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Abstract 
According to the Swedish law on municipal energy planning, all Swedish municipalities should 

have an energy plan considering access, distribution and use of energy. The law does not specify 

what to include in the term energy planning but since energy production is an important source 

of emissions, climate planning can also be included in the term. This study mainly focuses on 

energy and climate goals and indicators for monitoring these goals. Furthermore, the study 

examines how energy and climate planning is executed in ten large Swedish municipalities: 

Stockholm, Gothenburg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, 

Norrköping and Jönköping. By also summarizing national and international guidelines on 

energy and climate planning the study works as a support structure for how to execute the 

planning by choosing methods and indicators and deciding on system boundaries. The results 

in this study show that the municipalities’ planning is very heterogeneous. Municipalities 

execute the planning using different goals, base years, system boundaries, indicators and 

methods for calculating emissions. Most municipalities have set both climate and energy goals 

but most of them do not seem to reach all goals. Many municipalities take inspiration from 

national and international goals when setting up their goals. All municipalities aim to follow 

up goals yearly but limitations in access to statistics often limit the monitoring. The most 

important recommendations for future municipal energy and climate planning are to clearly 

define system boundaries, indicators and base years for goals and present the monitoring of 

goals in a way that is easy for municipal inhabitants to find and understand. 

Sammanfattning 
Enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska alla svenska kommuner ha en gällande 

energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi. Lagen specificerar inte exakt 

vad som inkluderas i begreppet energiplanering men eftersom energiproduktion är en viktig 

källa till utsläpp kan även klimatplanering inkluderas i begreppet. Detta arbete fokuserar främst 

på målsättningar inom energi och klimat samt indikatorer för uppföljning av mål. Vidare 

undersöker arbetet hur energi- och klimatplanering går till i tio stora svenska kommuner: 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, 

Norrköping och Jönköping. Genom att dessutom sammanfatta nationella och internationella 

riktlinjer för klimat- och energiplanering fungerar arbetet som en stödstruktur för hur planering 

kan genomföras genom val av metoder och indikatorer samt sättande av systemgränser. 

Resultatet i denna studie visar att planeringsarbetet i kommunerna är väldigt heterogent. 

Kommunerna arbetar med planeringen med hjälp av varierade målsättningar, basår, 

systemgränser, indikatorer samt beräkningsmetoder för utsläpp. De flesta kommunerna har satt 

upp mål inom både klimat och energi men de flesta som gjort detta ser inte ut att nå samtliga 

mål. Många av kommunerna tar inspiration av nationella och internationella målsättningar när 

de sätter egna mål. Alla kommuner har ambitionen att följa upp mål årligen men brist på 

tillgänglig statistik begränsar uppföljningen i många fall. De viktigaste rekommendationerna 

för kommuners framtida energi- och klimatplanering är att tydligt definiera systemgränser, 

indikatorer och basår för målsättningar samt att redovisa måluppföljning på ett sätt som är 

enkelt för kommuninvånare att hitta och förstå. 
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1. Introduktion 

1.1 Antropogena klimatförändringar 
Mänskliga aktiviteter har sedan den industriella revolutionen höjt jordens medeltemperatur. 

Dessa aktiviteter inkluderar förbränning av fossila bränslen som släpper ut växthusgaser, vilket 

bidrar till den antropogena växthuseffekten. En förhöjd medeltemperatur leder i sin tur till 

klimatförändringar som ger upphov till flertalet negativa ekologiska, sociala och ekonomiska 

effekter (Houghton, 2015). Dagens globala temperaturökning sker i en takt på ungefär 0,2°C 

per tio år (Masson-Delmotte et al., 2018). 

 

I den särskilda rapporten av FN:s klimatpanel IPCC, utgiven 2018, beskrivs effekterna vid en 

antropogen global uppvärmning på 1,5°C jämfört med 2°C över förindustriella nivåer. Dessa 

är de minst allvarliga scenarierna för global uppvärmning men medför ändå många allvarliga 

konsekvenser. Om uppvärmningen begränsas till 1,5°C (jämfört med 2°C) reduceras skadliga 

effekter och de flesta anpassningsbehov på grund av klimatförändringar. För att begränsa 

uppvärmningen på 1,5°C sammanfattar IPCC att de antropogena globala nettoutsläppen av 

koldioxid (CO2) måste minska med ungefär 45 % från år 2010 till 2030 och nå netto noll vid 

2050. Netto noll innebär inte att utsläppen når noll utan att kompenserande åtgärder som 

koldioxidinlagring (carbon dioxide capture and storage, CCS) kan ta upp koldioxidutsläppen ur 

atmosfären. För att begränsa uppvärmningen till 2°C bör istället utsläppen minska med 25 % 

innan 2030 och nå netto noll vid 2070. Stora utsläppsminskningar måste därmed ske inom 

samtliga sektorer vilket kräver snabba och omfattande förändringar i energi- och landsystem, 

urbana- och infrastruktursystem samt industriella system (Masson-Delmotte et al., 2018).   

 

1.2 Energisystemets påverkan på klimatet 
Globalt sett sker den största andelen av energiproduktionen genom förbränning av fossila 

bränslen (Houghton, 2015). Koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen stod år 2010 

för 60 % av de totala växthusgasutsläppen globalt sett. Det är tydligt att energisektorn globalt 

sett är en betydande källa till utsläpp då den tillsammans med industrisektorn står för större 

utsläpp än jordbrukssektorn (Edenhofer, 2015). För att hålla den globala uppvärmningen under 

2°C måste alla energisektorer minska sitt fossilberoende snarast. Annars kan utsläppen från 

energisektorn bidra till oåterkalleliga effekter på klimatet (Houghton, 2015).  

 

Sverige har till en hög grad övergått till användandet av förnybar energi då ungefär hälften av 

energin räknas som förnybar (SCB, 2019a). Detta illustreras i Figur 1.1 och 1.2.  Det är dock 

viktigt att poängtera att även förnybara energikällor kan ge upphov till växthusgasutsläpp när 

hela produktionskedjan beaktas. Exempelvis kan utsläpp ske när transport av vindkraftverk sker 

samt under själva produktionen vilket gör att vindkraft inte kan räknas som en strikt 

”nollutsläpp”-energikälla (Wang & Sun, 2012). Dessutom fungerar avfallsförbränning som en 

energikälla till många svenska värmekraftverk. I avfallet förekommer fossil plast som ger 

upphov till utsläpp vid förbränning (Naturvårdsverket, 2019b). För att ge en fullständig bild av 

Sveriges totala utsläpp visas detta i Figur 1.3. Här räknas utsläpp utanför energisektorn också 

med. Metod för utsläppsberäkningen beskrivs i Avsnitt 4.1.2.2.  
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Figur 1.1. Sveriges elproduktion. Hämtad från (SCB, 2019).    Figur 1.2 Sveriges energianvändning efter samhällssektor. 

                                         Hämtad från (SCB, 2019). 

 

 

 
 
Figur 1.3. Sveriges totala utsläpp per sektor år 2018. Statistik hämtad från (SCB, 2019b).  

 

I de klimatscenarier för 1,5°C som sammanfattas av IPCC finns förbättringar jämfört med 

dagens energisystem. Dessa inkluderar lägre energianvändning (bland annat genom 

energieffektiviseringar), snabbare elektrifiering av slutanvändning av energi (vilket innebär att 

växla från fossil energianvändning hos slutanvändaren) och en högre andel 

lågutsläppsenergikällor. Andelen förnybar energi av totala eltillförseln beräknas vara 70–85 % 

vid 2050. Elproduktion från kärnkraft och fossila bränslen med CCS ökar i de flesta scenarier. 

Genom att använda CCS kan andel gas i den globala elproduktionen ligga på runt 8 % år 2050 

medan andelen kol minskar till 0 %. Utsläpp från industrier beräknas vara 65–90 % mindre 

jämfört med 2010. Denna minskning kan inte endast ske genom energi- och 

processeffektivisering utan även genom andra teknologier och åtgärder. Urbana- och 

infrastruktursystem kommer förändras liksom reduktioner i transporter och byggnader. 

Andelen el i energibehovet för byggnader bör vara runt 55–75 %. Andelen slutenergi med 

lågutsläpp i transportsektorn bör vara runt 35-65 % år 2050 (Masson-Delmotte et al., 2018). 
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Sammanfattningsvis krävs många och omfattande förändringar i dagens energisystem för att 

bromsa den globala uppvärmningen. Detta ställer krav på energiaktörer men att minska 

fossilberoendet och göra en övergång till förnybara bränslen behöver inte vara ekonomiskt 

kostsamt. Studier har visat att det finns ett samband mellan övergången till förnybar energi och 

ekonomisk tillväxt (Saint Akadiri, Alola, Akadiri, & Alola, 2019). Dessutom kan 

energieffektiviseringar på 30–50 % ske med försumbara eller inga kostnader i industrialiserade 

länder. Tekniker för hållbara energilösningar finns, men för att få aktörer att övergå till hållbara 

lösningar krävs ekonomiska incitament såsom skattereduktioner (Houghton, 2015). 

 

1.3 Kommunal energi- och klimatplanering 

En kommunorganisation har stor rådighet att påverka både användning och tillförsel av energi 

och därmed även dess miljöeffekter. Detta gör den genom sina roller som offentlig aktör, 

informatör, arbetsgivare samt ägare av fastigheter och energibolag. Att sammanställa en 

energiplan är ett sätt att strukturera och styra energiarbetet i kommunen (Energimyndigheten, 

2018b). Svenska kommuner ska enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering ha en 

gällande energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi. I denna ska finnas en 

konsekvensanalys över hur genomförandet av planen påverkar miljö, hälsa och 

resurshushållning.  

 

Eftersom lagen inte specificerar exakt hur energiplaneringen ska gå till kan en kommun välja 

hur arbetet ska struktureras i olika program, strategier, handlingsplaner och andra dokument. 

