivån har en viktig roll som genomförare av klimatpolitikens mål, då mer-
parten av de aktiviteter som orsakar utsläpp av klimatgaser är lokala till sin natur. En innebörd 
av detta är att klimatpolitiken också behöver anpassas efter de enskilda kommunernas unika 
förutsättningar. Detta i sin tur bygger på att kommunerna själva tar på sig en aktiv roll i utar-
betande av konkreta mål och handlingsstrategier. Länsstyrelserna har också en viktig roll i 
sammanhanget, som samordnare och underlättare av klimatinitiativ bland kommunerna. 
    Rapporten belyser klimatarbetet bland åtta svenska kommuner med särskilt höga ambitio-
ner på klimatområdet. De aktuella kommunerna har med något undantag inlett sitt arbete med 
klimatfrågor innan de nationella miljökvalitetsmålen antogs 1999. Drivkrafterna att arbeta 
med klimatfrågan sätts inte heller i samband med nationella miljömål, utan bygger snarare på 
en lokal värdering om den egna kommunens medansvar för klimatutmaningen. De berörda 
kommunernas höga klimatpolitiska ambitioner yttrar sig i form av en mångfald aktiviteter, 
och en beredskap att tillskjuta extra kommunala resurser med hänvisning till lokala klimatmål. 
Däremot visar klimatpolitikens framkantskommuner inga tydliga försök att föra fram sådana 
frågor i klimatarbetet som utmanar den rådande ekonomiska politikens mål om att stimulera 
ökad materiell konsumtion, handel och tillväxt. Klimatarbetet styrs snarare till områden där 
det inte hotar intressen och värden med en stark ställning i dagens politik och samhällsliv. 
    Tydligast avtryck har det nationella klimatmålet satt i den fysiska planeringens dokument 
(översiktsplaner och detaljplaner). I viss mån beaktas klimatmålet även vid tillsyn och pröv-
ning, men sällan som någon mer central bedömningsgrund. Bland de för klimatarbetet när-
mast ansvariga tjänstemännen (lokala klimatsamordnare, etc.) är det också vanligt att det na-
tionella klimatmålet åberopas i olika sammanhang, t.ex. för att mer kraftfullt kunna hävda 
klimatfrågan vid konflikter till andra intressen. 
    Däremot åberopas det nationella klimatmålet sällan eller aldrig i den politiska debatten 
rörande lokala utvecklingsstrategier och större investeringar, och klimatfrågan för på det hela 
taget en undanskymd roll i kommunpolitikens styrande församlingar. Detta sätter samtidigt 
fokus på en intressant iakttagelse, nämligen hur lokala klimatinitiativ i stor utsträckning även 
fyller andra värden: På insatsnivå beskrivs det oftare snarare som en fråga om att skapa håll-
bara transporter och energisystem, eller en förbättrad stadsluft, än som insatser motiverade av 
klimathänsyn. Åtgärder som utgör inslag av kommuners klimatarbete är i många fall även 
inslag av att främja olika sociala och ekonomiska mål. Av detta kan man bl.a. dra slutsatsen 
att klimatarbetet på många sätt vilar på ett synergitänkande. Klimatinitiativ sker kort sagt säl-
lan enbart på klimatpolitiska grunder. Möjligheten att förena olika mål och värden i klimatar-
betet framhålls ofta som en positiv faktor bland lokala aktörer.  
    All politik bygger dock inte på synergier. I studien uppmärksammas hur klimatmålet i all-
mänhet åsidosätts vid konflikt till sådana klimatbelastande investeringar som anses nödvändi-
ga för att främja tillväxt, handel och inflyttning. Så länge detta förhållande gäller kan det häv-
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das att mål om en begränsad klimatpåverkan i praktiken omintetgörs. Dessa tillväxtsatsningar 
på nya motorvägar, bilorienterade köpcentrum m.m. framträder nämligen som centrala driv-
krafter bakom en ökad klimatbelastning. 
    På lokal nivå finns en stor idébank om hur staten mer kraftfullt kan stödja kommunernas 
klimatarbete. Vissa förslag kretsar kring utformning av investeringsstöd och andra direkta 
stödjande initiativ för att stärka klimatarbetet. Många synpunkter handlar också om reforme-
ring av sådana statliga regelverk som i olika avseenden försvårar eller motverkar möjligheten 
att nå lokala klimatmål. Till detta kan läggas synpunkter om en ur klimatsynpunkt motsägel-
sefull nationell politik, med statliga initiativ som i viktiga avseenden bidrar till en ökad kli-
matbelastning. 
 
Det går inte att dra några entydiga slutsatser om klimatmålets roll i det lokala klimatarbetet. 
Klimatmålsansvariga i kommuner vittnar allmänt om de nationella miljömålen som ett värde-
fullt instrument, om hur detta ger ökad kraft och legitimitet åt miljöarbetet i allmänhet – vilket 
även gynnar arbetet med klimatfrågor specifikt. Betydelsen av klimatmålet som styrande in-
strument för lokala klimatinitiativ är däremot mer tveksam. Dess betydelse är snarare indirekt 
än direkt enligt lokala intervjupersoner. 
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1. Inledning 
Klimatarbetet i det svenska samhället har intensifierats under senare år, och har från nationell 
sida även givits en större resursram. Man kan också notera en snabb pågående förändring i 
samtalet kring klimatutmaningen. Klimathotet har uppmärksammats av media sedan slutet av 
1980-talet, men först år 2006 har växthuseffekten brutit fram som den stora ödesfrågan i sam-
hällsdebatten. Förändringen i debattklimatet är påtaglig till och med under den korta tidrym-
den för genomförandet av denna studie. 
    Utvecklingen beträffande utsläppen av växthusgaser är, trots samhällets ökade fokus på 
klimatfrågan, bekymmersam. Det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan är ett av 
sexton miljökvalitetsmål som vägleder den svenska miljöpolitiken sedan 1999. I den nationel-
la årliga uppföljningen samordnad av Miljömålsrådet görs bedömningen att det långsiktiga 
klimatmålet är mycket svårt att nå.  
    Kommunerna har ett ansvar att översätta och anpassa klimatmålet lokalt. Detta är logiskt. 
Framgången för en nationell klimatstrategi förutsätter kommunala initiativ, för att begränsa de 
lokala aktiviteter som orsakar utsläpp av växthusgaser. Syftet med studien är att undersöka i 
vilken grad det nationella klimatmålet har resulterat i ett mer aktivt klimatarbete på den lokala 
nivån. Denna samlande fråga rymmer ett batteri av delfrågor, nämligen: 

- Anser kommunerna att miljömålsansvaret har någon betydelse som bidrag för att nå kli-
matmålet? 

- Hur samspelar klimatmålet med andra faktorer lokalt? 
- Beaktas klimatmålet vid tillsyn och fysisk planering? I så fall hur? 
- Har det nationella klimatmålet inspirerat till konkreta initiativ (investeringar, etc.) eller 

till att förhindra klimatbelastande företeelser? 
- Har kommunerna konkreta förslag till hur staten bättre kan stödja det lokala klimatarbe-

tet? 

För exakta frågeformuleringar i Naturvårdsverkets uppdragsbeskrivning, se Bilaga B. 
 
Nedan behandlas översiktligt de nationella miljömålen och den lokala nivåns roll. Därefter, i 
kapitel 3, redovisas metod samt urvalsfrågor. Kommunurvalet består av åtta svenska kommu-
ner med särskilt höga ambitioner i sitt klimatarbete. Kommunstudien som redovisas i kapitel 4 
utgör en stomme i rapporten. Framställningen bygger här på en samlad genomgång av kli-
matarbetet och dess förutsättningar i de aktuella kommunerna. Rapportens analys och slutsat-
ser presenteras i kapitel 5. Avslutningsvis lyfts blicken i några samlande reflektioner. 
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2. Kommunerna i klimatpolitiken 
Redan 1988 antogs det första klimatpolitiska målet för Sverige. År 1993 antogs en nationell 
klimatstrategi i linje med klimatkonventionens mål om att stabilisera utsläppen från industri-
länderna. Dessa steg utgör en bakgrund till de av Riksdagen 1999 antagna 15 nationella mil-
jökvalitetsmål, däribland målet Begränsad klimatpåverkan (Prop. 1997/98:145). Miljömålens 
syfte är att ge bättre struktur och ytterligare kraft åt samhällsarbetet för hållbar utveckling, 
enligt intentionerna från den av FN anordnade Riokonferensen (prop 2004/05:150, prop 
2000/01:130). Ambitionen är att miljömålen ska vara genomförda inom en generation, till 
cirka år 2020. I november 2001 antogs en uppföljande proposition som i 62 delmål precisera-
de de övergripande 15 miljökvalitetsmålen (Prop. 2001/02:130; reg.skr. 2001/02:36). Dessa 
mål reviderades något av regeringen i november 2005, dessutom tillfördes ett sextonde mål 
(Prop. 2004/05:150). I sammanhanget kan framhållas hur kommunerna sedan lång tid har 
arbetat med globala miljöutmaningar inom ramen för det lokala Agenda 21-arbetet, låt vara 
att detta har sett en avmattning bland flertalet av landets kommuner under senare år (se t.ex. 
Dahlgren & Eckerberg 2004). 
    Kommunerna har, som redan påpekats, ett ansvar för att anpassa och genomföra miljömå-
lens intentioner lokalt. Detta implicerar även ett ansvar att ta initiativ till dialog med medbor-
gare, lokalt näringsliv och frivilligorganisationer. Denna studie söker alltså öka kunskapen om 
relationen mellan det nationella klimatmålet och klimatinitiativ på lokal nivå. Det är uppen-
bart att denna fråga behöver sättas in i ett större sammanhang. Verkligheten visar nämligen att 
kommunernas egna initiativ är en väl så viktig faktor bakom lokala klimatåtaganden. Tidigare 
studier uppmärksammar hur svenska kommuners klimatåtaganden i hög grad bottnar i lokala 
initiativ, som varken varit tydligt samordnade med eller direkta svar på uppmaningar från 
statens sida (Naturskyddsföreningen 2005; 2000). En enkätundersökning av tidningen Miljö-
eko år 2000 redovisar hur de kommunala reduktionsmålen för koldioxid sammantaget vid 
denna tidpunkt var betydligt mer radikala än det nationella målet (Miljöeko 1-2 2000).2 Den 
lokala nivån kan alltså framträda som en självständig kraft i policyformulering inom klimat-
området. Här bör även uppmärksammas den lokala nivåns initiativ på den internationella are-
nan. De internationella kommunnätverken ICLEI och the Climate Alliance har mycket mål-
medvetet verkat för att stärka klimatfrågans ställning på den lokala nivån, och även fungerat 
som påtryckare gentemot nationer samt på klimatfrågans internationella förhandlingsarena. 
    Detta gör givetvis inte frågan om de nationella miljökvalitetsmålens påverkan mindre vik-
tig. Staten å sin sida har ett uppenbart ansvar som både inspiratör och för att ge kommunerna 
praktiska förutsättningar för en effektiv lokal klimatpolitik. Kommunerna å sin sida har en 
viktig roll för att de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna förverkligas i det svenska sam-
hället. I sammanhanget kan även erinras om kommunernas inbördes olikhet, med deras stora 
skillnader i miljöpolitiska ambitioner (Forsberg 2007). Även detta pekar på en viktig roll för 
staten gentemot kommunerna, nämligen att inspirera och vägleda kommuner som ännu inte 
har påbörjat ett klimatarbete. Därvid har länsstyrelserna ett särskilt ansvar.  

                                                 
2 Det finns dock olika sätt att beräkna utsläpp vilket försvårar denna typ av jämförelser. 
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3. Metod, urval, genomförande  
Studien baserar sig främst på intervjuer med företrädare för åtta svenska kommuner. Ett un-
derlag för rapporten är även medverkan vid ett antal seminarier med kommunföreträdare un-
der 2006. Nedan redovisas kommunurval och överväganden om kommunstudien.  
 
Kommunurval och kommundata 
Kommunurvalet har skett bland kommuner med uttalat höga ambitioner på klimatområdet. 
Urvalet har i huvudsak skett bland kommuner som antingen tillhör nätverket Klimatkommu-
nerna (se nedan) och/eller har placerat sig högt på Naturskyddföreningens rankning av kom-
munernas klimatarbete (en rankning som inte omfattar samtliga landets kommuner).3 Kom-
munurvalet redovisas i Tabell 1: 
 
Tabell 1. Undersökta kommuner samt några klimatindikatorer 

Kommun  
(invånarantal) 

Medlem av Klimat-
kommunerna 

Tilldelats Klimp Placering SNF:s 
klimatrankning 

Eskilstuna (91.000) 

Götene (13.000) 

Kalmar (60.000) 

Lidköping (37.000) 

Mölndal (58.000) 

Södertälje (80.000) 

Uppsala (182.000) 

Östersund (58.000) 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 2004 

Nej, men sökt 

Ja 2004, 20064 

Ja 2004, 2006 

Ja 2004 

Nej, men sökt 

Nej, men sökt 

Ja 2003 2004 2006 

Ingår Ej 

7 

10 

4 

31 

Ingår Ej 

Ingår Ej 

15 

 
Ansatsen att undersöka kommuner med höga klimatpolitiska ambitioner är inte invändnings-
fri. Detta främst eftersom dessa kommuner inte ger en helt representativ bild. En studie som 
istället belyser ett tvärsnitt av de svenska kommunerna skulle antagligen ge delvis andra svar 
på rapportens frågor. Med de resursmässiga begränsningar som funnits har bedömningen 
emellertid gjorts att avgränsningen till klimataktiva kommuner kan generera mer intressanta 
data och frågor för det fortsatta klimatarbetet och för fortsatt forskning. Kort sagt kan man 
förvänta sig att representanter för kommuner med höga ambitioner i sitt klimatarbete, också i 
högre grad har reflekterat över studiens frågor. Ett andra motiv till den valda avgränsningen är 
att även Naturvårdsverket har efterlyst en studie som i första hand fokuserar framgångsrika 
klimatkommuner. 