Energiplanering behöver därför inte ske i en specifik ”energiplan” – planeringen kan ske i flera 

olika dokument. I detta arbete används ett antal olika termer för energiplaneringsdokument 

(såsom energiplan, klimatprogram eller miljöstrategi) beroende på vilket ord en källa 

(exempelvis en kommun) använder sig av. Eftersom skillnaden kan variera och vara godtycklig 

förklaras innebörden av de olika dokumenten inte alltid utförligt men de som nämns i arbetet 

har alla bedömts som relevanta för ämnet energiplanering. Då energiplanering hänger tätt ihop 

med klimatplanering samt målsättningar inom både energi och klimat läggs fokus i arbetet på 

både klimat och energi. I fortsättningen används samlingsnamnet ”energi- och 

klimatplanering” för kommuners arbete med energiplaner och liknande dokument samt 

tillhörande målsättningar.  

 

1.3.1 Indikatorer och nyckeltal i energi- och klimatplanering 

Många kommuner sätter upp energi- och klimatmål som ett sätt att kontinuerligt förbättra 

kommunens miljöprestanda. Dessa mål kan handla om att minska energianvändningen, 

energieffektivisera verksamheten eller minska växthusgasutsläppen (Klimatkommunerna, 

U.å.-b, U.å.-d). Som redovisas i Avsnitt 4.2.7–16, beskrivs målen vissa fall i själva 

energiplanen, medan de i andra fall finns separat i miljö- och/eller klimatprogram. När en 

kommunal klimatstrategi skapas är det första steget en utsläppsinventering. Denna grundar sig 

på statistik om utsläpp och energianvändning och kan komma från exempelvis 

Statistikmyndigheten SCB eller RUS (regional utveckling och samverkan i 

miljömålssystemet). Statistiken belyser de viktigaste utsläppskällorna och lägger en grund för 

hur kommunen ska identifiera förbättringsområden och formulera sina mål och strategier. 

Beräkningsmetoder måste väljas och systemgränser och andra antaganden måste redovisas 

(Klimatkommunerna, U.å.-f). Metoder beskrivs i avsnitt 4.1.1. För att sedan följa upp och 

utvärdera miljöprestandan i organisationer används indikatorer (Diakaki, Grigoroudis, & 

Stabouli, 2006). Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency, EEA) använder sig 
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av 122 olika indikatorer för att underlätta utformning, övervakning, utvärdering och 

kommunicering av miljöpolitiska ramverk och målsättningar. De klassificeras inom följande 

kategorier (och svarar på följande frågor) (Europeiska miljöbyrån, 2020): 

• Beskrivande indikatorer (Vad händer?) 

• Indikatorer för prestanda (Spelar det någon roll? Når vi målen?) 

• Indikatorer för effektivitet (Förbättras vi?) 

• Indikatorer för policy-effektivitet (Fungerar åtgärderna?) 

• Fullständiga välfärdsindikatorer (Går det på det stora hela bättre för oss?) 

 

Ett annat ord för indikatorer är nyckeltal. ”Gröna nyckeltal” definieras av 

Nationalencyklopedin som ”mätbara indikatorer på hur miljötillståndet förändras” 

(Nationalencyklopedin, U.å.). I realiteten är skillnaden mellan indikatorer och nyckeltal 

godtycklig. Vissa kommuner använder ordet nyckeltal medan andra använder indikatorer för i 

princip samma sak. Därför behandlas orden som likvärdiga i detta arbete. Deras gemensamma 

definition i sammanhanget kommunal energiplanering är ett sätt att mäta kommuners 

miljöprestanda och följa upp målsättningar.  

 

Nedan används Göteborgs Stad som exempel på hur indikatorer kan användas i kommunal 

energiplanering. Staden har satt upp ett antal miljömål som följs upp årligen. 

Uppföljningsrapporten innehåller fakta om målen, delmålen samt hur situationen ser ut i 

staden. Här finns även information om indikatorerna som används vid uppföljningen. 

Göteborgs Stad beskriver, i en uppföljningsrapport om miljömålen, indikatorer som 

återkommande mätningar som visar på olika trender kopplade till målen (negativa eller 

positiva) (Göteborgs Stad, 2018b). Tabell 1.2 visar de indikatorer som använts i Göteborgs 

Stads miljöprogram 2013–2020 som är kopplade till målet ”Begränsad klimatpåverkan”.   

 

Tabell 1.1. Indikatorer kopplade till miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” satta av Göteborgs Stad med 

angivelse av hur frekvent indikatorerna utvärderas. Sammanfattad från Göteborgs Stad (2018a).  

Indikator Dataunderlag 

Energi - Tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Göteborg Energi, årligen 

Energi - Energieffektivisering i kommunala 

fastigheter 

Miljöförvaltningen, årligen 

Transporter – personresor inom och till och från 

Göteborg 

Trafikkontoret, årligen 

Transporter – energianvändning i Göteborgs Stads 

egen fordonsflotta 

Trafikkontoret, årligen 

Konsumtion – hushållsavfallsmängden Förvaltningen för kretslopp och vatten, årligen 

Konsumtion – kommunala livsmedelsinköp Förvaltningen för inköp och upphandling, årligen 

Konsumtion - flygresor Landvetter flygplats, flerårsintervall 

 

1.4 Internationella, nationella och regionala mål inom energi och klimat 
Som tidigare nämnts sätter många kommuner upp mål för att konkretisera och sätta gränser för 

sitt arbete inom energi och klimat. Enligt föreningen Klimatkommunerna är en rekommenderad 

utgångspunkt i kommuners arbete med klimatmål internationella, nationella och regionala 

klimatmål (Klimatkommunerna, U.å.-d). Nedan följer en sammanfattning av vilka mål som kan 

fungera som underlag för kommunala klimatmål. 
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1.4.1 Kyotoprotokollet 
UNFCCC står för United Nations Framework Convention on Climate Change och är en global 

konvention med 197 medlemsländer (UNFCCC, 2020d). Kyotoprotokollet skrevs under 1997 

inom konventionen UNFCCC och är det enda lagligt bindande avtalet som handlar om att 

minska växthusgasutsläppen (Europeiska-kommissionen, U.å.-b). Protokollet omfattar 37 

industrialiserade länder. Det är endast bindande för industrialiserade länder eftersom dessa 

anses bära det största ansvaret över utsläppen. Protokollet är uppdelat i två perioder (2008–

2012 och 2013–2020) (UNFCCC, 2020c). Den första perioden enligt protokollet innebar att 

länderna skulle minska sina utsläpp med 5 % mellan 2008–2012 jämfört med 1990. Det berör 

bland annat de EU-länder som var med i unionen när protokollet skrevs under. Under den första 

perioden har EU-länderna minskat sina utsläpp mer än så, totalt 19 %. Detta har genomförts 

genom att bryta ner målnivån till nationella målnivåer som är anpassade efter varje lands 

relativa välfärd (Europeiska-kommissionen, U.å.-b). För den andra perioden har dock en del 

länder enats om större utsläppsreduktioner. EU (och Island) ska minska sina utsläpp med 20 % 

under perioden jämfört med 1990. Än så länge är EU-länderna i fas med detta (UNFCCC, 

2020c).   

 

1.4.2 Tvågradersmålet (Parisavtalet) 
Parisavtalet har sin grund i COP 21 som skedde i Paris 2015. Här samlades medlemsländer i 

UNFCCC för att stärka åtgärderna mot klimatförändringar och främja en hållbar framtid. 

Parisavtalets syfte är att förstärka globala åtgärder genom att hålla ökningen av den globala 

temperaturökningen sedan förindustriella nivåer under 2°C. Dessutom gick parterna med på att 

fortsätta ansträngningarna att förhindra en temperaturhöjning över 1,5°C och att stärka länders 

möjligheter att hantera effekterna av klimatförändringar. Medlemsländer måste rapportera  

nationella utsläpp och implementeringsinsatser till konventionen (UNFCCC, 2020b). Modeller 

som beskrivs i IPCC:s rapport från 2018 visar att nuvarande nationella åtgärder antagna under 

Parisavtalet dock inte är tillräckliga för att nå 1,5-gradersmålet. För att undvika att överskrida 

detta och därför i framtiden slippa bli beroende av kompensation för växthusgasutsläpp måste 

de globala utsläppen börja minska långt innan 2030. Kompensation för växthusgasutsläpp 

brukar kallas för “carbon dioxide removal” eller CDR. Alla klimatscenarier i den särskilda 

rapporten av IPCC från 2018 där global uppvärmning är begränsad till 1,5°C inkluderar 

tillämpning av CDR. Metoden kan dock vara ekonomiskt svår att genomföra och vara 

miljömässigt ohållbar då tillräckliga resurser inte finns för att kompensera för så stora utsläpp 

som sker idag. Därför måste länder i första hand minska sina utsläpp istället för att förlita sig 

på CDR (Masson-Delmotte et al., 2018).  

 

1.4.3 EU-mål inom energi och klimat 
EU har satt upp långsiktiga mål för att kontinuerligt minska sina klimatutsläpp innan 2050. 

Målen har definierats i “2020 klimat- och energipaket” och “klimat- och energiramverket” 

(Europeiska kommissionen, U.å.-a). En fullständig redovisning av målen finns i Tabell A1 i 

Appendix A. En sammanställning av målen finns i Tabell 4.6 i Avsnitt 4.2.1. Enligt den senaste 

statistiken är EU i fas med målet för 2020 (Europeiska kommissionen, 2019). Även om EU 

ligger i fas med sina mål beräknas dock inte de nuvarande implementeringarna enligt målen för 

2020 och 2030 räcka för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C. Den senare 

och mer långtgående strategin för ett klimatneutral ekonomi 2050 är i dock linje med EU:s 

åtagande till Parisavtalet. Enligt denna bör nettonollutsläpp för koldioxid uppnås globalt vid 

2050. Utsläppsneutralitet, att återstående växthusgasutsläpp kompenseras för genom absorption 

inom skogsbruk och annat, bör uppnås lite senare (Europeiska kommissionen, 2018).  
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1.4.4 Nationella mål 
De svenska energi- och klimatmålen har sin grund i EU-lagstiftning och liknar därmed EU:s 

klimat- och energimål (Energimyndigheten, 2019b). Klimatmålen antogs 2017 av riksdagen 

och det övergripande målet är att Sverige senast 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 

och sedan ha negativa utsläpp (med hjälp av kompletterande åtgärder) (Klimatpolitiska rådet, 

2019). Energimålen nämns i en övergripande inriktning för energipolitiken som är en politisk 

överenskommelse med ett övergripande mål om 100 % förnybar elproduktion 2040 

(Klimatkommunerna, U.å.-a). En fullständig redovisning över målen och huruvida de ser ut att 

nås eller inte finns i Tabell A2 i Appendix A. En sammanfattning över målen finns i Tabell 4.7 

Avsnitt 4.2.1.  