                                                 
3 En av kommunerna (Eskilstuna) uppfyller inget av dessa båda kriterier, men har inkluderats då kommunen 
likafullt gjort sig känd som "klimataktiv". Ett par av de kommuner som initialt bedömdes intressanta p.g.a. med-
lemskap i Klimatkommunerna och andra faktorer, föll bort då det visade sig att det saknades kontaktpersoner för 
klimatarbetet och miljöstrategiska frågor. 
4 Kalmar har dock inte fått Klimp-stöd som enskild kommun, utan via Regionförbundet i Kalmar län. 
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    Som framgår av Tabell 1 har urvalet genomförts bland både kommuner som tilldelats re-
spektive inte tilldelats ekonomiskt stöd från det statliga Klimatinvesteringsprogrammet, 
Klimp. Detta för att kunna ge perspektiv på frågan om vilken roll Klimp har i relation till lo-
kala klimatinitiativ. Att en kommun har beviljats Klimp-stöd betraktas inte här i sig som ett 
kriterium på höga klimatambitioner. Bland svenska kommuner har i växande grad etablerats 
en kultur där positionering för att erhålla medel från nationella program och EU-fonder har 
blivit ett sätt att arbeta. Mot bl.a. denna bakgrund har det bedömts att beviljat Klimp-stöd inte 
per automatik avspeglar höga ambitioner hos kommunerna i fråga. 
    Större kommuner5 är tydligt överrepresenterade inom den grupp av svenska kommuner som 
bedriver ett mer aktivt klimatarbete. Åtminstone att döma av ”klimatrankningar” samt med 
avseende på vilka kommuner som tilldelats Klimp-stöd respektive deltar i nätverket Klimat-
kommunerna. Detta ger en bakgrund till att även studiens kommunurval har fått en tydlig 
slagsida mot större kommuner. Beträffande Klimp kan man dock misstänka att större städer 
och storstäder i högre grad än mindre kommuner gynnas vid bidragstilldelning. De tre storstä-
derna har t.ex. samtliga tilldelats Klimp vid två tillfällen vardera, vilket ska ses i perspektiv av 
att totalt endast 51 svenska kommuner hade tilldelats Klimp t.o.m. hösten 2006 (Miljöinve-
steringsregistret, MIR). 
 
Tabell 2 ger en översiktlig framställning av några nyckelindikatorer rörande klimatarbetet i stu-
diens kommuner (där uppgifterna bygger på enkätsvar av kommunernas klimatsamordnare): 
 
Tabell 2. Klimatarbetet i studiens kommuner 

Kommun Inledde  
Klimatarbete 

Antagit Lokala 
Klimatmål 

Klimatarbetet avser Klimatmålets status  
bland lokala miljömål 

Eskilstuna 
Götene 
Kalmar 
Lidköping 
Mölndal 
Södertälje 
Uppsala 
Östersund 

1993 
Ca 1994 
Ca 1999 
1998-99 
2001 
Senast 1997 
1990-92 
1996-97 

Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  

Hela kommunen 
Främst intern verksamhet 
Främst intern verksamhet 
Hela kommunen 
Hela kommunen 
Främst intern verksamhet 
Hela kommunen 
Hela kommunen 

Särskilt prioriterat 
Särskilt prioriterat 
Särskilt prioriterat 
Särskilt prioriterat 
Särskilt prioriterat 
Särskilt prioriterat 
Ej särskild prioriterat 
Särskilt prioriterat 

 
Uppgifterna från kommunerna bygger främst på intervjuer, men även på lokala handlingspla-
ner och liknande av relevans för studien. Dessutom har de deltagande kommunerna besvarat 
en enkät med allmänna frågor rörande det lokala klimatarbetet. Enkäten skickades ut i sep-
tember 2006 (en per kommun), och de inkomna svaren har sedan legat till grund för de senare 
genomförda intervjuerna. Enkätfrågorna redovisas i Bilaga A. 

                                                 
5 Medelstora städer, större städer samt storstäder. 
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    Intervjuer har genomförts med en representant per kommun, nämligen den tjänsteman som 
närmast har ansvar för att samordna kommunens klimatarbete.6 De totalt åtta intervjuerna har 
skett via telefon under oktober-december 2006. Ett bakgrundsmaterial till studien är även in-
tervjuer med åtta tjänstemän och politiker på plats i de ”klimataktiva” kommunerna Kristian-
stad och Lund i februari-mars 2006. De senare intervjuerna genomfördes inom ramen för en 
mer omfattande studie av kommunernas arbete med de nationella miljömålen (se Bretzer, 
Forsberg och Bartholdsson 2006). Dessutom har intervjuats en samordnare vid Klimatkom-
munernas kansli. 
    Som framgår av Tabell 1 tillhör flertalet av de medverkande kommunerna nätverket Kli-
matkommunerna. Detta nätverk som bildades 2002 består av kommuner med ambitioner att gå 
före i klimatpolitiken. Nätverket är en utveckling av klimatpilotprojektet Utmanarkommuner-
na som Naturskyddsföreningen drev tillsammans med 5 kommuner under åren 1998-2000.7 
Klimatkommunerna har sitt kansli med tjänstemannastab i Lund, som också är en av nätver-
kets ursprungliga medlemmar. För närvarande ingår 19 kommuner i nätverket.8 Klimatkom-
munernas verksamhet finansieras på olika vägar, den viktigaste finansiären är dock Natur-
vårdsverket. Lunds kommun upplåter dessutom lokaler för nätverket.  
    Det finns delvis olika uppfattningar om Klimatkommunernas roll. Som villkor för sin med-
finansiering har Naturvårdsverket ställt krav om att bredda nätverket till att omfatta fler kom-
muner. Detta har mött viss kritik från Klimatkommunerna som i första hand önskar fördjupa 
klimatarbetet bland befintliga medlemmar. Ett växande nätverk löper enligt företrädare för 
nätverket risken att bli ohanterligt, och dessutom involvera kommuner som kanske inte är 
hängivna att arbeta med klimatfrågan. Från Naturvårdsverkets sida däremot ses Klimatkom-
munerna i högre grad som en resurs för svenska kommuner i allmänhet, en arena och inspira-
tionskälla för att få fler kommuner aktiva i klimatarbete. Detta åtminstone enligt intervjuade 
representanter för nätverket Klimatkommunerna: 

”Om man ska försvara Naturvårdsverket så säger de väl egentligen att de har svårt att 
betala till 18 redan framstående kommuner. De vill ju se en bredd... Men vi jobbar ock-
så väldigt aktivt mot andra kommuner i Sverige.” Intervju 28 februari 2006 

 
Källkritik 
Genomförandet av kommunstudien visar att rapportens frågeställningar engagerar lokala kli-
matsamordnare i högst varierande grad. Vissa intervjupersoner har gett ingående och proble-
matiserande svar på enkät- och intervjufrågor, som visar att de har reflekterat mycket kring de 
ämnen som står i fokus för rapporten. För andra intervjupersoner däremot har frågorna uppfat-
tats som främmande eller komplicerade, varför många frågor också lämnats obesvarade. Inne-

                                                 
6 Tjänstebeteckningen på intervjupersonerna är som följer: Miljöstrateg (Götene, Lidköping, Södertälje); Agenda 
21-samordnare (Eskilstuna, Kalmar); Hållbarhetsstrateg (Uppsala); Miljösamordnare (Mölndal); KLIMP-
samordnare (Östersund). Det är således endast tjänsten som KLIMP-samordnare som är uttryckligen riktad mot 
just klimatarbete. 
7 Utmanarkommunerna var Lund, Säffle, Uppsala, Växjö och Övertorneå. 
8 Medlemmarna är: Falköping, Götene, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lidköping, Luleå, Lund, Malmö, 
Mölndal, Olofström, Stockholm, Säffle, Södertälje, Uppsala, Växjö, Åmål, Östersund. Även Umeå och Stock-
holms läns landsting har fattat beslut om att ansluta sig till nätverket. 
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börden av detta är att resultaten i hög grad vilar på utsagor från den förra gruppen av intervju-
personer. 
    Valet att avgränsa intervjuerna till lokala klimatsamordnare följer naturligt av den begrän-
sade resursramen. Det kan annars argumenteras att det även hade varit önskvärt med komple-
terande intervjuer av bl.a. kommunpolitiker, företrädare för olika förvaltningar, samt lokala 
miljöorganisationer. Detta hade möjliggjort en mer mångfaceterad bild. Frågan kan även stäl-
las om klimatsamordnare har ett intresse av att framställa det lokala klimatarbetet i en särskilt 
positiv dager. Denna fråga lämnas här obesvarad. Däremot kan det noteras att endast en del av 
intervjufrågorna handlar om innehållet i själva klimatarbetet, många av frågorna kretsar an-
nars kring relationen till staten samt till andra politikområden. 
    Det kan inte heller uteslutas att vissa av studiens slutsatser hade kommit att modifieras med 
tillgång till ett mer omfattande empiriskt underlag. Som ansvarig för studiens genomförande 
är det samtidigt min uppfattning att rapportens allmänna slutsatser på många sätt överens-
stämmer med resultat av annan forskning med nära beröringspunkter till detta arbete (se t.ex. 
Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006; Dahlgren & Eckerberg 2004; Sköllerhorn & Hanber-
ger 2004; Forsberg 2002). 
    Rapportens resultat måste även bedömas i ljuset av det begränsade urvalet kommuner. Valet 
att specifikt belysa s.k. framkantskommuner, och de möjligheter respektive problem som detta 
innebär, har redan kommenterats. Ett större kommunurval som även inkluderade klimatpolitiskt 
mindre aktiva kommuner hade möjligen givit delvis annorlunda svar på studiens frågor. 
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4. Klimatmålet i åtta framkantskommuner 

Frågan om det nationella klimatmålets påverkan på den lokala nivån behöver ses i ett större 
sammanhang. I den följande fallstudien sker därför inledningsvis en allmän redogörelse för 
klimatarbetet i de undersökta kommunerna. Texten uppmärksammar även klimatmålets ställ-
ning i den allmänna förda politiken i kommunerna, både med avseende på dess resursmässiga 
prioritering och politiska målkonflikter. Detta breda grepp är nödvändigt för att möjliggöra en 
mer ingående bild av det nationella klimatmålets påverkan. Samtliga de klimatinitiativ som 
behandlas i den följande texten har alltså inte nödvändigtvis en direkt koppling till det natio-
nella klimatmålet och uppmaningar från statens sida till kommunala klimatinitiativ. Däremot 
ger en sådan helhetsbild bättre förutsättningar att bedöma den faktiska betydelsen av den na-
tionella politiken. 
 