 

1.4.5 Regionala mål 
Många länsstyrelser har antagit klimat- och energimål (Klimatkommunerna, U.å.-d). Dessa är 

överordnade kommunala mål och kan därför fungera som en vägledning för hur kommuner kan 

sätta upp egna mål. I de fall regionala mål har influerat kommuners mål i detta arbete nämns 

detta under varje kommuns enskilda avsnitt.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur svenska kommuner arbetar med och i framtiden 

kan utveckla sitt arbete med energi- och klimatplanering. Arbetet undersöker vilka 

målsättningar och indikatorer som används i olika energi- och klimatplaneringsdokument samt 

huruvida mål har uppfyllts. Genom detta kan ett underlag skapas för att utveckla framtida 

energi- och klimatplaner. Detta arbete syftar dessutom till att fastställa vilka indikatorer som 

är mest relevanta att välja. Analysen baseras på en undersökning av befintliga kommunala 

energi- och klimatplaneringsdokument, råd från statliga myndigheter samt vetenskapliga 

artiklar. 

 

Den övergripande frågeställningen är: hur utförs arbetet med klimat- och energiplanering i tio 

stora svenska kommuner i Sverige? Huvudfrågeställningen svaras på genom att svara på 

följande delfrågor: 

• Vilka målsättningar och indikatorer används i energi- och klimatplaneringen? Hur 

motiverar kommunerna valet av dessa? 

• Visar statistiken att det finns en utveckling över tid avseende olika indikatorer? Ser 

kommunerna ut att nå sina mål? 

• Vilka är implikationerna av valet av indikatorer när det gäller miljöprestanda och 

energiförsörjning? 

• Hur sker uppföljningen av energi- och klimatplanering i de olika kommunerna?  

• Vilka indikatorer bör kommuner välja enligt en analys av de tio undersökta 

kommunerna, råd och information av myndigheter och organisationer samt 

vetenskapliga artiklar?  
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3. Metoder  
För att besvara frågeställningarna tillämpades följande metoder:  

 

1) En litteraturstudie som dels undersökte nationella och internationella riktlinjer för 

energiplanering, dels undersökte vetenskapliga artiklar för att vidare undersöka frågeställningar 

och ge belägg för diskussionsdelen. 

2) En kartläggning som innebar att en sammanställning av kommunala energi- och 

klimatplaneringsdokument gjordes samt att enkäter skickades ut och intervjuer genomfördes 

med representanter från kommuner. Detta för att införskaffa kvantitativa och kvalitativa data 

över kommuners arbete med energi- och klimatplanering. Statistiska analyser genomfördes 

sedan på vissa kvantitativa data.  

 

Nedan beskrivs detaljerna för varje metod.  

3.1 Litteraturstudie  

Arbetet grundar sig i en litteraturstudie om användandet av indikatorer för utvärdering av 

miljöprestanda. Sökmotorerna Google Scholar och Supersök på Göteborgs universitets intranät 

användes till att söka efter vetenskapliga artiklar som gav en grund för diskussionen samt hur 

frågeställningarna ska undersökas ur ett vetenskapligt perspektiv. Även information från 

hemsidor från oberoende organisationer och statliga och EU-myndigheter inhämtades för att 

hitta bakgrundsinformation och riktlinjer för energi- och klimatplanering.  

3.2 Kartläggning 

3.2.1 Sammanställning av kommunal energi- och klimatplanering 
Kommunerna som undersöktes i kartläggningen var Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Jönköping. Sammanställningen 

genomfördes genom att läsa igenom energi- och klimatplaneringsdokument i de tio valda 

kommunerna och undersöka dem utefter frågeställningarna. Själva dokumenten och ytterligare 

information kring dessa hittades via kommunernas hemsidor samt genom att skicka ut enkäter 

till representanter från kommunerna. Att inhämta information från offentliga dokument är ett 

lätt sätt att hitta tydlig information på men informationen är i vissa fall bristfällig. Vissa 

kommuner har inte publicerat fullständig information om exempelvis varför viss statistik 

används. Därför användes intervjuer som en metod att göra informationen fullständig och mer 

fördjupad.  

 

3.2.2 Enkät och intervjuer 

3.2.2.1 Genomförande och för- och nackdelar med metoderna 
En enkät med 14 frågor samt tillhörande intervjufrågor skickades ut via mejl till representanter 

från de tio kommunerna som undersökts i detta arbete. Enkätfrågorna redovisas i Appendix B. 

Intervjufrågorna varierade beroende på vilken kommun som mailades. Representanter var 

kommunanställda som har en inblick i arbetet med energiplaner och/eller miljö- och 

klimatprogram. Information om vem från kommunerna som arbetar med detta togs från en 

mejllista som nätverket Klimatkommunerna sammanställt. Norrköpings kommun medverkar 

inte i nätverket och därför skickades ett mejl till deras kundtjänst där en relevant kontaktperson 

efterfrågades.  

 

Syftet med enkäten var att få en initial förståelse för kommunernas arbete med energi- och 

klimatplanering. Tekniken som användes var strukturerad. Strukturerade intervjuer och  enkäter 

använder sig av standardiserade frågor som gör det enklare att jämföra svaren på ett kvantitativt 
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sätt  (Brinkmann, 2013). Svaren från enkäten gav i detta arbete en kvantitativ grund som kunde 

användas till att göra diagram för att enkelt jämföra kommunernas arbete. För att skapa en enkät 

och genomföra en vetenskapligt korrekt intervju måste vissa riktlinjer följas. De viktigaste 

kännetecknen för undersökningar och frågeformulär eller enkäter har beskrivits av (Robson & 

McCartan, 2016). Dessa är: en fixerad design, inhämtning av små mängder data i en 

standardiserad form från många individer och att välja representativa individer från kända 

populationer (i detta fall kommunanställda). Enkäten gav personerna som svarade tid på sig att 

söka information och förhoppningsvis blev det därmed lättare svara på frågorna. Robson och 

McCartan betonar vikten av att frågorna är lättförstådda så att svaren inte missförstås och därför 

blir felaktiga. Detta är av större risk vid enkäter som distribueras via mejl än via ett möte eller 

telefon.  

 

De intervjufrågor som skickades ut tillsammans med enkäten fungerade som underlag till senare 

intervjuer. Frågorna till varje kommun följde ett liknande mönster men var speciellt anpassade 

till respektive kommun och tillät mer utförliga svar. Frågorna utgick från information som 

samlats in om de olika kommunernas planering och informationen hittades via respektive 

kommuns hemsida. En del information var bristfällig och vissa av frågorna fokuserade därför 

på att utveckla denna information. Därefter genomfördes sex strukturerade intervjuer via mejl 

samt tre semistrukturerade intervjuer, varav två via Skypesamtal och ett via ett personligt möte. 

I semistrukturerade intervjuer är dialogen viktig och intervjuaren har mer frihet att styra 

intervjun samt att tillföra mer information till intervjuobjektet (Brinkmann, 2013). För de 

semistrukturerade intervjuerna fanns frågorna som skickats ut via mail som ett underlag men 

fler frågor ställdes under intervjuns gång. Risken med denna teknik är dock att om frågorna 

ändrar riktning kan intervjuaren påverka intervjuobjektet på ett partiskt sätt (Robson & 

McCartan, 2016). Detta undveks i största möjliga utsträckning men är omöjligt att helt komma 

ifrån. I Skypeintervjuer är dock risken att svaren influeras av intervjutekniken mindre jämfört 

med intervjuer via personliga möten (Brinkmann, 2013).  

 

I de fall representanterna inte hade möjlighet att svara på intervjufrågorna via varken Skype 

eller personliga möten svarade de som ändå kunde svara på frågorna via mejl istället. I dessa 

blev intervjutekniken istället strukturerad. Dessa intervjufrågor, där kommunerna ombads ge 

utförligare svar, fungerade både som en kvalitativ och kvantitativ grund för resultat och 

diskussion (Brinkmann, 2013).  

 

“Pre-testing” av tänkta intervju- och enkätfrågor kan användas som ett medel för att förbättra 

dem (Robson & McCartan, 2016). Enkäterna och intervjufrågorna i detta arbete gick därför 

igenom “pre-testing”, vilket innebär att de först testades informellt genom ett samtal med 

handledare. Här diskuterades ordval, klarhet i frågorna och liknande. Därefter utformades en 

mer formell “pilotversion” av enkäten och intervjuerna med en individ från Göteborgs Stad. 

Här var syftet att förstå hur individen tolkade frågorna och kom fram till svaren. Dessa svar 

rapporterades och användes tillsammans med resultaten från övriga intervjuer.   

 

Resultaten från enkäterna och intervjuerna hjälpte till att svara på de övergripande 

frågeställningarna i detta arbete. Utöver dessa svarade resultaten på ett antal mindre frågor. 

Nedan följer en sammanfattning på vilka frågor som förväntades besvaras med hjälp av enkät- 

och intervjufrågorna: 
• Är energiplanen aktuell? Var finns dokumentet? 

• Vilka sorts mål har satts upp av kommunerna? Var finns dokumenten med målen? 

• Vilka indikatorer har använts för uppföljning av målen? 

• Varför har målen och indikatorerna valts? Vilka källor och standarder har använts? 
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• Hur strikta är målen? Ser målen ut att nås (är de för strikta)?  

• Vilka är systemgränserna för beräkning av utsläpp och energianvändning? 

• Hur ser uppföljning ut och hur ofta sker denna? 

• Vad är anledningen till att specifika basår valts till målen? 

 

3.2.2.2 Transkribering 
Intervjuerna genom Skypesamtal och det personliga mötet spelades in. Transkribering av dessa 

intervjuer skedde genom anteckningar under själva intervjuerna och inspelningen fungerade 

främst som en säkerhetsåtgärd. Transkriberingen är viktig att göra snabbt, efter eller under 

intervjun, för att svaren inte ska misstolkas i efterhand (Brinkmann, 2013). Resultatet från 

intervjuerna sammanfattas under varje enskild kommun i resultatdelen i detta arbete. Resultaten 

från enkäterna användes dels till att hitta energiplaneringsdokument och för att jämföra 

kommunernas energiplanering. En del av kommunernas enkätsvar jämförs därför i ett antal 

diagram under avsnitt 4.2.2. En tabell över varje kommuns enskilda enkätsvar sammanställs 

också under resultatdelen. 

 

När intervjuer genomförs via mail kommer resultaten färdigtranskriberade. Detta är effektivt 

då analys kan ske direkt efter ett svar har mottagits. Nackdelen med denna metod är att inte alla 

intervjuobjekt kan eller är lika bekväma med att uttrycka sig väl och detaljerat i skrift som vid 

personliga samtal (Brinkmann, 2013). Detta märktes tydligt i detta fall då de få Skype- och 

personliga intervjuer som genomfördes gav mer omfattande svar än de svar som kom in via 

mail. Därmed var det en nackdel att många gärna svarade på frågorna via mail än via telefon.  

 

3.2.2.3 Statistiska analyser 

Statistiska analyser genomfördes för att jämföra användandet av olika indikatorer inom energi 

och klimat samt vilka resultat och därmed tidsmässiga trender detta gett i kommunerna. 

Resultaten testas statistiskt genom regressionsanalys i Excel, för att visa huruvida resultaten är 

signifikanta eller inte. Indikatorerna som testades var slutanvändning av energi och 

växthusgasutsläpp jämfört med befolkningsmängd och kommunernas ekonomiska välstånd. 

Hypoteserna som testades var att rikare och befolkningsmässigt större kommuner släpper ut 

mer växthusgaser och använder mer energi än mindre rika och befolkningsmässigt mindre 

kommuner.  

 

3.3 Avgränsningar 
För att detta arbete skulle kunna utföras på den fastställda projekttiden på ett grundligt sätt 

behövde avgränsningar göras. Därför undersöktes endast tio svenska kommuner. 

Kommunerna valdes utefter deras befolkningsstorlek och de tio största kommunerna i Sverige 

valdes. Detta då arbetet skett i nära samarbete med Göteborgs Stad, och utmaningarna som 

uppkommer i arbetet med upprättandet av energi- och klimatplanering i befolkningsmässigt 

större kommuner troligen liknar de problem som kan uppkomma i Göteborg.  

 

Eftersom arbetet med energi- och klimatplanering skiljer sig åt mellan kommunerna har 

dessutom en hel del förenklingar gjorts för att kunna ge en översiktlig bild och jämföra 

kommunerna. Detta arbete har fokuserat på mål som är kvantifierbara (mätbara med tydligt 

angivna indikatorer). Detta har dock varit nödvändigt för att begränsa arbetets utsträckning. 

Begränsningarna har lett till att arbetet inte ger en fullständig bild över kommunernas energi- 

och klimatplanering då mer information och statistik kan finnas i andra dokument. Att jämföra 
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kommunala målnivåer och målhorisonter är dessutom svårt eftersom systemgränser och basår 

skiljer sig åt. Därför har inte detta gjorts i en större utsträckning i detta arbete och är därmed 

ännu en avgränsning. Fokus har istället lagts på att sammanställa mål för varje enskild kommun. 

Även användning av indikatorer för uppföljning av målen skiljer sig mellan kommunerna. 

Vanliga indikatorer har dock kunnat sammanfattats då dessa kan appliceras på och användas 

för varje kommuns egna mål.  

4. Resultat 

4.1 Litteraturstudie 
I följande avsnitt redovisas resultat från den genomförda litteraturstudien om klimat- och 

energiplanering och miljöprestanda. Avsnittet innehåller information om hur uppföljning av 

miljöprestanda kan ske med hjälp av olika indikatorer. Därefter följer resultat om internationella 

och nationella riktlinjer för energi- och klimatplanering.  

 

4.1.1 Att välja indikatorer för utvärdering av miljöprestanda  
För att utvärdera en organisations miljöarbete krävs en utvärdering av dess miljöprestanda. 

Miljöprestanda definieras av International Organization for Standardization (ISO) som 

resultatet av en organisations hantering av dess miljöaspekter. En utvärdering av miljöprestanda 

är kontinuerlig och är ett internt verktyg som kräver användning av olika indikatorer 

(Grigoroudis, 2017). Indikatorer har flera tillämpningsområden, bland annat att utvärdera 

miljöprestandan över tid, visa var i miljöområdet optimering kan ske, hjälpa till att sätta och nå 

miljömål, identifiera var ekonomiska förbättringar kan ske, jämföra miljöprestanda mellan 

olika bolag, kommunicera miljöprestanda i rapporter och till anställda samt att det finns ett krav 

att använda dem inom olika miljöledningssystem. Indikatorer förenklar helt enkelt 

utvärderingen av organisationens eller företagets miljöpåverkan och miljöarbete (Jasch, 2000).  

 

Vid urval av indikatorer och nyckeltal kan en specifik vetenskaplig metod följas. En metod är 

att börja med ett antal indikatorer som väljs för att övervaka och utvärdera uppfyllandet av ett 

miljömål. Sedan utvärderas en miljörisk som har med varje indikator att göra, som sedan kan 

hjälpa till att prioritera eller rangordna indikatorerna. De mest signifikanta indikatorerna väljs 

utefter vilka miljörisker som är mest relevanta för organisationen (Diakaki et al., 2006). Ett 

annat verktyg för utvärdering av miljöprestanda, ”COMPLIMENT”, kombinerar de tre 

metoderna livscykelanalys (LCA), multikriterie-analys (MCA) och användandet av indikatorer 

för miljöprestanda. Metoden MCA används för att göra en slags miljökonsekvensanalys för ett 

visst tillvägagångssätt, exempelvis ett steg i en produktionskedja. Detta görs genom att 

rangordna miljökonsekvenserna av de olika tillvägagångssätten och ge ett övergripande 

”poäng” eller index för just det tillvägagångssättets miljökonsekvens. Det kombinerade 

verktyget COMPLIMENTs syfte är att utvärdera vilka miljökonsekvenser som är mest 

signifikanta (Hermann, Kroeze, & Jawjit, 2007). I sammanhanget kommunal energiplanering 

kan ett liknande, kombinerat verktyg användas för att komplettera användningen av 

indikatorer. Detta för att på ett utförligt sätt se hur kommunens energiplan påverkar miljön och 

var förbättringar främst bör ske. 

 

Ett annat sätt att bestämma vilka indikatorer en kommun kan använda sig av är att gå efter 

internationella eller nationella riktlinjer för energi- och klimatplanering. Dessa sammanfattas 

i Avsnitt 4.1.4.   
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4.1.2 Indikatorer för utsläpp av växthusgaser 

Användningen av klimatindikatorer är viktiga för kommuners arbete med klimatmål. 

Indikatorerna hjälper till att skapa en bild av huruvida målen är på väg att nås. Detta är viktigt 

för att vara transparent med nulägesbilden för kommuninvånare och intresserade parter 

(Bergström, 2019). Klimatindikatorer kan också fungera som ett sätt att jämföra en kommuns 

utveckling med andra kommuner (Klimatkommunerna, U.å.-c). Nedan beskrivs olika sätt att 

mäta klimatpåverkan med hjälp av indikatorer för växthusgasutsläpp.  

 

4.1.2.1 CO2 eller CO2-ekv 
I den nationella databasen för utsläpp till luft beskrivs det totala utsläppet av växthusgaser på 

kommunnivå och innefattar koldioxid (CO2, fossilt ursprung), metan (CH4), lustgas (N2O), 

väteflorklorider (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) som omräknats till 

koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Koldioxidekvivalenter är en måttenhet som beskriver 

klimatpåverkan för en växthusgas och relaterar den till mängden koldioxid som skulle ge 

samma uppvärmande effekt i ett hundraårsperspektiv. Detta kallas global warming potential 

eller GWP100 (RUS, 2019a). CO2-ekv används bland annat i Kyotoprotokollet för att jämföra 

och väga samman växthusgasutsläpp (Edenhofer, 2015). 

 

Eftersom flera växthusgaser inkluderas om måttet CO2-ekv används är detta en metod som 

inkluderar en större del av växthusgasproblematiken än att bara räkna på utsläpp i CO2. Det kan 

dock finnas fler osäkerheter med att beräkna CO2-ekv. Exempelvis är osäkerheten stor när det 

gäller nationella utsläpp av fluorerade växthusgaser som HFC, PFC och SF6. Utsläpp för 

växthusgaser som spelar en mer betydande roll för växthuseffekten har mindre osäkerhet i den 

nationella statistiken. Exempelvis kan sammansättningen i utsläpp från el- och 

fjärrvärmeproduktion skilja sig mycket mellan kommuner beroende på vilken 

förbränningsteknik som används, men koldioxidutsläpp från produktionen påverkas inte av 

förbränningstekniken i samma utsträckning och den statistiken är därför inte lika osäker. Detta 

förutsätter dock att kommuner använder sig av liknande bränslen. Vid avfallsförbränning kan 

bränslesammansättningen dock variera  och i denna kategori kan det även finnas osäkerheter 

för koldioxidutsläpp (SMED, 2019). Sammanfattningsvis är dock beräkningar av 

koldioxidutsläpp enklare att göra än för många andra utsläpp och växthusgaser. 

 

En anledning till att osäkerheten är större vid beräkning av vissa växthusgaser är att då ett 

hundraårsperspektiv används för att beräkna GWP ökar osäkerheten för kortlivade 

växthusgaser (exempelvis CH4 och fluorerade växthusgaser). Att beräkna GWP ur ett 

hundraårsperspektiv är därmed lättare för långlivade växthusgaser som CO2. Användning av 

CO2-ekv tar inte heller hänsyn till olika temporala effekter under hundraårsperioden eller 

effekter som de olika växthusgaserna har var för sig (Edenhofer, 2015). En slutsats som kan 

dras är att det medför fler osäkerheter att räkna utsläpp i CO2-ekv än bara CO2. Nationell och 

regional statistik finns dock i båda mått (RUS, 2019c). Koldioxid är den mest betydande 

antropogena växthusgasen (Houghton, 2015) och många kommuner har, som sammanfattas i 

Appendix A, valt att fokusera sina målsättningar på endast denna växthusgas. En del har dock 

formulerat sina mål och indikatorer i CO2-ekv.  