Det lokala klimatarbetets inriktningar 
Samtliga av de undersökta kommunerna bedriver ett arbete med de nationella miljökvalitets-
målen, till vilka alltså bl.a. hör målet om Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt bör påpekas 
att flera av kommunerna redan sedan tidigare har fastställt lokala miljömål, i vilken grad de 
nationella miljökvalitetsmålen har anpassats till redan befintliga lokala miljömål eller bildar 
en helt ny uppsättning av mål har dock inte närmare utretts (se Bretzer, Forsberg & Bartholds-
son 2006 för allmän diskussion kring denna fråga). Samtliga av studiens kommuner har också 
fastställt lokala klimatmål, som är anpassade med utgångspunkt från det nationella klimatmålet.9 
    Några av studiens kommuner inledde enligt egen utsaga ett arbete med klimatfrågor mycket 
tidigt, ungefär vid tiden för Riokonferensen 1992. Här sticker särskilt Eskilstuna ut, som redan 
1993 anslöt sig till det internationella kommunnätverket Climate Alliance (alltjämt är Eskilstuna 
den enda svenska medlemmen i detta nätverk med 1360 medlemskommuner10). Det är oklart i 
vilken grad svenska kommuner faktiskt arbetade med ett tydligt klimatfokus vid denna tidpunkt. 
Intervjuer med representanter för de av studiens kommuner som tidigt fört upp klimatfrågan på 
den lokala agendan, tyder på att uppmärksammandet av klimatutmaningen inledningsvis snarare 
var principiell än i form av konkreta insatser uttryckligt motiverade av klimatskäl.11  
    Frågan om de bakomliggande drivkrafterna till att dessa åtta kommuner inlett ett mer aktivt 
klimatarbete diskuteras inte närmare i denna studie (vi återkommer nedan till den specifika 
frågan om det nationella klimatmålets roll i sammanhanget). En faktor som emellertid nämns i 
flertalet av kommunerna handlar om stödjande politiker, för vilka klimatarbetet ses som en 
angelägen uppgift för den egna kommunen. Flera kommentarer handlar om hur detta tydliga 
politiska stöd särskiljer den egna kommunen från många andra kommuner. (Det kan påpekas 
att stödjande politiker inte per automatik innebär att det också finns ett politiskt ledarskap för 

                                                 
9 Flera av kommunerna har antagit någon form av lokala klimatmål redan innan man inledde ett arbete med de 
nationella miljökvalitetsmålen. I studien har dock inte undersökts i vilken utsträckning det nationella klimatmålet 
har påverkat exakta målformuleringar. 
10 Uppgiften avser maj 2006. 
11 Som uppmärksammas nedan speglar kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete en komplex verklighet med 
olika underliggande motiv och drivkrafter. Klimatperspektivet har antagligen varit en av dessa drivkrafter redan 
tidigt i vissa svenska kommuner. Däremot är det alltså tveksamt i vilken grad klimatfrågan faktiskt hade en di-
rekt styrande roll på insatsnivå redan i början och mitten av 90-talet. 
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frågorna. Ett aktivt politiskt ledarskap är nämligen mycket ovanligt inom lokal miljö- och 
hållbarhetspolitik, se Forsberg 2002, 2007). 
    Vad som är slående när man betraktar kommunernas klimatarbete är den innehållsliga lik-
heten. Kommunerna arbetar i stor utsträckning med samma typ av åtgärder. Det handlar om 
konvertering till förnyelsebar energi i fjärrvärmenäten, åtgärder för energieffektivisering i 
bostäder och offentliga lokaler, samt införskaffande av s.k. miljöfordon i den kommunala for-
donsparken för att nämna några typiska frågor. Andra konkreta exempel inkluderar hur:  

- Flera av kommunerna har satsat på biogasanläggningar bl.a. baserade på rötning av hus-
hållsavfall.  

- Några av kommunerna bedriver ett omfattande arbete för att stimulera hållbara resemöns-
ter vid arbetspendling. Detta gäller särskilt kommunerna Mölndal och Södertälje. 

- Flera av kommunerna deltar i den Europeiska Mobilitetsveckan med seminarier, utställ-
ningar och en ”bilfri dag” då delar av tätorten stängs av för biltrafik. Särskilt omfattande 
satsningar genomförs av kommunerna Eskilstuna och Östersund. 

- Åtminstone en av kommunerna (Södertälje) har ett tydligt ungdomsfokus i sitt klimatar-
bete, med informationskampanjer och aktiviteter särskilt riktade mot ungdomar.  

På frågan om vad som är kommunens tydligaste profilfråga i klimatarbetet framhåller man i 
flera kommuner satsningarna på s.k. miljöbilar. Ofta framställs detta som den kanske främsta 
yttringen av kommunens höga klimatambitioner. Utan att dra för stora växlar på denna värde-
ring bland lokala klimatsamordnare, är det intressant att notera hur fokuseringen vid ”miljöbi-
lar” avspeglar en allmän tendens i den svenska klimatdebatten där satsningar på sådana fordon 
närmast fått karaktär av en huvudstrategi för att möta klimatutmaningarna.12 
    Ämnen som behandlas i betydligt mindre utsträckning gäller renodlade livsstilsfrågor, vid 
sidan av transportfrågorna. Ett centralt ämne i den internationella klimatdebatten handlar om 
den rika världens konsumtionsmönster och överkonsumtion. Till exempel visar den senaste 
utgåvan av Living Planet Report (WWF 2006) att svenskarnas konsumtionsnivå skulle kräva 
ytterligare två jordklot om den blev global standard. På det hela taget framträder dock kon-
sumtionssamhället som en icke-fråga i de undersökta kommunerna. Att främja lokal upphand-
ling av livsmedel för att den vägen minska transportvolymer är inte heller någon fråga som de 
undersökta kommunerna driver. Detta kan tyckas egendomligt då upphandlingsinstrumentet 
annars använts flitigt inom ramen för svenska kommuners Agenda 21-arbete. 
    Finns det då någon profilfråga som särskiljer de klimataktiva kommunerna från kommuner 
med ett inte fullt så ambitiöst klimatarbete? Visserligen saknas sådana jämförande data i den-
na rapport. Den enskilt viktigaste markören är dock möjligen satsningarna på biogaslösningar 
som kännetecknar flera av studiens kommuner (Eskilstuna, Kalmar, Lidköping, Södertälje, 
Östersund, även Götene har försökt få fram finansiering för en biogasanläggning). Biogasan-
läggningar har av mycket att döma framtiden för sig, men är ännu inte en väl etablerad teknik 
jämfört med t.ex. pellets- och andra biobränslen. Bakom satsningar på biogasanläggningar 
finns ofta lokala eldsjälar som med stor målmedvetenhet förankrar sina visioner inom kom-
munen. Biogassatsningar innebär i allmänhet en betydande initialkostnad. Därtill måste det 

                                                 
12 Detta visade sig inte minst i valrörelsen 2006 då partiernas klimatåtaganden i stor utsträckning gjordes till en 
fråga om att främja s.k. miljöbilar. 
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finnas en infrastruktur för att få avsättning för biogasen, t.ex. i form av biogasfordon och 
tankställen för dessa. Sammantaget ställer introduktion av biogassystem stora krav på intresse, 
resurser och uthållighet från kommunens sida.  
 
Betydelsen av det nationella klimatmålet 
Vilken betydelse har nationell klimatpolicy för kommuner som ligger i framkant i arbete med 
klimatfrågor? Frågan har flera ingångar och bedöms av intervjupersoner genomgående som 
svårbesvarad. När vi närmar oss detta ämne kan det vara värdefullt att tänka i termer av en 
direkt och en indirekt påverkan av det nationella klimatmålet. 
    Som redan framkommit har flera av studiens kommuner bedrivit någon form av klimatarbe-
te redan innan de nationella miljökvalitetsmålen introducerades (1999)13, medan andra kom-
muner inlett ett klimatarbete först under senare år (se Tabell 2). Det är uppenbart att det natio-
nella klimatmålet inte har varit någon bidragande faktor till framväxten av ett klimatarbete i 
den förra gruppen av kommuner. Däremot åberopas i några av dessa kommuner hur den tidiga 
nationella debatten och policydiskussionen kring klimatfrågan ger en viktig bakgrund till det 
egna klimatarbetet. 
    Inte heller de kommuner som påbörjat sitt arbete med klimatfrågor vid en senare tidpunkt 
(mest tydligt Mölndal) härleder sitt klimatarbete specifikt till det nationella miljömålet Be-
gränsad klimatpåverkan. Däremot beskriver flera av studiens kommuner hur de nationella 
miljömålen i allmänhet har varit viktiga för att skapa en grund för klimatarbetet. Man fram-
håller då hur de nationella miljömålen har skapat ordning och tydligare struktur i det lokala 
miljöarbetet, och därmed även i arbetet med klimatfrågor. Det är i sig intressant att notera att 
klimataktiva kommuner alltså snarare lägger tonvikt vid den allmänna betydelsen av de 16 
nationella miljökvalitetsmålen, än vid det nationella klimatmålet specifikt. 
    Det nationella klimatmålet innefattar delmålet om att minska de svenska utsläppen av växt-
husgaser med 4% mellan 2008-2012. Betydelsen av detta konkreta reduktionsmål i de under-
sökta kommunerna är tvetydig. Å ena sidan beskriver vissa klimatsamordnare hur modellen 
med tydliga reduktionsmål utgör ett stöd för det lokala klimatarbetet. Detta tydliggör en na-
tionell viljeriktning och bidrar därmed till att stärka det lokala klimatarbetets status. Därtill 
uppger man i några kommuner hur sådana konkreta nationella mål blir en inspiration till att 
formulera egna lokala reduktionsmål. Flertalet av studiens kommuner har dock fastställt kon-
kreta reduktionsmål för växthusgaser och fossilbränsleanvändning sedan många år tillbaka. Å 
andra sidan anser flera intervjupersoner att de nationella reduktionsmålen för växthusgaser är 
alldeles för svaga. Denna kritik ges också tyngd av det faktum att flera av kommunerna själva 
har antagit betydligt mer ambitiösa mål: 

”Det nationella klimatmålet är en minskning med 4 procent till 2012. Och vår kommuns 
mål är att vara fossilbränslefria till 2010.14 Så vi tycker ju att det nationella klimatmålet 
är lite skrattretande. Och detta tycker Klimatkommunerna rent allmänt, att det är allde-

                                                 
13 Det kan noteras att ett första nationellt klimatmål antogs redan 1988, långt innan miljökvalitetsmålet Begrän-
sad klimatpåverkan fastställdes 1999. Detta klimatmål som vägledde den svenska staten tidigare under 80- och 
90-talet var dock inte i samma utsträckning kända bland samhällets aktörer. Inte i någon av studiens kommuner 
åberopas heller detta tidigare klimatmål som en specifik inspirationskälla bakom det egna klimatarbetet. 
14 I det aktuella fallet gäller målsättningen dock endast kommunens interna verksamhet, inte den geografiska 
kommunen. 
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les för lågt. Man behöver kanske inte ta i så mycket som vi har gjort, men 4 procent är 
löjligt!” Intervju 11 oktober 2006 

Samtliga av studiens kommmuner har fastställt lokala miljömål med utgångspunkt från de 
nationella miljökvalitetsmålen. Nedbrytningen av de nationella miljömålen till den kommuna-
la nivån innebär att även klimatmålet inarbetas i kommunala miljöprogram och i flera fall 
även översiktsplaner (se följande avsnitt). I formell mening kan därför samtliga åtta kommu-
ner sägas beakta det nationella klimatmålet. 
    Frågan blir istället vilken betydelse målet faktiskt får i konkreta politiska ställningstagan-
den och handling. 
    Vi har redan konstaterat hur de nationella miljömålen enligt kommunerna själva har skapat 
en tydligare struktur för det lokala miljöarbetet. En allmän synpunkt handlar också om hur 
nationella miljömål – och klimatmålet specifikt – är en viktig plattform för att hävda klimat-
frågan i kommunen. Flera intervjupersoner hänvisar till hur deras ställningstaganden väger 
betydligt tyngre när de kan underbygga dessa med åberopande av nationella miljömål. Detta 
gäller inte minst gentemot de egna politikerna:  

”Det blir mycket kraftfullare när de märker att det här [klimatfrågan] inte är något påhitt 
av oss tjänstemän. Att det finns en kraftig nationell politik och EU-politik bakom. Det 
gör det mycket lättare att argumentera.” Intervju 23 oktober 2006 

Att miljömålen stärker miljöns sak i största allmänhet främjar alltså enligt flera lokala tjäns-
temän även det lokala klimatarbetet. Däremot är det sällan som det nationella klimatmålet 
som sådant har en direkt och tydlig påverkan på kommunala ställningstaganden och policy-
diskussioner. Inte heller har inriktningar och prioriteringar i själva klimatarbetet närmare på-
verkats av vare sig det nationella klimatmålet eller miljömålen i stort. Detta i varje fall inte 
enligt intervjuade tjänstemän. En sådan påverkan är kanske inte heller att förvänta, givet kli-
matmålets allmänt hållna natur. Som diskuteras på annan plats har däremot Klimp och andra 
bidragssystem i olika avseenden påverkat det lokala klimatarbetets inriktningar. 
 
Klimatmålet i samhällsplanering, tillsyn och strategiska beslut 
I flertalet av studiens kommuner beaktas det nationella klimatmålet (i form av de lokalt ned-
brutna klimatmål som kommunerna fastställt) i Översiktsplanen samt i varierande grad även i 
detaljplaner (det enda undantaget är Götene kommun). En kommentar från Eskilstuna: 

”Vi beaktar [det nationella klimatmålet], framförallt i ÖPL... Detta har landat i strategin 
att förtäta staden. Istället för att glesa ut den. Man tittar på vad det finns för obebyggda 
ytor i stan, och ifall man kan omvandla industriområden till boende. Så att man inte läg-
ger ut nya bostadsområden för långt ut... Detta är en medveten strategi som man följer.”  

I flera fall har klimatansvariga tjänstemän deltagit i processen med fördjupade översiktspla-
ner, och framställer också sin egen medverkan som ett viktigt skäl till att klimatmålet tydligt 
förs fram i översiktsplaneringen. Några kommuner har också antagit särskilda energi- och 
klimatplaner, där klimatmålet tydligt står i fokus. Ett exempel gäller Östersunds kommun vars 
Luft- och Klimatplan från 2001 direkt utgår från det nationella klimatmålet (liksom även må-
len om Frisk luft och Skyddande ozonskikt) med problembeskrivning och åtgärdsprogram. Ett 
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annat intressant exempel gäller referenskommunen Lund (se Kommunurval och kommunda-
ta). Här behandlar en brett upplagd underlagsrapport klimatutmaningen med utgångspunkt 
från det nationella klimatmålet. Denna har senare legat till grund för lokala klimatmål i kom-
munens strategiska hållbarhetsdokument (LundaEko, antagen 2006). 
    Flera exempel ges på hur klimatmålet påverkar samhällsplaneringens konkreta överväganden. 
Klimatmässiga hänsyn är en bakomliggande faktor till bl.a. mål om att: Förtäta stadsmiljön 
(t.ex. Eskilstuna); ställa om till en hållbar energiförsörjning i nya och befintliga bostadsområden 
(t.ex. Lidköping); utveckla hållbara transporter (t.ex. Kalmar); expandera tätorten längs befintli-
ga kollektivtrafik- och gång- cykelstråk (flera av kommunerna, t.ex. Södertälje); samt styra över 
fastighetsuppvärmning till fjärrvärme (t.ex. Östersund). Vi får anledning att återkomma till någ-
ra av dessa exempel senare i texten (se Klimatarbetets status och konflikter kring klimatmålet). 
 