 

4.1.2.2 Territoriella, konsumtionsbaserade eller produktionsbaserade utsläpp 
För att beräkna Sveriges växthusgasutsläpp används främst tre olika metoder (eller perspektiv): 

territoriella (eller geografiska) utsläpp, produktionsbaserade utsläpp och konsumtionsbaserade 

mått. De sista två är främst kompletterande mått. Geografiska utsläpp är den huvudsakliga 

beräkningsmetoden och används för att följa upp nationella och internationella klimatmål 
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(Naturvårdsverket, 2020). Den nationella databasen för luftutsläpp ger information om utsläpp 

i den geografiska kommunen och kan även fungera som ett viktigt verktyg för uppföljning av 

målsättningar på kommunal nivå (RUS, 2019d). Fördelningen av utsläpp utgår från nationella 

eller regionala utsläpp som bryts ner till en högre rumslig upplösning och är därför en “top-

down”-metod. Utsläppen är uppdelade i de huvudsektorer som visas i Figur 1.3. Såväl 

statistiken på nationella totalemissioner som den geografiska fördelningen kan vara osäker, 

speciellt på kommunal nivå eftersom lokala trender förekommer (RUS, 2019b). 

 

Som ett komplement till de geografiska utsläppen i en kommun kan produktionsperspektivet 

användas. Den fokuserar på svenska aktörers utsläpp (företag och personer) men utsläppen kan 

ha skett både inrikes och utrikes (Naturvårdsverket, 2020). Detta ger en bild av årliga utsläpp 

av växthusgaser från all energiproduktion och energianvändning. Detta kopplas i sin tur också 

till olika sektorer (Stockholms stad, 2014). Då utsläpp per kommuninvånare räknas ut används 

ofta produktionsperspektivet. Detta är inte ett lika tillförlitligt verktyg som att räkna på totala 

utsläpp. Eftersom produktionsperspektivet utgår från var produktionen som skapar utsläpp finns 

kan exempelvis en tätbefolkad kommun med lite produktion få väsentligt lägre utsläpp per 

kommuninvånare än en glesbefolkad kommun med mycket produktion, även om invånarna i 

den tätbefolkade kommen konsumerar den producerade varan i den glesbefolkade kommunen. 

När utsläpp per invånare räknas ut på nationell nivå kan detta istället vara mer användbart då 

det kan jämföras med andra länders utsläpp (RUS, 2019d).  

 

På kommunal nivå är en säker metod att använda indikatorer som är direkt kopplade till 

invånarna i kommunen. Exempel på sådana indikatorer kan vara miljöpåverkan från transporter, 

boende eller mat- och konsumtionsvaror. Istället för att använda produktionsperspektivet kan 

man då utgå från konsumtionsperspektivet, som beräknar växthusgasutsläpp i alla 

produktionssteg för en vara eller tjänst som konsumeras av invånare i ett land eller en kommun 

(RUS, 2019d). Beräkningar enligt metoden på nationell nivå sker genom modeller och data 

kommer ursprungligen från produktionsbaserade beräkningar från svenska aktörer 

(Naturvårdsverket, 2020). Även utsläpp från produktionsanläggningar och transporter ingår 

här. Metoden räknar likt produktionsperspektivet på utsläpp på grund av energianvändning 

(Stockholms stad, 2014). De olika produktionsstegen räknas då med oavsett var de sker och 

beror på importmängden från andra länder, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är 

samt utsläppsintensiteten i det producerande landet (ett lands totala växthusgasutsläpp per 

BNP). Konsumtionsbaserade utsläpp är dock osäkra och bygger på många uppskattningar, 

speciellt när det gäller produktion i andra länder (Naturvårdsverket, 2019c).   

 

Som ett komplement till de olika utsläppsperspektiven som används på nationell nivå, och sedan 

bryts ned till kommunal nivå, kan en livscykelanalys (LCA) göras. Detta är också ett slags 

konsumtionsperspektiv. LCA innebär att utsläppen från alla steg i en tjänst, vara eller process 

under hela dess livscykel. Detta kan innebära alla steg från att råvaror till en produkt utvinns 

till att produkten bortskaffas. Analysen ger en bild över vilket steg i processen som ger upphov 

till mest utsläpp. Det ger även en relativt rättvis och utförlig utsläppsbild (Naturvårdsverket, 

2019a).  

 

Flera medlemskommuner i nätverket Klimatkommunerna har börjat använda sig av ett 

konsumtionsperspektiv istället för ett produktionsperspektiv vid beräkning av sina 

klimatutsläpp. Detta kan vara svårt att göra då statistik på konsumtionsbaserade utsläpp på 

kommunnivå i dagsläget inte finns att tillgå. På nationell nivå finns det tillgängligt då 

konsumtionsbaserade indikatorer publiceras årligen av Naturvårdsverket (Bergström, 2019). 
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4.1.3 Indikatorer för användning eller produktion av energi 

För uppföljning av en kommuns energianvändning måste relevanta indikatorer för energi väljas 

(Energimyndigheten, 2019c). Indikatorer för energi är ett mått för energianvändning eller 

effekt jämfört med exempelvis tidsperiod, ytenhet, enhet produkt, person eller intäkt. Tabell 

4.1 visar exempel på olika indikatorer för energianvändning. Indikatorerna ger kommuner och 

andra aktörer och företag en möjlighet att utvärdera utvecklingen av energianvändningen 

(Statens energimyndighet, 2017). Användning av indikatorer är också ett verktyg för att se om 

åtgärder haft en påverkan på energianvändningen. Efter att relevanta indikatorer valts ut bör 

de kompletteras med rutiner för uppföljning och uppdatering av indikatorerna 

(Energimyndigheten, 2019c).  

 

Tabell 4.1. Exempel på nyckeltal för energianvändning. Från Statens energimyndighet (2017).  

Enhet Indikator 

kWh/m2  Energianvändning per yta 

kWh/enhet  Energianvändning per producerad produktenhet eller tjänst 

MWh/person  Energianvändning per person 

MWh/år  Energianvändning fördelat över en tidsperiod (kan delas upp på 

energislag, energibärare eller total) 

kWh/m2, år  Energianvändning per ytenhet och år 

MWh/omsatt tusen kronor  Energianvändning per intäkt 

MWh/ton  Energianvändning per mängd producerad produkt 

W/m2  Effekt per ytenhet 

 

För att minska arbetsbördan när indikatorer för energi väljs i en kommun kan en utgångspunkt 

vara att gå efter vilken statistik som redan finns tillgänglig. Detta kan vara statistik som 

kommunen har internt eller nationellt tillgänglig statistik. Årligen publicerar 

Energimyndigheten en rapport med olika nationella indikatorer för energi för uppföljning av 

nationella mål (Energimyndigheten, 2018a). Här finns inspiration att ta men inte alla 

indikatorer finns på kommunal nivå. Följande kommunal och regional energistatistik finns 

istället tillgänglig på SCB:s hemsida (SCB, 2020b): 
• Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp 

• Fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt 

bränsletyp 

• Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp (den slutliga 

användningen av energi som tillförs användare) 

• Energidata (MWh) efter län och kommun, kategori samt energityp 

 

4.1.4 Riktlinjer för klimat- och energiplanering 

4.1.4.1 Det europeiska Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors eller CoM) 
Det europeiska borgmästaravtalet (CoM), som sedan det startades blivit det globala 

borgmästaravtalet, var ett initiativ för lokala myndigheter att sätta strängare målsättningar än 

EU-målen för växthusgasutsläpp. Medlet för detta har varit standardiserade ”hållbara 

energiplaner” (Sustainable Energy Action plans) (Bertoldi, Cayuela, Monni, & De Raveschoot, 

2010). Det globala borgmästaravtalet beskrivs i avsnittet efter detta men den äldre, europeiska, 

versionen är fortfarande relevant att sammanfatta. Detta eftersom energi- och klimatplanering 

då sätts i ett europeiskt perspektiv och de riktlinjer som satts upp för planeringen fortfarande är 

relevanta för kommuner att ta inspiration av. Det första steget för att utveckla en energiplan är 
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utsläppsinventeringen där existerande data granskas. I denna process identifieras existerande 

kommunala, regionala och nationella dokument vars målsättningar kan påverka kommunala 

klimat- och energifrågor. När dessa identifierats ska alla viktiga parter (exempelvis avdelningar 

inom kommunen) som kan ha konflikter med energiplanen, bjudas in till diskussion. Härnäst 

påbörjas en identifiering av faktorerna som påverkar växthusgasutsläpp och energianvändning. 

Dessutom måste de viktigaste indikatorerna för utvärdering väljas. Sedan kan en inventering av 

utsläpp som baserar sig på kommunens energikonsumtion påbörjas (Bertoldi et al., 2010).  

 

För att välja indikatorer bör följande faktorer tas hänsyn till (Bertoldi et al., 2010): 
• Energikonsumtion och växthusgasutsläpp (samt deras trender) från sektorer och aktörer i det geografiska 

området av kommunen 

• Energiproduktion 

• Drivkrafter bakom energianvändning 

• Påverkan av energikonsumtion (såsom luftkvalitet) 

• Vilka ansträngningar som hittills gjorts inom energiförvaltning och vad som kan förbättras 

• Nuvarande medvetenhet om energi och klimat bland intresserade parter (invånare, anställda och andra)  

Själva energiplanen baseras på inventeringen som identifierat var fokus ska ligga. Mål för att 

minska slutanvändarens energianvändning och utsläpp (antingen i absoluta tal eller per capita) 

sätts därefter. Rekommenderat basår är samma basår som satts i EU-mål (Bertoldi et al., 2010). 

Det främsta syftet med utsläppsinventeringen är inte kartläggningen av lokala utsläpp utan att 

kartlägga de energikällor som ger upphov till utsläpp som lokala myndigheter kan påverka 

(Bertoldi, Kona, Rivas, & Dallemand, 2018). 

 

En studie analyserade 124 städers handlingsplaner som skrevs under 2014 inom ramverket 

CoM. Städerna planerade en total minskning i växthusgasutsläpp jämfört med valda basår på 

25 %. Störst minskning planerades i sektorerna byggnader och transport, och undersektorer som 

städernas myndigheter kunde påverka direkt (kollektivtrafik, kommunala byggnader och 

annat). I sektorerna byggnad och transport planerade städerna att minska utsläpp genom 

förvaltnings- och organiseringsåtgärder, infrastruktur och genom att öka medvetenheten genom 

politiska styrmedel. De planerade åtgärderna inom byggnadssektorn var olika 

energieffektiviseringar och inom trafiksektorn en ökad andel kollektivtrafikresor och ”renare” 

sätt att resa (Croci, Lucchitta, Janssens-Maenhout, Martelli, & Molteni, 2017).  

 

4.1.4.2 Det globala borgmästaravtalet (Global Covenant of Mayors for Climate & 
Energy eller GCoM) 

2016 slogs CoM ihop med det liknande, stadsbaserade initiativet Compact of mayors. Dessa 

blev det globala borgmästaravtalet, eller Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

(GCoM), med syftet att visa på betydelsen av gräsrotsstyrning och skynda på övergången till 

lågutsläpp- och klimatresilienta städer (Borgmästaravtalet för Klimat och Energi, U.å.; Global 

Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2020a). Den gemensamma visionen för år 2050 är 

skapandet av ett fossilfritt samhälle, förstärka anpassningen till effekter av klimatförändringar 

och säkra tillgången till hållbar energi. Detta görs genom hållbara energiplaner som ska 

innehålla planerade åtgärder, en grundläggande utsläppsinventering, en risk- och 

sårbarhetsanalys relaterad till klimatet. Även en anpassningsstrategi ska skapas. Därefter ska 

kommunerna rapportera utvecklingen av implementeringen vartannat år (Borgmästaravtalet för 

Klimat och Energi, U.å.). 

 

Det harmoniserade och globala rapporteringsramverket av GCoM är baserat på ramverken från 

det CoM och det amerikanska Compact of Mayors. Det globala rapporteringsramverket sätter 

rekommendationer för att hjälpa med planering, implementering och övervakning av planerna 
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men är flexibelt för att underlätta för lokala myndigheters olika förutsättningar. Alla 

utsläppskällor ska finnas med i rapporteringen (avvikelser ska nämnas och rättfärdigas) och 

data-rapporteringen ska vara konsekvent, definierad, kontinuerlig, precis och väldokumenterad 

(här inkluderas all data, källor, metoder, antaganden, uteslutande av data och annat). 

Rapporteringen av växthusgasutsläpp ska anges i antingen CO2 eller CO2-ekv (här ingår 

växthusgaserna CO2, CH4 och N2O). Utsläppsfaktorerna beräknas enligt IPCC-standard eller 

enligt ett LCA-perspektiv som sedan konverteras till en inventeringsdatabas enligt IPCC-

standarden. En sammanfattning av sektorer som ska eller rekommenderas ingå i rapporteringen 

av växthusgasutsläpp finns i Tabell 4.2. Signaturer under GCoM måste också rapportera ”planer 

för tillgång till energi”. Detaljerade planer över vad som ingår i denna är inte satta (2018) men 

en översikt på vad den vanligtvis ska innehålla finns i Tabell 4.3 (Global Covenant of Mayors 

for Climate & Energy, 2018).  

 

Systemgränser för målsättningar definieras i ramverket av GCoM av geografiska gränser, 

sektorer och växthusgaser. Systemgränserna ska sättas utifrån utsläppsinventeringen men kan 

exkludera källor som myndigheten inte kan kontrollera. Mål ska rapporteras i procent men även 

utsläpp för målåren i ton CO2-ekv ska sättas för alla mål. Basår och målår ska vara baserade på 

årtalen i Nationally Determined Contribution (NDC) eller nationellt/regionalt satta målår 

(Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2018). NDC är ett åtagande enligt 

Parisavtalet där parter ska kartlägga och kommunicera sina klimatåtgärder efter 2020. Riktlinjer 

för NDC förhandlas i skrivande stund (UNFCCC, 2020a).  

 
Tabell 4.2. Sektorer och undersektorer som ingår i eller rekommenderas ingå i GCoMs ramverk för rapportering 

av växthusgasutsläpp. Sammanfattad från (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2018). 

Utsläppskällor  Förklaring 

Byggnader/stationär 

energi 
• Bostäder 

• Kommersiella byggnader 

• Institutionella byggnader 

• Industri (inom och utanför ETS) 

• Jordbruk 

• Flyktiga utsläpp  

Alla växthusgasutsläpp från: 

bränsleförbränning i stationära källor, 

konsumtion av energi distribuerad genom nät 

(ex. elnät) som konsumeras inom stadsgränsen 

samt flyktiga utsläpp inom stadsgränsen 

Transport/mobil 

energi 
• ”On road” och ”off road”-transport 

• Vattenburen transport (sjö, hav etc.) 

• Flyg 

Alla växthusgasutsläpp från: 

Bränsleförbränning och elnätsenergi för 

transport inom stadsgränsen 

Avfall (ej 

energiproduktion) 
• Fast avfall 

• Biologiskt avfall 

• Avfallsförbränning 

• Avloppsvatten 

Alla växthusgasutsläpp från: 

Avfallshantering inom stadsgränsen (förutom 

avfall som används för energiproduktion) 

 

Energiproduktion Förklaring 

Energiproduktion • Elproduktion 

• Kraftvärmeproduktion 

• Produktion av värme/kyla 

• Lokal förnybar energiproduktion 

Alla växthusgasutsläpp från: 

Produktion av energi distribuerad genom nät 

(ex. elnät) inom stadsgränsen och nät-

distribuerad energiproduktion från 

anläggningar som ägs av lokala myndigheter  
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Tabell 4.3. Komponenter i planer för tillgång till energi enligt ramverket av GCoM. Sammanfattad från Global 

Covenant of Mayors for Climate & Energy (2018).  

Tillgång till säker energi Tillgång till hållbar energi Tillgång till prisvärd energi 

• Minska efterfrågan på 

energi (genom 

energieffektiviseringar 

och energihushållning) 

• Diversifiera energimixen  

• Minska beroendet av 

importerad energi och 

diversifiera 

tillförselkällorna 

• När tillgång till energi 

upprättas på en ny plats 

ska hållbara energikällor 

(kärnkraft ej inräknat i 

definitionen) övervägas i 

första hand 

• Förnybar energi spelar en 

växande roll i tillgången 

till energi (både i elnät 

och utvidgning av 

decentraliserad teknologi) 

• Prisvärdheten kan öka 

med hjälp av lokala 

planer och politiska 

styrmedel samt 

energihushållning 

 

Globalt sett finns det ingen bestämd standard för hur utsläpp eller andra liknande mått bör 

rapporteras, även om flera sätt har föreslagits. Bertoldi et al. (2018) argumenterar för att det bör 

läggas fokus på att möta de globala problemen och öka ansvarstagandet inför Parisavtalet 

genom ett harmonierat och transparent rapporteringssätt. I studien jämförs CoM och det 

ursprungligen amerikanska initiativet Compact of Mayors (Bertoldi et al., 2018). Studien 

genomfördes innan det gemensamma ramverket för rapportering genom GCoM etablerades 

2019 (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 2020b), och kan fungera som en 

diskussion för hur riktlinjer för energi- och klimatplanering kan utföras mest effektivt. 

Utsläppsinventeringen av den amerikanska standarden har fokuserat på alla medan 

borgmästaravtalets inventering har fokuserat på energikällor som ger upphov till utsläpp. Detta 

gör att sistnämnd inventering har gett en mindre komplett utsläppsbild. Enligt den amerikanska 

standarden rapporterades sju växthusgaser och utsläpp utanför den lokala gränsen kategoriseras 

enligt utsläppens omfattning. Enligt borgmästaravtalet rapporterades bara tre och omfattningen 

av indirekta icke-lokala utsläpp nämndes inte. Detta medförde dock mer hanterbara data 

(Bertoldi et al., 2018).  

 

4.1.4.3 Klimatkommunerna 

Klimatkommunerna är en förening med svenska kommuner och regioner vars syfte är att 

minska växthusgasutsläpp i Sverige. Medlemmarna samarbetar genom att byta erfarenheter 

vilket belyser vad som hindrar eller främjar det nationella klimatarbetet (Klimatkommunerna, 

U.å,). Det fungerar även som en stödstruktur för borgmästaravtalet där kansliet kan ge 

information om avtalet (Klimatkommunerna, U.å.-g).  Klimatmålen för medlemskommuner är 

högt satta och följs upp kontinuerligt (Klimatkommunerna, U.å.-e). Klimatkommunerna har 

sammanställt en lista med förslag på nyckeltal som baseras på vilken statistik som finns i 

kommun- och landstingsdatabasen Kolada (driven av Sveriges kommuner och regioner och 

Finansinspektionen) och annan tillgänglig statistik (Klimatkommunerna, U.å.-c). Deras förslag 

på nyckeltal finns sammanfattade i Tabell 4.4. Dessa är baserade på en förstudie där relevant 

tillgänglig statistik undersökts samt vilka styrkor och svagheter denna har (Bergström, 2019). 
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Tabell 4.4. Nyckeltal för miljöbedömning inom olika kategorier samt huruvida statistik finns enligt 

Klimatkommunerna. Sammanfattad från (Klimatkommunerna, U.å.-c). 

Översiktliga - Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser (ton CO2-ekv/inv). Finns i 

Kolada. 

- Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser (ton CO2-ekv). Finns i 

nationell statistik. 

Energi - Utsläpp från egen uppvärmning i kommunen (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada. 

- Koldioxidutsläpp från fjärrvärmen (ton CO2-ekv/kWh). Statistik finns. 

- Resurseffektivitet i fjärrvärmen (primärenergifaktor). Statistik finns. 

- Klimatpåverkan från fjärrvärmen (CO2-utsläpp från hela produktionskedjan, (ton 

CO2-ekv/kWh). Statistik finns. 

- Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%). Statistik finns. 

- Självförsörjningsgrad av förnybar el (kWh lokalt producerad förnybar el/ kWh 

total elanvändning, uttryckt i procent). Kan räknas ut med befintlig statistik. 