Klimatfrågans tydliga genomslag i lokala plandokument behöver samtidigt relateras till en 
kommunal verklighet som rymmer många typer av överväganden. Vi har redan konstaterat att 
det nationella klimatmålets påverkan framförallt är av indirekt natur. Flertalet intervjuperso-
ner betonar överlag svårigheten att bedöma hur och i vilken omfattning det nationella målet 
Begränsad klimatpåverkan påverkar lokala initiativ och ställningstaganden. Möjligheten att 
synliggöra sådana orsakssamband kompliceras av det faktum att ofta även andra politiska 
överväganden än klimathänsyn ligger bakom kommunernas klimatrelaterade iniatitiv.  
    Bakgrunden till att de undersökta kommunerna fört upp klimatfrågan på den politiska 
agendan är å ena sidan en värdering om den lokala nivåns medansvar för de globala klimat-
utmaningarna. Denna syn speglas t.ex. i följande typiska kommentar (från Mölndal): 

”Klimatet är en väldigt tydlig fråga i hela samhällsdebatten idag, så det är klart att 
Mölndal ser sin roll i att bidra till att lösa det problemet.”  

Å andra sidan menar flera av de intervjuade klimatsamordnarna att klimatutmaningen ofta 
framstår som en både abstrakt och avlägsen frågeställning från den kommunala horisonten. 
När klimatarbetet inlemmas i olika politiska sammanhang, får det därför ofta andra förtecken 
än klimatpolitik. Vissa intervjupersoner menar att kommunens klimatarbete lika väl kan be-
skrivas som ett arbete med energifrågor, transportsystem eller stadsluft. Och att betoningen 
oftare ligger mot dessa aspekter än mot klimat som sådant. 
    Energi- och transportfrågorna är på många sätt mer konkreta, i varje fall i nuläget. Ett ex-
empel gäller Mölndals kommun som är direkt drabbad av den kraftiga trafiktillväxten i Göte-
borgsregionen. Detta beskrivs som ett högst påtagligt och akut problem för kommunen. Ut-
maningen att utveckla hållbara transportlösningar har därför hög politisk prioritet. Trots att 
Mölndal har formulerat långtgående klimatpolitiska mål handlar problembeskrivningen i det 
vardagliga arbetet mer om miljövänliga transporter och energisystem. Det handlar om att ska-
pa en dräglig trafiksituationen för mölndalsborna, om att åstadkomma ökad attraktivitet för 
kollektivtrafik och cykeltransporter: 

”Trafikproblemen är uppenbara i hela Göteborgsregionen, trängselproblematiken. Så de 
samhällsproblemen hänger väldigt tight ihop med kommunens klimatarbete. Vi över-
skrider dessutom miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och kanske också för partik-
lar. Så det är många drivkrafter (bakom det lokala klimatarbetet). Miljön är en samhälls-
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utvecklingsfråga för oss. Det hela beror på vilken ingång man har i frågorna, om det är 
klimat eller miljökvalitetsnormer eller trängselproblematik. Det spelar inte så stor roll, 
det är samma åtgärder som vi behöver genomföra.” Intervju 31 oktober 2006 

Här liksom i andra av studiens kommuner framhåller man hur olika miljö- och hållbarhetspo-
litiska bedömningar sammanstrålar i samhällsplanering och strategiska beslut. Att klimatåta-
gandet sällan är den enda bakomliggande faktorn ens i de åtgärder som står i centrum för 
kommunernas klimatarbete. Till detta ska läggas politiska överväganden utanför miljöpoliti-
ken. Viktiga drivkrafter i den lokala samhällsplaneringen är att kommunen ska uppnå ökad 
attraktivitet som boendeort, liksom främjandet av andra sociala och ekonomiska mål. Kli-
matarbetet blir ofta en del av detta större sammanhang, där man eftersträvar synergier mellan 
olika politiska hänsyn. 
    I flertalet kommuner framträder en bild av att klimatmässiga hänsyn främst sker på tjäns-
temannanivå – bland drivande tjänstemän med specialkompetens och särskilt engagemang för 
frågan – medan den politiska ledningen i högre grad uppehåller sig vid andra hänsyn, låt vara 
att politikerna i allmänhet har en positiv grundinställning till det lokala klimatarbetet. Huruvi-
da de lokala initiativen motiveras med klimatskäl, luftkvalitetsnormer eller som inslag i att 
öka kommunens attraktivitet beror alltså både på sammanhanget och vem man frågar.  
 
Klimatmålet i lagtillämpningen 
I vilken grad beaktas klimatmålet vid tillsyn enligt miljöbalken? De lokalt nedbrutna nationel-
la miljömålen beskrivs som en plattform för tillsynsarbetet i kommunerna. I den bemärkelsen 
finns det en tydlig koppling mellan det nationella klimatmålet och den lokala tillsynen. Detta 
samband understryks också av flera intervjupersoner. Frågan är istället hur aktivt man faktiskt 
åberopar klimatmålet i tillsynsarbetet.  
    Klimatmålet befinner sig på en annan nivå än det normala tillsynsarbetet med dess inrikt-
ning mot buller, föroreningar och lokala miljökvalitetsnormer. Den bild som framträder i in-
tervjuer är att det i allmänhet finns en medvetenhet om klimatmålet bland tillsynstjänstemän, 
och att detta beaktas inom miljötillsynen. I varje fall när det gäller större klimatpåverkande 
anläggningar och exploateringsärenden.15 Intervjuade kommunrepresentanter nämner även 
hur anmälningspliktiga företag på kommunens anmodan fått inrapportera sina koldioxidut-
släpp. Vanligt är även att tillsynen i dialog med företag diskuterar möjliga förbättringar för att 
minska klimatutsläpp samt öka energieffektivitet. 
    Däremot är det tveksamt om klimatmålet verkligen har en styrande roll vid tillsynsärenden, 
i form av tydliga krav på utsläppsbegräningar av klimatgaser, eller genom att direkt påverka 
etableringsbeslut och exploateringsärenden. Snarare blir det ett inslag av en helhetsbedömning 
som även väger in andra miljöfaktorer. Följande citat är från Mölndal: 

”Klimatmålet går hand i hand med vårt överskridande av miljökvalitetsnormen. Ur 
myndighetssynpunkt jobbar vi tydligast med frågan om miljökvalitetsnormer eftersom 
vi där har ett lagkrav på oss. Men i praktiken tjänar vi lika mycket koldioxid som kvä-
veoxid på det arbetet.” 

                                                 
15 Det empiriska underlaget är för litet för att ge en mer ingående uppfattning om i vilka konkreta sammanhang 
den lokala miljötillsynen anknyter till respektive bortser från klimatmålet. 
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Handläggare vid miljöförvaltningen tycks i allmänhet finnas med tidigt i planprocesser, vilket 
enligt några intervjupersoner blir en garant för att även klimatmålet beaktas i detalj- och över-
siktsplanering. Det empiriska underlaget är dock alltför begränsat för att kunna bedöma vilka 
faktiska avtryck detta i så fall sätter. 
    Värt att notera är att samverkan mellan tillsynen och den eller de tjänstemän som samordnar 
klimatarbetet framstår som svag eller obefintlig i flera av kommunerna. I den utsträckning tillsy-
nen deltar i det lokala klimatarbetet sker det alltså då i huvudsak separat inom ramen för myndig-
hetsutövningen, och inte närmare integrerat med det kommunövergripande klimatarbetet. 
 
Klimatarbetets finansiella villkor – statliga bidrag och lokal självfinansiering 
Det nationella klimatmålet kan inte isoleras från andra statliga klimatpolitiska initiativ. Bland 
lokala klimatsamordnare beskrivs klimatmålet som en del av ett större klimatpolitiskt sam-
manhang, framförallt präglat av det statliga Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp. Detta 
föranleder en diskussion om klimatarbetets resursmässiga prioritering, och vilken roll fram-
förallt Klimp har haft som led i arbetet med att nå målet om en begränsad klimatpåverkan.  
    Det är av flera skäl vanskligt att bedöma omfattningen av de undersökta kommunernas kli-
matinvesteringar. Viktigast är det faktum att många av insatserna rör sådant som för kommu-
nerna även fyller andra värden, och som till stor del antagligen skulle ha genomförts även 
utan ett aktivt klimatarbete. Mer om detta nedan. En sak är dock klar: I flertalet av studiens 
kommuner finns det en tydlig vilja att avsätta extra resurser med hänsyn till deras höga kli-
matambitioner. Ett exempel på detta är sådana merkostnader som uppstår till följd av klimat-
mässiga hänsyn vid fysiska investeringar. 
    Existensen av Klimp med flera statliga bidrag (särskilt Lokala Investeringsprogrammet, 
men även olika former av energistöd, den statligt finansierade energirådgivningen, samt stat-
liga informationsmedel nämns) har en viktig roll i kommunernas klimatarbete. Först och mest 
uppenbart som möjliggörare av ett flertal klimatinvesteringar i de undersökta kommunerna. 
Även om kommunerna själva ansvarar för huvuddelen av investeringen, beskrivs det statliga 
tillskottet ofta som en avgörande faktor till att bidragsbeviljade satsningar kommit till stånd. 
    Fyra av studiens kommuner har tilldelats Klimp, i två fall vid upprepade tillfällen (Lidkö-
ping och Östersund, se Tabell 1). Ett stort antal av de Klimpstödda åtgärderna är relaterade till 
fjärrvärme (anslutning, konstruktion och energikonvertering). I bidragstermer gäller den störs-
ta satsningen biogasproduktion i Lidköping (med ett Klimpstöd på 17 mkr). Betydande 
Klimpstöd har även beviljats energieffektivisering av fönster (Lidköping), gång- och cykel-
satsning riktad till skolelever (Eskilstuna); samt satsningar på biogas för fordon och mobili-
tetskontor (Östersund). 
    I vidare bemärkelse framhålls även hur Klimp har haft en mobiliserande roll i vissa kom-
muner. Processen med att ta fram programförslag har genererat idéer och har därtill skapat 
ökad kunskap om klimatutmaningen hos bl.a. politiker. I några kommuner har Klimp därför 
indirekt haft en viktig pådrivande roll för att stärka det lokala klimatarbetet (detta gäller sär-
skilt tydligt kommunerna Lidköping och Östersund). Även när kommuner har fått avslag på 
Klimp-ansökningar har man i flera fall valt att genomföra projekttankar som utvecklats vid 
framtagandet av programförslagen. Främst därför att projekten anses tillräckligt starkt motive-
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rade för att genomföras även utan statligt stöd. Men av några kommuner nämns även motivet 
att de nedlagda resurserna på ansökningsarbetet i annat fall vore bortkastade: 

”Det har ju visat sig att även om man inte når fram och får pengar, så utförs oftast pro-
jekten ändå eftersom man lagt ner så mycket jobb på detta. Man får in en känsla av att 
det här är viktigt.” Intervju 11 oktober 2006 

Det är dock långtifrån självklart att Klimp får denna roll av stimulator till lokala klimatinitiativ. 
I några fall påpekas hur grannkommuner som fått avslag på sina program tvärtom har släppt 
klimatfrågan helt, i besvikelse över hur det nedlagda arbetet inte har gett någon utdelning16: 

”De andra kommunerna i vårt län sökte Klimp vid första tillfället och beviljades inte bi-
drag. Och sen har de inte orkat att tag i någon fler ansökan. Det är tråkigt. För i länet har 
vi ett mål om att bli fossilbränslefria, och där skulle man kunna göra ett jättebra jobb 
tillsammans.” Intervju 24 oktober 2006 

Några av studiens kommuner har, trots sin höga framtoning på klimatområdet, efter avslag på 
Klimpansökningar valt att inte göra ytterligare försök (Götene, Södertälje, Uppsala). Bak-
grunden är resursmässiga bedömningar om att man inte har råd att satsa på något med så ovis-
sa utsikter: 

”Risken är att det blir ett proffslag som kammar hem alla pengar hela tiden. Det är klart 
att man ska ha utdelning om man är duktig, men samtidigt kan det ju bli som för oss att 
man istället väljer att prioritera bort det.” Intervju 11 oktober 2006 

Sammantaget uppvisar kommunerna en mångfald klimatåtgärder som är helt finansierade 
genom egna medel. Det är svårt att skapa sig en mer ingående bild av bakomliggande motiv 
till de satsningar som kommunerna väljer att genomföra utan statliga bidrag. Uppenbart är att 
många klimatåtgärder grundar sig på en övertygelse bland politiker och ansvariga tjänstemän 
att åtgärderna i fråga är angelägna att genomföra – med eller utan statliga bidrag: 

”Vi tänker: Vad vill vi göra? Var ser vi potentialen? Sen får man ju skaffa sig medel för 
det som känns prioriterat.” Intervju 31 oktober 2006 

Som redan konstaterats handlar det i vissa fall om satsningar där kommunen sökt statlig bi-
dragsfinansiering, men fått avslag. Vanligast är dock att sådana klimatåtgärder antingen inte 
matchar de statliga bidragssystemens inriktningar, eller att man inte aktivt har övervägt möj-
ligheten att söka statliga programstöd. Särskilt informationskampanjer nämns som ett exempel 
på klimatåtgärder som man valt att genomföra lokalt efter bedömning att det inte är menings-
fullt att söka Klimpstöd för detta. Här nämns bl.a. Europeiska mobilitetsveckan som är ett 
inslag av klimatarbetet i flera av kommunerna (se tidigare i texten):  

”När det gäller Mobilitetsveckan passar inte Klimp in riktigt, eftersom det är inriktat på 
investeringar. Man kan ju få för informationsåtgärder, men jag tror inte riktigt att Mobi-
litetsveckan är något sånt som man får för.” Intervju 23 oktober 2006 

                                                 
16 Liknande effekter har även konstaterats beträffande det resursmässigt större Lokala investeringsprogrammet, 
LIP. Se Katrin Dahlgren & Katarina Eckerberg Status för Lokal Agenda 21 - en enkätundersökning 2004 (Håll-
barhetsrådet); samt I skuggan av lokala investeringsprogrammet - kommunerna som inte beviljades stöd samt 
synen på staten i LIP:s efterföljd (UCER, 2005). 
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Många klimatrelaterade åtgärder finansieras antingen direkt via verksamhetsbudgeten inom 
olika kommunala förvaltningar och bolag, eller som inslag av större kommunala investerings-
beslut. Detta gäller t.ex. satsningar på att utveckla cykelbanenätet liksom satsningar på kraft-
värmeverk och fjärrvärme, som ofta nämns som inslag av det lokala klimatarbetet. Åtgärder 
inom dessa insatsområden anknyter till kommunala kärnverksamheter, och rör alltså sådant 
som kommunerna under alla förhållanden arbetar med. Däremot visar dessa kommuner som 
en allmän bedömning en proaktiv hållning till exempelvis utbyggnad av cykelbanor och kol-
lektivtrafik, och en beredskap att bära de extra kostnader som följer av detta. Ett område där 
detta blir särskilt tydligt gäller kommunernas inköp av s.k. miljöbilar. Dessa innebär ofta en 
väsentlig merkostnad17, som i allmänhet helt täcks av kommunen själv.18 Som vi har noterat 
är klimatmässiga hänsyn ofta viktiga när det gäller investeringar i dessa fysiska infrastrukturer 
och transportsystem, även om insatserna många gånger framförallt sker i namn av hållbara 
transporter och energisystem. 

En begränsande faktor för klimatarbetet är i allmänhet personalsituationen där det samord-
nande och strategiska tjänstemannaansvaret ligger på en eller ett fåtal individer. I flertalet av 
de undersökta kommunerna arbetar denna eller dessa ansvariga tjänstemän också med andra 
typer av uppgifter. Till detta kan läggas hur det resurstunga arbetet med att ta fram Klimp-
ansökningar ofta framställs som en målkonflikt med operativa insatser, då dessa rent krast får 
nedprioriteras under ansökningsarbetet: 

”När man bara är en person ligger ju allting annat nere.” Intervju 11 oktober 2006 

En av kommunerna avviker från denna bild, nämligen Östersund. Här har man inrättat en sär-
skilt samordningstjänst för Klimp:  

”Att jag kom in som Klimp-samordnare tror jag var en framgångsfaktor, eftersom alla 
har så mycket arbetsuppgifter.” 

Östersunds klimatprojekt Grön Trafik har därtill en egen tjänstemannastab med fyra tjänster. 
Vissa delar av kommunens klimatarbete sköts via detta projekt, inte minst utåtriktad samver-
kan inom ramen för Klimatkommunerna och andra samverkansprojekt. 
    Det bör till sist påpekas att vissa lokala klimatinitiativ inte innebär några tydliga kostnader 
för kommunen, utan närmast vilar på lokala aktörers engagemang och vilja att beakta klimat-
utmaningarna i olika sammanhang. Ett sådant exempel gäller samhällsplaneringen, som i all-
mänhet beskrivs som ett viktigt inslag av kommunernas klimatarbete. Att föra in klimatper-
spektivet i arbetet med detalj- och översiktsplanering bygger i första hand på medvetenhet och 
förändrade tankebanor hos planerare – inte på ekonomiska resursförstärkningar. (Saken kan 
förstås ställa sig annorlunda när samhällsplaneringens intentioner ska omsättas i den förda 
politiken.)  
 

                                                 
17 Skillnaderna därvid är förvisso stora. Etanolbilar är i nuläget endast marginellt dyrare än vanliga fossilfordon. 
Hybrid- och biogasbilar däremot som några av kommunerna satsar stort på (detta gäller främst Eskilstuna och 
Östersund), medför betydande merkostnader. 
18 Några av kommunerna har sökt med fått avslag på Klimp för inköp av "miljöfordon". Trots detta har man valt 
att genomföra inköpen med helt egna medel. Staten stöder dock indirekt inköp av s.k. miljöbilar genom att bio-
bränslen är statligt subventionerade. 
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Klimatmålets status och konflikter kring klimatmålet 
Vi har konstaterat att det lokala klimatarbetet i hög grad vilar på ett synergitänkande där kli-
matinsatser parallellt även främjar andra mål och värden. All politik bygger emellertid inte på 
synergier. Politiken ställs även inför målkonflikter och således även inför valsituationer och 
ofrånkomliga prioriteringar. Frågan är därför vilken status lokala klimatmål åtnjuter när de 
ställs emot ”klimatbelastande” företeelser i kommunerna. Värnar dessa klimataktiva kommu-
ner konsekvent lokala klimatmål vid konflikter till andra intressen? Eller är omsorgen om 
klimatet selektiv och avgränsad till områden där klimathänsyn inte medför tydliga uppoffring-
ar och intressemotsättningar? 
    Dessa frågor har olika ingångar:  
Studiens kommuner uppvisar ett proaktivt klimatarbete i vissa dimensioner, samtidigt som 
klimatmålet har en tydligt underordnad ställning i andra sammanhang. I flera av kommunerna 
kännetecknas klimatarbetet dels av en hög mobilisering med deltagande av många aktörer 
inom och utanför den kommunala organisationen. Dels av en betydande aktivitetsmångfald 
som täcker områden som transporter, energisystem, beteendefrågor och samhällsplanering. 
Den höga mobiliseringen och aktivitetsmångfalden gäller mest tydligt kommunerna Eskilstu-
na, Lidköping, Mölndal och Östersund. I samtliga undersökta kommuner uppfattas klimatar-
betet som en tydligt kommun- och verksamhetsövergripande frågeställning, och inte som en 
sektorsfråga (dock har de faktiska insatserna i ett par av kommunerna främst avgränsats till 
den interna verksamheten). Organisatoriskt uttrycker sig detta även i hur ansvariga tjänstemän 
i allmänhet är placerade på någon form av strategisk enhet direkt under Kommunstyrelsen. 
    Många av kommunernas större klimatinvesteringar rör å ena sidan sådant som man under 
alla förhållanden skulle genomföra, såsom investeringar i fjärrvärme, gång- cykelbanor samt 
fordonsinköp. Å andra sidan visar flera av kommunerna en tydlig vilja att ta på sig betydande 
merkostnader med hänvisning till lokala klimatmål. Exemplen på detta är många. Ett sådant 
gäller de ambitiösa satsningarna på biogassystem i några av kommunerna där lokalt framställd 
biogas försörjer kommunala fordon. Detta innebär en väsentlig merkostnad för kommunen 
jämfört med alternativet att fortsätta att upphandla och nyttja fossildrivna fordon. 
    Däremot finns det en annan typ av kostnad där kommunerna i allmänhet uppvisar en 
bristande vilja att hävda lokala klimatmål: Klimathänsyn tillåts sällan stå i vägen för invester-
ingar som anses centrala för att främja kommunens ekonomiska utveckling. Kommuner och 
regioner vill med tidsandans retorik hävda sig som spelare på en konkurrensutsatt nationell, 
europeisk och global marknad. Detta anses ställa krav på en politik som främjar:  

- handel och tillväxt av handel 
- nya företagsetableringar och inflyttning 
- snabba och effektiva transportsystem 

Växande transporter och ökad materiell konsumtion är två starkt bidragande faktorer bakom 
den ökade klimatbelastningen i dagens samhälle. Dessa bör alltså rent logiskt utgöra två vikti-
ga måltavlor för en politik syftande till att häva vår negativa klimatpåverkan. Här kan man 
dock konstatera två saker:  
    För det första har frågor om konsumtion och överkonsumtion inte någon framträdande roll 
i det lokala klimatarbetet (se även Det lokala klimatarbetets inriktningar), än mindre i den 
kommunala verksamheten i allmänhet. Tvärtom. Frågan om att främja handel och konsumtion 
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utgör en framträdande kommunal hjärtefråga. Detta är ett generellt mönster. Vissa av kom-
munerna har under senare år etablerat nya bilorienterade köpcentrum utanför centralorten eller 
bifallit en kraftig utbyggnad av befintlig bilorienterad handel (Eskilstuna, Kalmar, Södertälje, 
Uppsala, Östersund; dessutom kan tilläggas planerna i Götene på etablering av externhandel). 
Motivet är att skapa handelstillväxt – och därmed ökad konsumtion – samt att stå emot en 
motsvarande utveckling i grannkommuner. I sammanhanget bör samtidigt nämnas hur Möln-
dals kommun där den bilorienterade externhandeln sedan länge är stark, under senare år har 
valt att satsa på centrumutveckling inne i tätorten istället för ytterligare utbyggnad av extern-
handeln. 
    För det andra är politiken snarare inriktad mot att skapa gynnsamma förutsättningar för 
vägtransporter än att bryta mönster mot ökade transportvolymer. Vissa av kommunerna har 
agerat mycket kraftfullt för att få till stånd nya förbifarter, motorvägsdragningar samt bredd-
ning av befintliga motorvägar (detta gäller särskilt större kommuner som Eskilstuna, Södertäl-
je och Uppsala). Satsningar som anses nödvändiga för kommunens utveckling och konkur-
renskraft, och som från fall till fall även motiveras med argument om trafiksäkerhet och en 
förbättrad stadsmiljö. Men också satsningar som erfarenhetsmässigt genererar ökade trans-
portvolymer i strid med en resultatinriktad klimatpolitik. Till detta kan alltså läggas flera 
kommuners satsningar på transportgenererande handelsetableringar, som förstärker tendenser 
mot ett funktionsuppdelat samhälle där människor bor, arbetar och handlar på olika platser – 
och där bilen för många blir medlet att förflytta sig mellan dessa. Det lokala klimatarbetets 
satsningar på cykelbanor och kollektivtrafik blir i detta perspektiv närmast en komplementär 
satsning i transportpolitiken, och inte en politik som förmår att bryta trenden mot ökade trans-
portvolymer. Detta bekräftas även av lokala intervjupersoner. 
    Även om kommunerna själva är en pådrivande kraft för väginvesteringar bör det för ord-
nings skull poängteras att beslut som rör det statliga vägnätet fattas centralt. Konflikter mellan 
klimat och transportpolitik kan alltså inte avgränsas till blott en kommunal fråga. 
    Anmärkningsvärt få av de intervjuade klimatsamordnarna har några närmare invändningar 
mot sådana strategiska ställningstaganden av den egna kommunen som motverkar uppfyllan-
det av lokala klimatmål – av typen satsningar på bilorienterad handel, nya förbifarter och mo-
torvägar. Istället uttrycker man en mer neutral alternativt förstående hållning till sådana kom-
munpolitiska vägval. Det är tydligt att detta inte bara bottnar i ett ämbetsmannaideal om att 
visa den egna kommunen lojalitet i vått och torrt. Flera av samordnarna menar nämligen att 
sådana konflikter anknyter till politikens väsen. Detta enligt logiken att nya motorvägar eller 
bilorienterad handel utanför städerna förvisso motverkar kommunens egna klimatmål, men 
samtidigt behöver sättas i relation till att de egna politikerna har så många olika intressen att 
väga samman. Man kan inte räkna med att klimatfrågan ges prioritet i alla sammahang. 
    Samtidigt som kommunerna gör strategiska ställningstaganden som obestridligen motver-
kar lokala och nationella klimatmål, har frågan hur man genom samhällsplaneringen kan be-
gränsa miljö- och klimatbelastning blivit allt mer aktiv i flera av studiens kommuner. I särskilt 
de större kommunerna har insikten om en ohållbar trafiktillväxt föranlett en renässans för tan-
kegångar om en samhällsplanering där människan och inte bilen står i centrum. En ledstjärna 
för planeringen i kommuner som Eskilstuna, Mölndal och Östersund är att lägga ny bebyggel-
se längs befintliga kollektivtrafikstråk, eller på platser där det finns förutsättningar att skapa 
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en attraktiv kollektivtrafik. En inriktning mot ökad förtätning är ett annat exempel på sådana 
nya vindar i tätortsplaneringen (se även Klimatfrågan i samhällsplanering och strategiska 
beslut tidigare i texten).  
    Samtidigt är exploateringstrycket stort i de kommuner som är belägna i starka tillväxtregio-
ner. I några av dessa kommuner rapporteras om hur ledande kommunpolitiker har en frikostig 
inställning till att bevilja undantag från dylika riktlinjer. 
    I de undersökta kommunerna ges icke desto mindre ett flertal exempel på hur klimatarbetet 
påverkar överväganden på detaljplanenivå. Följande citat är från Östersund där nedläggning 
av flera regementen skapat nya förutsättningar för kommunen: 

”På ett av regementena ska man bygga bostäder och arbetsplatser. Och då tänker man 
mycket på energiförsörjningen – att det ska vara fjärrvärme – cykelvägar och kollektiv-
trafik. Man ska inte bygga fast för biltrafik.” 