- Nätanslutna solcellsanläggningar – installerad effekt (MW). Statistik finns. 

- Elproduktion av vindkraft inom det geografiska området (MWh). Finns i Kolada. 

- Elproduktion av vattenkraft inom det geografiska området (MWh). Finns i Kolada. 

Transporter 

(geografiska 

området) 

- Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område 

(ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada. 

- Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Statistik finns. 

- Andel fossiloberoende fordon (%). Statistik finns. 

- Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv) Finns i Kolada. 

- Bilinnehav per invånare. Statistik finns. 

- Befolkning i kollektivtrafiknära läge. Finns i Kolada. 

- Cykelväg i kommunen (meter per invånare). Finns i Kolada. 

- Nöjd-medborgar-index för gång- och cykelvägar (index 0–100). Finns i Kolada. 

Transporter 

(kommun-

organisationen) 

- Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%). Finns i Kolada. 

- Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%). Kommunen själv kan samla in. 

- Andel förnybara drivmedel i kommunens egna fordon (%). Kommunen själv kan 

samla in. 

- Kommunanställdas flygresor (mil per anställd och år). Kommunen själv kan samla 

in. 

Konsumtion 

(geografiska 

området) 

- Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 

behandling (%). Finns i Kolada. 

Konsumtion 

(kommun-

organisationen) 

- Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (kg CO2-ekv/år från inköpta 

livsmedel) eller 

- (kg CO2-ekv/portion) för att jämföra mellan kommuner. Många kommuner följer 

upp genom sitt kostsystem. 

Jordbruk - Koldioxidutsläpp från jordbruk i kommunen (ton CO2-ekv/år). Statistik finns. 

Industri - Koldioxidutsläpp från industri och processer i kommunen (ton CO2-ekv/år). 

Statistik finns. 

 

Enligt Klimatkommunernas förstudie kan ett harmoniserat användande av gemensamma 

nyckeltal också vara ett verktyg för en kommun att jämföra sitt arbete med andra kommuner. 

Rapporten sammanfattar vilka eventuella brister som finns i statistiken för vissa nyckeltal. 

Exempel på brister är regional statistik som översätts till kommunal statistik, komplicerad 

modellering, sektorer som överlappar varandra, utsläpp som är rörliga och svåra att koppla till 



18 

 

en kommun samt att missvisande utsläppsstatistik på grund av att en vara kanske inte 

konsumeras där den produceras. För att få en mer korrekt bild av utsläppen kan dock flera 

datakällor kombineras (Bergström, 2019).  

 

4.1.4.4 EMAS 
Genom användandet av miljöledningssystem (ett standardiserat verktyg för arbete med 

organisationens miljöaspekter) såsom EMAS kan organisationer bli försedda med ett ramverk 

där indikatorer redan är specificerade i en förordning (Testa et al., 2014). I Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nummer 1221/2009 benämns sådana indikatorer under olika 

kategorier. En sammanfattning av de kategorier som är relevanta för kommunala energiplaner 

finns nedan i Tabell 4.5.  

 

Tabell 4.5. Indikatorer för miljöbedömning inom olika kategorier enligt miljöledningssystemet EMAS. 

Sammanfattad från förordning (EG) nr 1221/2009.   

Energieffektivitet - Total årlig energianvändning i MWh eller GJ 

- Total årlig energianvändning producerad av organisationen från förnybara 

källor i procentsatsen av föregående indikator 

Avfall - Total årlig avfallsproduktion, indelad i kategorier och angiven i ton  

- Total årlig produktion av farligt avfall angiven i kilogram eller ton 

Utsläpp - Totala årliga växthusgasutsläpp av CO2, CH4, N2O, HFC, PFC och SF6, 

utskrivna i ton CO2-ekv 

 

4.1.4.5 ISO 14031 

Den internationella standarden ISO 14031 finns som ett hjälpverktyg för hur organisationer som 

implementerat ett miljöledningssystem kan utvärdera sin miljöprestanda (Svenska Institutet för 

Standarder, N.d.). Standarden ger exempel på kategorier av indikatorer för miljöprestanda 

(Grigoroudis, 2017). Det finns ett stort antal förslag på indikatorer under standarden och i Tabell 

4.6 nedan sammanfattas några under kategorierna energi och utsläpp (Jasch, 2000). 

 

Tabell 4.6. Exempel på indikatorer enligt ISO 14031 som är relevanta för kommunal energiplanering. 

Sammanfattad från (Jasch, 2000). 

Energi - Energianvändning per år eller per produktenhet 

- Energianvändning per tjänst eller per kund 

- Energianvändning enligt olika kategorier  

- Energi som produceras av biprodukter eller i processer 

- Minskning i energianvändning på grund av energireduceringsåtgärder 

Utsläpp - Utsläpp per år 

- Utsläpp per produktenhet 

- Spillenergi som släpps ut till luft 

 

4.2 Kartläggning 

I avsnittet som följer sammanfattas resultaten från kartläggningen om kommunal 

energiplanering. Avsnittet börjar med en överblick över målsättningar och indikatorer inom 

klimat och energi på EU-nivå och nationell nivå. Detta för att sätta kommunal energiplanering 

i sitt sammanhang då den ofta är grundad i nationella och internationella bestämmelser. Därefter 

följer en sammanfattning över energiplanering i de tio kommuner som studeras i detta arbete. 
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Först jämförs målsättningarna och indikatorerna i de olika kommunerna med varandra. Sedan 

följer resultat för varje enskild kommun. De enskilda kommunernas avsnitt innehåller först en 

sammanfattning av enkätsvaren i form av en tabell. Då vissa frågor gällde vilka dokument som 

innehåller information om energiplaneringen har dessa inte tagits med i tabellerna. En 

sammanfattning av dessa dokument presenteras istället i avsnitten efter enkätsvaren. Därefter 

följer en tabell där kommunens målsättningar inom energi och/eller klimat sammanfattas, 

sedan beskrivs energiplaneringsdokumentens bakgrund och struktur (tillsammans med val av 

metoder, systemgränser och basår om information om detta finns) följt av resultatet av 

intervjun (i de fall som intervjuer kunnat genomföras). Eftersom inte alla miljömål är relevanta 

för ämnet kommunal energiplanering har en bedömning gjorts gällande vilka mål och åtgärder 

som ska inkluderas i tabellerna. Dessutom har mål och åtgärder som inte är kvantifierbara 

(exempelvis åtgärder såsom att styrdokument ska följas eller att utredningar ska ske) med 

tydliga indikatorer utelämnats från tabellerna. Detta eftersom sådan information kan vara svår 

att jämföra med andra kommuners målsättningar och indikatorer. En fullständig redovisning 

över målsättningar och huruvida dessa ser ut att uppnås eller inte samt indikatorer finns i 

Appendix A.  

 

4.2.1 Målsättningar inom klimat och energi på EU- och nationell nivå 

Många kommunala energiplaner och målsättningar baseras på nationella mål inom klimat och 

energi, som i sin tur grundats på EU-mål (Klimatkommunerna, U.å.-d) (Energimyndigheten, 

2019b). Därför följer nedan en sammanfattning av dessa målsättningar.  

 

EU-mål samt indikatorer inom klimat och energi redovisas fullständigt i Tabell A1 i Appendix 

A. I Tabell 4.7 Nedan följer en sammanfattning av målen och indikatorer eller hur de redovisas 

vid uppföljning. 

 
Tabell 4.7. Sammanfattning över EU-mål inom klimat och energi (Energimyndigheten, 2019b).  

Kategori Målområde 

Växthusgasutsläpp 1. Växthusgasutsläpp utanför utsläppsrätter 

Energi 2. Energianvändning genom bättre energieffektivitet 

3. Andel förnybar energi av den totala energianvändningen  

4. Andel förnybar energi i transportsektorn  

5. Sammankoppling av installerad elproduktionskapacitet i medlemsstater 

 

Sveriges klimat- och energimål redovisas fullständigt i Tabell 10.2 i Appendix A. I Tabell 4.8 

nedan följer en sammanfattning av målen och indikatorer eller hur de redovisas vid uppföljning.  

 
Tabell 4.8. Sammanfattning över Sveriges klimat- och energimål (Energimyndigheten, 2019b).  

Kategori Målområde 

Växthusgasutsläpp 1. Totala växthusgasutsläpp utanför utsläppsrätter 

2. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter utanför utsläppsrätter (inrikes flyg) 

Energi 

 

3. Effektivisering energianvändning 

4. Andel förnybar energi av den totala energianvändningen  

5. Andel förnybar energi i transportsektorn  

6. Andel förnybar elproduktion 
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4.2.2 Enkätsvar 
Alla kommuner utom Västerås stad kunde svara på enkätfrågorna. Därför jämförs i detta avsnitt 

endast nio kommuner. Enligt Figur 4.1 har de flesta kommuner en aktuell energiplan. Resten 

av kommunerna har antingen en inaktuell energiplan eller är i processen att skapa en ny. Ingen 

av kommunerna saknar energiplan helt. 

 

 
Figur 4.1. Andel av tillfrågade kommuner som har en energiplan. 

Som visas i Figur 4.2 och 4.3 har merparten av de tillfrågade representanterna från kommunerna 

satt upp mål för minskad energianvändning. Bland kommunerna är det vanligare med 

energimålsättningar inom den egna koncernen än för den geografiska kommunen.  

 
Figur 4.2. Andel av tillfrågade kommuner som har målsättningar för  

minskad energianvändning för den geografiska kommunen. 

Som visas i Figur 4.4 och 4.5 har merparten av de tillfrågade kommunerna satt upp mål för 

minskade växthusgasutsläpp. Bland kommunerna är det vanligare med klimatmålsättningar 

inom den geografiska kommunen än den egna kommunkoncernen.  
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Figur 4.3. Andel av tillfrågade kommuner som har målsättningar 

för minskad energianvändning för den egna kommunkoncernen. 

Figur 4.4. Andel av tillfrågade kommuner som har målsättningar 

för minskade växthusgasutsläpp för den geografiska kommunen. 
Figur 4.5. Andel av tillfrågade kommuner som har målsättningar 

för minskade växthusgasutsläpp för den egna kommunkoncernen. 
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De representanter från kommunerna som i enkäten uppgav att de satt upp energi- och/eller 

klimatmålsättningar svarade även på huruvida de tror att dessa målsättningar kommer uppnås. 