Samtliga intervjuade kommunrepresentanter har ställts inför frågan om det förekommer att 
planerade eller föreslagna satsningar i kommunen har avstyrts med hänvisning till klimatmål 
(lokala/nationella). Inte i något fall har man kunnat ange något sådant exempel. Ett par tjäns-
temän uppfattar rent av själva frågeställningen som märklig. Helt klart är att den politiska 
ledningen i kommunerna sällan eller aldrig gör direkta återkopplingar till de egna klimatmå-
len i samband med beslut som kan tänkas öka klimatbelastningen. Som redan konstaterats 
tillhör det även ovanligheterna att miljöhänsyn i vidare mening stoppar klimatbelastande ex-
ploaterings- eller etableringsbeslut. Några intervjupersoner antyder att det kan finnas en indi-
rekt styrning. Tanken är då att den egna kommunens höga klimatambitioner sätter en prägel 
på kommunens verksamhet, som i förlängningen också påverkar vilka politiska förslag som 
förs fram i den lokala debatten. 
 
Sammantaget utövar kommunernas klimatmål ett inflytande över den lokala politiken som 
yttrar sig på många olika sätt. Likafullt vore det missvisande att hävda att klimatmålet har en 
styrande roll över kommunala utvecklingsbeslut och liknande. Flera intervjupersoner framhål-
ler hur klimathänsyn vägs in i vissa sammanhang, men inte i andra sammanhang där det också 
framstår som relevant. 
 
Synen på staten bland klimatkommuner 
De lokala klimatsamordnarnas syn på den centrala nivån är dubbel. En positiv bild av statens 
stödjande insatser ställs mot kritiska synpunkter om hur den nationella politiken även försvå-
rar det lokala klimatarbetet. Det behöver samtidigt inskärpas att uppfattningarna om statens 
insatser går starkt isär mellan enskilda klimatsamordnare. Medan några intervjupersoner i 
huvudsak är nöjda med den nationella politiken och mer specifikt statens stödjande insatser i 
det lokala klimatarbetet, ställer sig andra betydligt mer kritiska. 
    Det finns anledning att inledningsvis kommentera synen på Klimatinvesteringsprogrammet, 
Klimp. Som tidigare noterats går uppfattningarna om Klimp isär bland studiens kommuner 
(vilket delvis avspeglar huruvida kommunen har fått stöd eller ej). Men trots att några kom-
muner uttrycker sig kritiskt om Klimpmodellen i största allmänhet, är uppfattningarna om 
Klimp i huvudsak positiva (se Klimatfrågans resursmässiga prioritering tidigare i kapitlet). 
Dock finns en rad synpunkter på problem och sådant som man från kommunernas sida önskar 
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att ändra. En kritik handlar om att Klimp inbjuder till att söka stöd för konventionella tekniska 
lösningar snarare än innovativa satsningar. Lokala klimatsamordnare hävdar att man tvingas 
att tänka taktiskt, och satsa på ”säkra kort” som fjärrvärme snarare än på sådana satsningar av 
pilotkaraktär som man skulle önska bidrag för att utveckla. Kritik riktas även mot att Klimp 
främst premierar investeringar med direkt mätbara effekter. Detta ger enligt lokala intervju-
personer en styrning mot investeringar i fasta anläggningar på bekostnad av satsningar för att 
utveckla hållbara transportsystem – en utmaning som av kommunerna själva ofta bedöms som 
mer akut – då effekterna i det senare fallet ofta inte är möjliga att beräkna.  

”Energiåtgärderna rullar av sig själva, det finns så tydliga ekonomiska incitament för 
dem ändå. Där behövs inte Klimp längre, bedömer vi. Det är trafikutmaningarna som är 
den stora utmaningen, det är där vi behöver stöd!” Intervju 24 oktober 2006 

Ett vanligt önskemål bland lokala klimatsamordnare är att staten mer kraftfullt stödjer kun-
skapsutbyte mellan kommunerna, samt på annat sätt bistår med samordningsinsatser för att 
effektivisera det lokala klimatarbetet. Flera av kommunerna har t.ex. tagit fram informations- 
och utställningsmaterial på egen hand, och menar att mycket hade varit vunnet om man på 
länsnivå eller nationellt hade ett färdigt material att erbjuda kommunerna:  

”Det är ju bra om inte alla behöver göra om samma sak. Vi har lagt ner otroligt mycket 
tid och resurser på att genomföra vår resvaneundersökning, då ska inte andra behöva 
göra om samma sak.” Intervju 31 oktober 2006 

”Ska jag vara ärlig ägnar vi alldeles för mycket tid åt att byta goda idéer med varandra. 
Det pågår enormt mycket bra arbete i Sverige som man ska förstärka från nationellt 
håll. Istället för att varje kommun ska göra sin egen undersökning. Den nationella nivån 
ska ta fram underlagsmaterialet.” Intervju 31 oktober 2006 

Ett sådant statligt försök till samordnad information och kunskapsspridning i det svenska 
samhället, Klimatinformationskampanjen, lanserades 2002 som ett treårigt projekt. Avsikten 
med kampanjens tredje och avslutande år var att särskilt stödja insatser på den kommunala 
nivån efter att under de föregående åren ha genomfört övergripande nationella informations-
kampanjer och seminarier. På oklara grunder avbröts emellertid satsningen i förtid. Några 
klimatsamordnare uttrycker besvikelse över detta, liksom även den intervjuade företrädaren 
för nätverket Klimatkommunerna. 
 
Uppfattningarna om den samlade nationella politikens betydelse för möjligheten att fördjupa det 
lokala klimatarbetet går tydligt isär bland intervjupersoner. Några klimatsamordnare ser inga stör-
re problem med den nationella politiken ur det lokala klimatarbetets synpunkt. Andra intervjuper-
soner däremot uttalar sig kritiskt mot vad man uppfattar som dubbla signaler från statens sida: Å 
ena sidan en uttalad förväntan från centralt håll att kommunerna ska ta sig an klimatfrågan, samt 
statliga stödjande insatser för lokala klimatinvesteringar. Å andra sidan beslut och signaler från 
regering och nationella myndigheter som leder till ökade utsläpp och befäster bilsamhället. 
    Ett hinder för att med klimatmålet som grund driva ett starkt lokalt klimatarbete är att miljö-
målen saknar juridisk kraft i den fysiska planeringen. Detta är ett problem som uppmärksammas 
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av ett par klimatsamordnare. Hänvisningar till klimatmålet i detaljplaner blir ur juridisk synpunkt 
endast till rekommendationer. En intervjuad klimatsamordnare talar om en ”juridisk soppa”: 

”Jag har personligen svårt att förstå detta. Om man tar på sig Miljöbalksglasögon är det 
ett väldigt tydligt krav att man ska använda bästa tillgängliga teknik vid t.ex. byggande... 
Men enligt PBL kan vi inte ställa krav på energieffektivitet som går över byggnormen.”  

Den vanligaste kommentaren handlar dock om vad intervjupersoner ser som defekter i skatte-
lagstiftningen. En rad exempel ges på skattetekniska regler som främjar ohållbara företeelser 
och bestraffar miljöanpassade lösningar. Flera intervjupersoner beskriver också skattesystemet 
som det mest brådskande området att komma till rätta med om klimatarbetet ska ges ökad kraft: 

”Det är många saker som vi hoppas att man på nationellt håll kommer att undanröja, så 
att de nationella regelverken verkar i samma riktning som miljömålen.”  

Exempel på regelverk som uppfattas försvåra eller motverka klimatarbetet inkluderar:  
- Höjda taxeringsvärden på fastigheter vid installation av miljöförbättrande energilösningar 
- Skattemässiga förmåner för bilpendlare, däremot inte för dem som nyttjar kollektivtrafik, 

går eller cyklar 
Några intervjupersoner uttrycker starka önskemål om att kommunerna i högre grad synliggörs 
och erkänns i det nationella klimatarbetet. Man pekar på vad man ser som en paradox. Å ena 
sidan tillskrivs kommunerna en viktig roll som genomförare av nationella miljömål, och 
framhålls på det hela taget i policysammanhang som en betydelsefull aktör i genomförandet 
av nationell klimatpolitik. Å andra sidan menar dessa kommunföreträdare att kommunerna i 
stor utsträckning exkluderas från de nationella arenor där samtalet förs om hur det svenska 
samhället ska möta klimatutmaningarna. Ett sammanhang som i stort sett endast lämnar till-
träde åt nationella policyaktörer och näringslivet, detta åtminstone enligt dessa intervjuperso-
ner. Man har därför ett intryck av att kommunerna inte riktigt räknas i den nationella klimat-
politikens betydelsefulla forum: 

”Jag var med på ett seminarium. Energimyndigheten och Naturvårdsverket skulle utvär-
dera Sveriges klimatarbete. Man pratade om vad näringslivet har gjort, vad de olika 
myndigheterna har gjort och om styrmedel, man nämnde LIP och Klimp. Men jag tror 
inte att man nämnde ordet kommun på hela dagen. Vi var två stycken som var med och 
skrek: 'Kommunerna!' Nationella styrmedel kan utvärderas. Men vad är det som på lo-
kal nivå gör att spillvärme från den lokala industrin går in på kommunernas fjärrvärme-
nät? Det är något som händer på den lokala nivån som inte behöver ha något att göra 
med ett nationellt ekonomiskt styrmedel. Och det mötet, den händelsen utnyttjas inte 
alls på nationell nivå, man tänker inte på att den finns.” Intervju 28 februari 2006 

Vid Naturvårdsverket säger man sig ha tagit intryck av sådan kritik, och på senare tid involve-
rat kommunerna mer aktivt i den nationella policydiskussionen kring klimatutmaningen.19

                                                 
19 I samband med genomförandet av denna studie anordnade Naturvårdsverket i november 2006 ett minisemina-
rium med ett tiotal representanter för kommuner och länsstyrelser (även Energimyndigheten medverkade vid 
seminariet). Avsikten var att fånga upp synpunkter från den lokala och regionala nivån om hur staten bättre kan 
stödja kommuner och län i klimatarbetet. Medverkande kommunrepresentanter var mycket positiva till initiati-
vet, och möjligheten att direkt förmedla kritik, beröm och konstruktiva tankar. Även denna studie syftar till att 
fånga upp synpunkter och idéer från den lokala nivån. Den ovan redovisade kritiken som framförts av lokala 
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5. Analys och slutsatser 
De nationella miljökvalitetsmålen har stärkt legitimiteten för arbetet med miljö- och hållbar-
hetsfrågor i de undersökta kommunerna. I så måtto har miljökvalitetsmålen också bidragit till 
att ge kraft åt det lokala arbetet med klimatfrågor. Däremot är det mer oklart vilken påverkan 
det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan som sådant har haft. Frågan kan också 
ställas i vilken grad klimatmålet faktiskt fungerar som ett styrande instrument på lokal nivå. 
Nedan analyseras klimatmålets roll i studiens kommuner. För att möjliggöra en mer välgrun-
dad bedömning av klimatmålets möjligheter och begränsningar vidgas frågan till ett större 
politiskt sammanhang än själva miljömålsarbetet. 
 
Klimatarbetet i studiens kommuner 
De undersökta kommunerna tillhör samtliga den grupp av kommuner som bedriver ett mer 
aktivt klimatarbete. Klimatarbetets inriktning uppvisar vissa variationer mellan kommunerna, 
bl.a. med avseende på profilfrågor. Huvudintrycket är dock att de innehållsliga likheterna är 
betydande. En stor del av insatserna är av ett sådant slag som man även kan återfinna bland 
kommuner som inte lika tydligt arbetar med klimatfrågor, t.ex. satsningar på fjärrvärme, cy-
kelbanor och etanolbilar. Vad som särskiljer klimataktiva kommuner är istället främst omfatt-
ningen av det lokala klimatarbetet liksom engagemenget och den uttalade viljeriktningen. 
Dock finns det vissa typer av insatser som tydligare markerar ett klimatarbete med höga ambi-
tioner. Här har särskilt satsningarna på biogasprojekt uppmärksammats. Satsningar på biogas 
kännetecknar flera av studiens kommuner, och är ett område som tydligt förutsätter engage-
mang, resurser och politisk vilja från kommunens sida.  
    Klimatinvesteringsprogrammet omnämns som en viktig faktor för klimatarbetet i de av 
kommunerna som har beviljats Klimp-stöd. I samtliga kommuner har dock en stor del av kli-
matåtgärderna genomförts utan någon form av ekonomiskt stöd utifrån. Ställningstagandet att 
genomföra klimatåtgärder utan bidragsfinansiering speglar ytterst en kommunpolitisk bedöm-
ning att insatserna är angelägna att genomföra - med eller utan statligt stöd. De mer specifika 
drivkrafterna för kommuner att helt finansiera klimatåtgärder med egna medel är av olika 
slag. I vissa fall väljer kommunerna att gå vidare och genomföra insatser för vilka man har 
sökt statliga bidrag (främst Klimp), men fått avslag. Vissa typer av klimatinsatser rör också 
sådant som det antingen bedöms svårt att söka nationella bidrag för, eller där man inte ens har 
övervägt möjligheten. Till den förra kategorin kan särskilt nämnas informations- och dialogin-
riktade insatser gentemot allmänheten som enligt lokala intervjupersoner är svåra att få statligt 
stöd för. De klimatåtgärder som kommunerna inte har övervägt att söka stöd för tycks främst 
gälla sådant som under alla förhållanden är kommunens ansvar, investeringar som är kopplade 
till löpande verksamhet och nödvändiga satsningar i fysiska infrastrukturer. Det empiriska 
underlaget är på denna punkt dock allt för knapphändigt för att möjliggöra några kvalificerade 
bedömningar. Slutligen motiveras många klimatrelaterade investeringar även av andra politis-
ka hänsyn än klimatutmaningen. Detta gäller inte minst tunga investeringar i lokala energi- 
och transportsystem, som ofta beskrivs som viktiga inslag av kommunernas klimatarbete. 

                                                                                                                                                         
klimatsamordnare handlar dock om att kommunerna inte givits tillräckligt utrymme i en samlad policydialog 
tillsammans med tunga samhällsintressen.  
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Målstyrningens problem – Den svårstyrda verkligheten 
Som konstaterats i texten är det svårt att synliggöra direkta kopplingar mellan det nationella 
klimatmålet och klimatinitiativ på lokal nivå. Påverkan tar sig sällan direkta vägar. På den 
lokala nivån framträder en direkt koppling tydligast i kommunala miljö- och plandokument. 
Vi har noterat hur det nationella klimatmålet beaktas i såväl översikts- som detaljplaner i fler-
talet av de undersökta kommunerna. Klimatmålet beaktas också på olika sätt inom ramen för 
tillsynen. Här förefaller det som att klimatmålet främst åberopas i samband med mjukare styr-
ning i form av information, rekommendationer och inrapporteringskrav på utsläpp från an-
mälningspliktig verksamhet. Däremot omnämns inte ett enda fall där klimatmålet har åbero-
pats som skäl för att stoppa etablering av verksamhet, eller för att skärpa miljökraven på loka-
la verksamheter.  
    Trots att klimatmålet har integrerats i den kommunala planeringens centrala styrdokument 
ges samtidigt en bild av att klimatmålet i praktiken saknar ett direkt inflytande på strategiska 
beslut i kommunerna. Klimatmålet är sällan något som aktivt åberopas i samband med kli-
matbelastande investeringar och exploateringsbeslut. Dess direkta påverkan ligger isåfall un-
der den strategiska nivån, när lokalt nedbrutna reduktionsmål för växthusgaser ska omsättas i 
kommunala verksamheter, t.ex. i form av energisparåtgärder. De nationella miljömålens 
främsta betydelse har istället varit dess legitimitetsskapande roll. Det vill säga, i form av hur 
kommunernas arbete med de nationella miljömålen också skänker kraft och ökad status åt 
klimatarbetet. Dessutom har de nationella miljömålen skapat ett mer strukturerat lokalt miljö-
arbete, även detta till fördel för det specifika arbetet med klimatfrågor. Denna påverkan är 
snarare av indirekt natur. Att det nationella klimatmålets påverkan i högre grad är indirekt än 
direkt betonas även av lokala klimatsamordnare. 
    Den otydliga kopplingen till det nationella klimatmålet behöver sannolikt delvis ses i ljuset 
av studiens fokus på klimataktiva kommuner, som i de flesta fall inlett ett klimatarbete redan 
innan de nationella miljökvalitetsmålen fastställdes.20 Även om klimatmålet delvis har varit 
en inspirationskälla för dessa kommuner, finns det andra svenska kommuner där de nationella 
miljömålen i betydligt högre grad haft denna roll (jfr Bretzer, Forsberg & Bartholdsson 2006). 
Endast i en av studiens kommuner (Mölndal) anges de nationella miljömålen (men inte kli-
matmålet specifikt) som en viktig bakgrund till kommunens klimatarbete. 
    Klimatfrågans tydliga avtryck i lokala plandokument (jfr ovan) behöver samtidigt relateras 
till en kommunal verklighet som rymmer många typer av överväganden. Detta kan inte nog 
understrykas när vi bedömer klimatarbetets genomslag i kommunala policys, handlingspro-
gram och konkreta initiativ. Klimatarbetet bedrivs lika ofta med andra miljöpolitiska förteck-
en. På insatsnivå beskrivs detta ofta snarare som en fråga om att skapa hållbara transporter 
och energisystem, eller en bättre trafikmiljö och luftkvalitet i tätorten. Ett tydligt fokus på kli-
matutmaningen specifikt finner vi närmast hos de tjänstemän och politiker som har ett särskilt 
ansvar eller engagemang för frågorna. Intrycket är annars att klimatperspektivet ofta får en 
mindre framträdande roll än sådana andra värden som främjas genom klimatanknutna initiativ. 
                                                 
20 Det kan noteras att det ett första nationellt klimatmål antogs redan 1988, långt innan miljökvalitetsmålet Be-
gränsad klimatpåverkan fastställdes 1999. Detta klimatmål som vägledde den svenska staten innan de nationella 
miljökvalitetsmålen antogs 1999 var dock inte i samma utsträckning känt bland samhällets aktörer. Inte i någon 
av studiens kommuner åberopas heller detta tidigare klimatmål som en specifik inspirationskälla bakom det egna 
klimatarbetet.  
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    Det finns framförallt två skäl till detta. Ett första skäl handlar om att klimatfrågan är svårare 
att synliggöra och mobilisera lokala krafter kring jämfört med mer påtagliga lokala miljöpro-
blem. Ett andra skäl är det faktum att miljöpolitiska problemområden ofta kännetecknas av att 
de varken kan eller bör behandlas isolerade från varandra. Att skapa hållbara lokala transport-
system är också att hantera klimatproblem. Och omvänt. Synergitänkandet är därför starkt 
närvarande i det lokala klimatarbetet. Från kommunernas sida och då särskilt bland kommun-
politiker eftersträvas också synergier till andra politikområden. Insatser som beskrivs som led 
av kommunens klimatarbete kan i andra politiska sammanhang framställas som inslag av stra-
tegier för att öka kommunens attraktivitet eller för att förbättra lokala boendemiljöer – för att 
bara nämna ett par exempel på ett sådant synergitänkande. 
 
Som instrument att stärka det lokala klimatarbetet har den statliga målstyrningen i nuvarande 
form tydliga begränsningar. Detta åtminstone i den klimataktiva grupp av kommuner som 
undersökts. Det kan inte uteslutas att en mer omfattande studie baserad på ett bredare urval av 
kommuner och aktörer hade givit ett delvis annorlunda resultat. Studiens resultat väcker också 
frågan om det är troligt att mindre klimataktiva kommuner varit mer behjälpta av den statliga 
målstyrningen. Denna studie ger förvisso ingen empirisk grund att besvara frågan. Från en 
utgångspunkt kan det hävdas att de klimataktiva kommuner som utvärderats är i högre grad 
självgående, och att de statliga initiativen på området därför får en mindre betydelsefull roll. 
Från en annan utgångspunkt kan det antas att de klimataktiva kommunerna är mer mottagliga 
för nationella klimatinitiativ, än kommuner som inte visar några närmare ambitioner i denna 
fråga.  
    I sammanhanget är det också viktigt att påminna om att statens försök att stimulera kli-
matarbetet i kommunerna inte bara bygger på målstyrning. Klimp-programmet framställs ofta 
som en viktigare faktor för klimatarbetet än de nationella miljömålen (och det nationella kli-
matmålet specifikt). Detta åtminstone bland de av studiens kommuner som har beviljats 
Klimpstöd.  
 
Konflikter kring klimatmålet 
Det kan på flera grunder hävdas att klimatfrågan har en hög prioritet i studiens kommuner. 
Detta åtminstone i en samlad betraktelse. Likafullt visar studien hur lokala klimatambitioner i 
allmänhet väger lätt vid konflikter med sådana investeringar och strategier som anses betydel-
sefulla för att stärka kommunens ekonomiska utveckling. Strategier som är inriktade mot att 
främja handel, företagsetableringar samt väl utbyggda transportinfrastrukturer. 
    De växande transportvolymerna och den moderna människans resursanvändning är två kri-
tiska faktorer bakom klimatförändringarna. Rent logiskt framstår dessa därför som centrala 
mål för en resultatinriktad klimatpolitik. Här kan man dock konstatera att den förda politiken i 
kommunerna snarare än att bidra till lösningar på dessa problem, är inriktad mot åtgärder som 
förvärrar sakernas tillstånd. Undersökta kommuner driver en politik syftande till att skapa 
gynnsamma villkor för vägtransporter, inte att bryta mönster mot ökade transportvolymer. 
Satsningar på nya transportalstrande motorvägar och förbifarter är högt politiskt prioriterade i 
flera av dessa klimatpolitikens framkantskommuner. Parallella satsningar på cykelbanor och 
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kollektivtrafik blir här närmast en komplementär strategi i transportpolitiken, och inte något 
som förmår att bryta trenden mot växande transportvolymer. 
    Satsningar på externa bilorienterade köpcentrum är också en hjärtefråga för flera av klimat-
kommunerna. Dessa projekt bygger uttalat eller outtalat på förväntningar om en ökad kon-
sumtion i samhället, och stärker därtill bilens roll som ett förstahandsval vid förflyttning. Frå-
gor om att minska överkonsumtionen bland allmänheten – i perspektivet av att svenskarna 
tillhör världens mest resursförbrukande folk, blott fem andra länder utmärker sig genom en 
högre resursförbrukning (WWF Living Planet Report 2006) – drivs överhuvudtaget inte inom 
ramen för det lokala klimatarbetet. 
    Samtliga dessa exempel avser områden där det vore naturligt att åberopa lokala klimatmål 
för att ompröva eller begränsa satsningar som enligt all empirisk erfarenhet är klimatbelastan-
de. Att döma av intervjuer med lokala klimatsamordnare är det dock ovanligt att klimatmålet 
ens uppmärksammas i samband med större vägprojekt och kommunala satsningar på bilorien-
terad externhandel. Detta understryker tidigare redovisade slutsats att kommunerna sällan 
eller aldrig använder klimatmålet för att förhindra klimatbelastande företeelser. 
    Sammanfattningsvis motverkas möjligheten att nå mål om en begränsad klimatpåverkan av 
den ekonomiska tillväxtpolitikens överordnade ställning. Detta i perspektivet av hur en bilori-
enterad samhällsplanering och satsningar på handels- och konsumtionstillväxt framstår som 
centrala drivkrafter till en ökad klimatbelastning. 
 
Förväntningar på staten 
Bland lokala klimatsamordnare ges en positiv bild av de nationella miljömålen som instru-
ment i klimatarbetet. Som framkommer på annan plats anses miljömålen allmänt ha skapat 
ökad tydlighet, struktur och legitimitet i det lokala miljöarbetet, även till gagn för arbetet med 
klimatfrågor. I övrigt framträder en dubbel bild av statens hittillsvarande insatser.  
    Bland den nationella nivåns stödjande initiativ till den lokala nivån har Klimatinvesterings-
programmet en särskilt viktig roll. Som redovisas i kapitel 4 går dock uppfattningarna om 
Klimps förtjänster isär, något som inte minst avspeglar huruvida kommunen tilldelats Klimp-
stöd eller ej. Här bryts mycket positiva omdömen om Klimp bland vissa lokala klimatsamord-
nare, mot starkt kritiska synpunkter om en orättvisa i bidragsmodellen och en övertung an-
sökningsform. Det är en vanlig uppfattning lokalt att framtida nationella bidragsstöd bör strä-
va mot enkla ansökningsrutiner och tydliga kriterier för prövning av kommunala program. 
Modellen att låta kommunerna presentera utförliga klimatstrategier för att komma ifråga för 
investeringsstöd uppskattas av några intervjuade klimatsamordnare, med motiveringar om att 
detta visar att kommunen har tänkt till och ser seriöst på klimatarbetet. De kritiska synpunk-
terna är dock vanligare. Denna modell uppfattas av kritikerna som resurstung och något som 
tar kraft från operativa insatser. 
    Vissa intervjupersoner anser att återkopplingen till den nationella nivån av de statliga initia-
tiv som riktas till kommunerna bör stärkas. Man uppfattar då att staten i alltför liten grad in-
tresserar sig för kommunernas synpunkter, liksom att lära av lokala erfarenheter. Givet kom-
munernas viktiga genomförande roll i klimatpolitiken beskrivs detta som problematiskt. 
    En mer grundläggande förväntning på staten är att denna undanröjer de regelverk, subven-
tioner m.m. som anses motverka det lokala klimatarbetet. De åberopade exemplen på sådana 
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företeelser är många, särskilt uppehåller sig lokala klimatsamordnare vid den nationella skat-
telagstiftningen som på många punkter anses gynna klimatbelastande företeelser eller ekono-
miskt bestraffa investeringar i hållbara lösningar. 
    Slutligen pekar några klimatsamordnare på ett grundläggande problem med dubbla signaler 
i den nationella politiken. Å ena sidan ålägger staten kommunerna att anpassa och genomföra 
de nationella miljömålen lokalt. Å andra sidan leder den nationella politikens beslut inom bl.a. 
transportområdet till en ökad klimatbelastning i konflikt med lokala klimatmål. Det senare 
framhålls i något fall även som ett legitimitetsproblem för det lokala klimatarbetet. Det vill 
säga, det blir svårare att föra ut budskapet om klimatarbetets angelägenhet på den lokala nivån, 
om statliga instanser samtidigt fattar beslut som mycket tydligt leder till ökade klimatutsläpp. 
 

Några viktigare slutsatser om klimatmålet bland klimatfrågans framkantskommuner: 

● Kommunernas arbete med de nationella miljömålen i allmänhet har indirekt stärkt det lokala 
klimatarbetet. 

● Det nationella klimatmålet Begränsad klimatpåverkan specifikt, däremot, har inte haft nå-
gon viktig direkt roll för att stärka det lokala klimatarbetet.  

● Klimatmålet har som regel integrerats i översiktsplaner och lokala miljöprogram, och åbero-
pas även i viss utsträckning i tillsynen. Det används då som ett ”mjukt” styrmedel. I studi-
ens kommuner finnns däremot inga exempel på att klimatmålet anförts för att stoppa eller 
begränsa klimatbelastande verksamheter. 

● I den aktiva kommunpolitiken hänvisas sällan till klimatmål och lokala klimatambitioner. 
Klimatarbetet beskrivs då snarare i andra termer, t.ex. som led i lokala ambitioner att skapa 
en bättre trafikmiljö eller att öka kommunens attraktionskraft. 

● Möjligheten att uppnå mål om begränsad klimatpåverkan motverkas även i klimatfrågans 
framkantskommuner av strategiska tillväxtsatsningar på bilvägar, handel och konsumtion. 
Utmärkande för dessa investeringar är att de driver och förvärrar klimatutsläppen. 

● Lokala klimatsamordare är i huvudsak positiva till existerande nationella initiativ för att 
stärka det lokala klimatarbetet. Samtidigt riktar man kritik mot en dubbelhet i den nationel-
la politiken, där en rad regelverk och politiska initiativ inom t.ex. transportpolitiken mot-
verkar möjligheten att uppnå mål om begränsad klimatpåverkan. 

 
Slutreflektion 
I forskning ställs man inte sällan inför tankar och reflektioner som leder bortom syfte och frå-
geställningar i det aktuella projektet – men som likafullt är ämnesrelevanta synpunkter, så 
även i detta projekt. Nedan ges en reflektion kring ett par fenomen som fångat mitt intresse i 
genomförandet av denna studie av klimatmålets betydelse på den lokala nivån: 
    Som konstateras i studien finns det även bland klimatpolitikens framkantskommuner en 
tydlig tendens till att miljö och klimat underordnas sådana klimatbelastande investeringar som 
anses nödvändiga för att främja ekonomisk tillväxt. Jag har då kunnat notera hur detta emel-
lanåt även försvaras av klimatarbetets samordnande tjänstemän. Bland lokala klimatsamord-
nare är det en vanlig synpunkt att de egna politikerna inte bara kan prioritera klimatintresset, 
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då politik av nödvändighet bygger på kompromisser mellan olika intressen. Att den egna 
kommunen tar ställning för klimatbelastande verksamhet är alltså ur det perspektivet begrip-
ligt och försvarligt, vilket också några av de intervjuade klimatsamordnare gärna vill framhål-
la. Logiken i detta sätt att resonera har onekligen en poäng. Dock döljer argumentet om politi-
kens kompromissande väsen en mer grundläggande problematik.  
    Frågan är nämligen hur relevant detta argument är i samband med lokala och nationella 
klimatmål. Typiskt för de i studien uppmärksammade konflikterna är nämligen att de innebär 
en tydlig politisk valsituation mellan klimat och satsningar med en strategisk nyckelroll som 
drivkrafter till förvärrade klimatproblem. Motorvägar, förbifarter och externa bilorienterade 
köpcentrum är samtliga centrala kuggar bakom de växande transportvolymerna i samhället, 
vilket även forskningen visar (Hagson 2003; Hamer 1999). Någon uppenbar öppning för håll-
bara kompromisser mellan dessa intressen föreligger inte. Den kritiska frågan gäller alltså 
istället om det är klimathotet eller ekonomins intressen som väger tyngst. De uppmärksam-
made exemplen speglar då tydligt en klimatpolitikens underordning i sammanhang när denna 
ställs mot strategiska tillväxtinvesteringar (jfr Forsberg 2002). 
    Något som även stämmer till eftertanke är den starka fokuseringen vid s.k. miljöbilar i 
kommunerna. När kommunerna ska beskriva inriktningen på sitt klimatarbete är det just frå-
gan om ”miljöbilar” som ges i särklass mest uppmärksamhet, och som ofta får stå som symbol 
för kommunens höga klimatambitioner. Försäljningsboomen för ”miljöbilar” beskrivs också 
av några intervjupersoner som den främsta yttringen för att klimatutmaningen slagit igenom i 
människors livsstil. Under senare tid har internationellt utbrutit en intensiv diskussion om 
målkonflikter kring satsningar på biobränslen i fordonsparken. Farhågan är att omfattande 
satsningar på biobränslen riskerar att skapa nya miljöproblem inom markanvändningen, men 
även försörjningsproblem sett i ett globalt perspektiv. Enligt vissa forskare är etanolen även 
problematisk med avseende på energinetto (d.v.s. mängden energi i slutprodukten, med hän-
syn till energiåtgången i framställningsledet).21 Till detta kan så klart läggas att produktion av 
s.k. miljöbilar är lika klimatbelastande som produktion av konventionella fordon. För att ta ett 
exempel kräver produktionen av en ny bil en insats av 27 till 42 fat olja22, detta gäller i lika 
hög grad s.k. miljöbilar. Från sådana utgångspunkter är det inte självklart positivt med en 
storskalig övergång till biobränslefordon. Den kritiska frågan rör snarare hur hållbart det är 
med en fortsatt massbilism. Denna typ av perspektiv är emellertid inte, så vitt framkommer av 
kommunstudiens data, närvarande i klimatkommunernas arbete. 
    Några kommuner har förvisso tagit vad som får betraktas som mer långtgående grepp, med 
satsningar på lokala kretslopp i form av biogasanläggningar och kampanjer för livsstilsföränd-
ringar bland medborgarna (dock med huvudsakligt fokus på transportbeteenden, frågor om 
konsumtion och allmän resursanvändning har inte närmare uppmärksammats i någon av stu-
diens kommuner). Huvudintrycket är dock att klimatarbetets tyngdpunkt ligger vid åtgärder 
som vare sig utmanar strategiska mål i kommunpolitiken (ekonomiska tillväxtmål, infrastruk-

                                                 
21 Frågan är dock kontroversiell, både bland svensk och internationell forskning på området. Här uppträder två 
olika "läger", där vissa forskares mycket kritiska resultat kontrasteras med hur andra forskare presenterar en 
långt mer ljus bild av etanolens möjligheter. Dessa skillnader i resultat beror i hög grad på att man använder sig 
av olika utgångspunkter för att beräkna etanolens energivärde. Dessutom ger energiberäkningar mycket stora 
skillnader när man väger in hur och var etanolen är producerad. 
22 Schaefer, Mike, 2007. "The Truth About Oil", Energy and Capital; energyandcapital.com/articles 061110 
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turella mål, etc.) eller starka intressen i lokalsamhället i stort. Om man väljer att se på klimat-
frågan som en utmaning mot våra livsstilsmönster, dagens ekonomiska tillväxtpolitik etc. vi-
sar det lokala klimatarbetet alltjämt få tecken i en sådan riktning. Mest uppenbart kan detta 
kopplas till att klimatarbetet befinner sig i en tidig fas, där det blir naturligt att fokusera på 
åtgärder som det är enklare att både vinna stöd för samt genomföra. Detta räcker dock knap-
past som förklaring. En stor del av de lokala klimatinitiativen speglar den starka tilltro till 
tekniklösningar som sedan länge kännetecknat svensk och internationell miljöpolitik, och som 
bl.a. kommer till uttryck i de statliga investeringsstöd som haft en viktig roll för klimatarbetet 
i flera av studiens kommuner. 
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Bilaga A. Enkätfrågor till kommunerna 
 
Enkätfrågorna nedan har legat till grund för de fördjupade intervjuer som senare genomförts, 
och som bl.a. har behandlat frågor som är svårare att fånga i en enkät. 
 
Enkätfrågor till kommunerna 
(1) När inledde din kommun ett arbete med klimatfrågor? År: ____ 

(2) Har kommunen antagit lokala klimatmål?  Ja  Nej  

Om ”Ja”, besvara fråga 3-4. Gå annars direkt till fråga 5: 

(3) Sker det en årlig uppföljning av lokala klimatmål? Ja  Nej  

(4) Avser lokala klimatmål: 
Enbart den egna verksamheten  
Kommunen i sin helhet   

(5) Är klimatarbetet relaterat till de nationella miljömålen?  Ja  Nej  

Om ”Ja”, besvara fråga 6. Gå annars direkt till fråga 7: 
 
(6) Vilken status har Klimatmålet jämfört med andra nationella miljömål i kommunens miljö-
arbete? Det är:  
Särskilt prioriterat     
Varken mer eller mindre prioriterat än andra miljömål   
Det finns andra miljömål som är högre prioriterade   
 
(7) Beaktas nationella eller lokala klimatmål i samhällsplaneringen? (ÖPL, detaljplaner, etc.) 
 Ja  Nej  
 
(8) Beaktas nationella eller lokala klimatmål vid tillståndsprövning och tillsyn? 
 Ja  Nej  
 
(9) Finns det exempel på klimatinvesteringar i din kommun som genomförts utan stöd av LIP 
eller Klimp?  
 Ja  Nej  
Om ”Ja”, i så fall vad:  
 
(10) Finns det exempel på att investeringar eller beslut har förhindrats med hänvisning till 
klimatmål (lokala/nationella) i din kommun? 
 Ja  Nej  
Om ”Ja”, i så fall vad:  
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(11) Hur stor påverkan har det lokala klimatarbetet på den förda politiken i kommunen? 
 
Stor   
Ganska stor   
Ganska begränsad  
Liten eller obefintlig  
 
(12) I vilken utsträckning är staten en resurs för klimatarbetet i din kommun? 
 
I stor utsträckning  
I viss utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls   
 
(13) Anser du att din kommun ligger i ”framkant” i arbete med klimatfrågor? 
 Ja  Nej  
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Bilaga B.  
Frågeställningar i Naturvårdsverkets uppdragsbeskrivning 
 
Uppgift och syfte 
Uppgiften är att utvärdera om det lokala och regionala miljömålsansvaret/-arbetet resulterat i 
ett mer aktivt klimatarbete och i så fall hur det tagit sig uttryck. Det är dels av intresse i vilken 
utsträckning åtgärder/investeringar vidtagits i syfte att nå klimatmålet, dels vilka åtgär-
der/investeringar som man avstått från eller förhindrat med stöd av att Länsstyrelsen eller 
Kommunen antagit regionala eller lokala klimatmål. En annan frågeställning är om, och i så 
fall hur, klimatmålet beaktats i den lokala och regionala samhällsplaneringen. 
 
Syftet är också att försöka fånga upp idéer och förslag från regional och lokal nivå om hur den 
nationella nivån ytterligare kan stödja det lokala och regionala klimatarbetet.  
 
Denna rapport avrapporterar den del av uppdraget som avser den lokala nivån. 
 
Frågeställningar  
 Anser kommunerna att miljömålsarbetet, med avseende på klimatmålet Begränsad kli-

matpåverkan, har någon betydelse som bidrag till att nå klimatmålet? Hur samspelar kli-
matmålet med andra faktorer och vilken roll har klimatmålet i det lokala klimatarbetet?  

 
 Har klimatmålet beaktats vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken och i den fysiska 

planeringen? I så fall hur, vilka aktiva vägval har gjorts utifrån klimatmålet, exempel?  
 
 Ge exempel på investeringar/konkreta åtgärder som genomförts med stöd av klimatmålet 

respektive exempel på investeringar/konkreta åtgärder som förhindrats med stöd av kli-
matmålet. Frågan avser insatser som genomförts utan bidrag från LIP/Klimp. 

 
 Har kommunerna förslag till kompletterande direktiv/styrmedel från staten som kan stödja 

dem att bidra till ökad måluppfyllelse av miljömålet Begränsad klimatpåverkan? 