Resultaten visas i Figur 4.6 och 4.7. För både energi- och klimatmålsättningar uppgav 25 % av 

representanterna att deras kommun kommer nå upp till samtliga mål. 

 

 

4.2.3 Vanliga indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste indikatorerna som angivits i de tio 

kommunernas målsättningar i Appendix A. De är uppdelade utefter om de används för 

kommunen som geografiskt område eller den kommunala verksamheten. 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1. Produktion av förnybar energi (MWh, antal ton biogas, m2 installerade solceller), eller 

andel förnybar energi i olika sektorer (9 kommuner) 

2. Utsläpp räknat i ton CO2-ekv per invånare (6 kommuner) 

3. Andel förnybar/fossil fjärrvärmeproduktion i kommunen (5 kommuner) 

4. Utsläpp räknat i totala CO2-ekv (ton, kton) (4 kommuner) 

5. Kommungeografisk energianvändning (MWh/invånare) (4 kommuner) 

6. Utsläpp från energianvändning (ton CO2-ekv eller g CO2/KWh, ton CO2-ekv/invånare) 

(4 kommuner) 

Kommunorganisationen: 

7. Energianvändning (eller mängd köpt energi) i kommunorganisationens fastigheter 

(kWh/m2) (7 kommuner) 

8. Utsläpp från inköpta/serverade livsmedel i kommunorganisationen (kg CO2-ekv/kg 

livsmedel eller ton CO2-ekv totalt) (7 kommuner) 

9. Andel fossilbränslefria fordon i kommunorganisationen (5 kommuner) 

10. Utsläpp transporter och flygresor från kommunorganisationen (5 kommuner) 

 

4.2.4 Måljämförelse växthusgasutsläpp 
I Figur 4.8 visas en jämförelse över målambitioner för ett mål som flera kommuner har satt upp. 

Detta mål har alltså formulerats med samma indikator och har samma basår i fem olika 

kommuner. Målet valdes eftersom detta är det som flest kommuner hade gemensamt. Inte alla 

kommuner har dock samma systemgränser för målet. Grafen ger dock en bild över hur sträng 

kommunernas målhorisont är jämfört med EU-mål och nationella mål. Den visar att alla 
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25%
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Figur 4.6. Andel av de tillfrågade kommunerna med uppsatta 

målsättningar för minskad energianvändning som anger att de 

kommer nå dessa mål. 

Figur 4.7. Andel av de tillfrågade kommunerna med uppsatta 

målsättningar för minskade växthusgasutsläpp som anger att de 

kommer nå dessa mål. 
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kommuner har lika stränga mål som, eller mål som är ännu strängare än, EU-målen för 

målhorisonten 2020. Alla kommuner utom Uppsala har dessutom lika stränga mål som de 

nationella målen för 2020. Dock sätter Uppsala en längre målhorisont än alla kommuner som 

dessutom är strängare än de nationella och EU:s målnivåer för 2040 och 2050. Helsingborg har 

satt en strängare målnivå än den nationella för 2035. Slutsatsen som kan dras är att Sverige och 

de kommuner som ingår i grafen har strängare målnivåer än EU:s då det kommer till minskning 

av koldioxid.  

 

 
Figur 4.8. Jämförelse av EU-mål, nationella mål och kommunala mål för minskning av växthusgasutsläpp. 

 

4.2.5 Växthusgasutsläpp jämfört med BRP och befolkningsmängd 
I Figur 4.9 visas totala utsläpp av växthusgaser mellan 1990 och 2017 för de tio undersökta 

kommunerna. Detta för att jämföra med EU-mål och nationella mål om minskade utsläpp av 

koldioxid. Figuren visar att en majoritet av kommunerna, sex av tio, har minskat sina utsläpp 

men i de flesta fall är minskningen inte markant. Detta framgår om man jämför de kommunala 

utsläppen med det nationella målet om att minska utsläppen med 40 % till 2020 jämfört med 

1990 (se Tabell A2 Appendix A). Endast två av tio kommuner, Örebro och Helsingborg, hade 

2017 minskat sina utsläpp så mycket. Värt att nämna är dock att statistiken för 1990 och 2000 

inte är lika tillförlitlig som den för 2005 och framåt (SMED, 2019). Därför sammanfattas årtalen 

2010–2017 i Figur 4.10, då det finns tillförlitliga datakällor för varje år under denna tidsperiod. 

En trendlinje enligt andra gradens polynom har skapats i denna graf då sambandet inte är linjärt. 

Eftersom det finns tydliga indikationer på icke-linearitet för flera samband används 

genomgående andragradspolynom eller logaritmiska regressionslinjer för diagrammen. I Figur 

4.10 visas en minskning i utsläppen för samtliga kommuner. Dessutom visas en trestjärnig 

(p<0.001) signifikant minskning i två kommuner, tvåstjärnig (p<0.01) i åtta kommuner och 

enstjärnig (p<0.05) i nio kommuner (Bailey, 1995). Detta innebär att en signifikant minskning 

skett i de flesta kommuner, beroende på hur stark signifikansnivå som väljs.  
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Figur 4.9. Totala utsläpp i CO2-ekv 1990–2017 för tio kommuner.  Statistik hämtad från (RUS, 2019c). 

 

 
 

Figur 4.10. Totala utsläpp i CO2-ekv 2010–2017 för tio kommuner. Statistik hämtad från (RUS, 2019c). 

 

Studier har visat att indikatorer för miljöpåverkan kan kopplas till ett lands välstånd, vilket kan 

mätas i bruttonationalprodukten (BNP) (Simas, Pauliuk, Wood, Hertwich, & Stadler, 2017). En 

hög befolkningsmängd däremot behöver inte betyda högre utsläpp eller högre 
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energianvändning. Urbanisering kan istället minska båda dessa variabler (Liddle, 2014). För att 

testa huruvida indikatorer för energi och utsläpp beror på välstånd och befolkningsmängd i 

kommunerna testas olika indikatorer med regression, där trendlinjen är logaritmisk, i Figur 

4.11-12 och 4.14-15. I Figur 4.11 och 4.12 jämförs de undersökta kommunernas 

växthusgasutsläpp med kommuners välstånd (mätt i bruttoregionalprodukt, BRP) och 

befolkningsmängd för åren 2012–2016. Anledningen att dessa år valts är för att statistik inte 

finns tillgänglig för åren innan dess. Genom regression visas ett trestjärnigt signifikant samband 

för båda figurerna (p<0.001) (Bailey, 1995).  Detta innebär att utsläppen är nära knutna till, och 

ökar med, kommunernas befolkningsmängd och BRP. Sambandet är inte linjärt vilket främst 

syns på Stockholms och Göteborgs värden, där Göteborg har högre utsläpp men betydligt lägre 

BRP och befolkningsmängd. Anledningen till detta är troligen Göteborgs stora raffinaderier 

som producerar drivmedel och oljeprodukter till stora delar av Sverige.  Dessa står för en stor 

del av stadens utsläpp (Göteborgs Stad, 2014a). Det icke-linjära sambandet syns även i de 

mindre kommunerna vilket på ett liknande sätt kan bero på industriverksamhet. 

 
Figur 4.11. De tio undersökta kommunernas växthusgasutsläpp jämfört med deras BRP. Statistik hämtad från 

(RUS, 2019c), (SCB, 2018).  

 

 
Figur 4.12. De tio undersökta kommunernas växthusgasutsläpp jämfört med deras befolkningsmängd. Statistik 

hämtad från (RUS, 2019c), (SCB, 2020a).  
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4.2.6 Energianvändning jämfört med BRP och befolkningsmängd 
Många kommuner har mål om minskad energianvändning eller ökad energieffektivisering. 

Formuleringen av dessa mål skiljer sig åt men en vanlig indikator är energianvändning per 

invånare. I Figur 4.13 jämförs därför slutanvändning av energi per invånare för kommunerna. 

Här skiljer sig Norrköpings energianvändning åt markant medan resten av kommunerna har en 

relativt liknande energianvändning. En högre energianvändning per invånare kan exempelvis 

bero på att det finns mycket industriverksamhet i förhållande till befolkningsmängden. Det 

intressanta är dock huruvida energianvändningen minskat eller inte. Trendlinjer enligt andra 

gradens polynom har skapats tillsammans med R2-värden som kan visa på hur betydande 

minskningen är. Eftersom det inte finns värden för alla år är det dock svårt att genomföra ett 

statistiskt test på trendlinjerna. Därför ger grafen endast en översiktlig bild på 

energianvändningen. Alla kommuner utom Västerås har minskat sin energianvändning per 

invånare. De olika kommunerna har också minskat detta index olika mycket. De olika R2-

värdena visar förklaringsgraden av regressionen. Ett lågt R2-värde kan tyda på att sambandet 

inte kan förklaras av regression och istället är en slumpmässig variation. 

 

 
Figur 4.13. Slutanvändning energi/invånare 2006–2018 för tio kommuner. Statistik hämtad från (SCB, 2020a, 

2020b).  

 

Slutanvändning av energi jämfört med BRP visas i Figur 4.14, för att se om energianvändningen 

beror på kommunernas BRP. Jämförbar statistik för BRP finns inte från 2005 utan endast för 

2012–2016. I Figur 4.15 visas en jämförelse mellan slutanvändning av energi och 

befolkningsmängden i kommunerna. Ett tvåstjärnigt (p<0.01) signifikant samband finns mellan 

slutanvändningen av energi och BRP medan ett trestjärnigt (p<0.001) signifikant samband finns 

mellan slutanvändningen av energi och befolkningsmängden (Bailey, 1995). Detta innebär att 

energianvändningen är nära knuten till, och ökar med, kommunernas befolkningsmängd och 

BRP.  
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Figur 4.14. De tio undersökta kommunernas energianvändning jämfört med deras BRP. Statistik hämtad från 

(SCB, 2018, 2020b).  

 

 
Figur 4.15. De tio undersökta kommunernas energianvändning jämfört med deras befolkningsmängd. Statistik 

hämtad från (SCB, 2020a, 2020b).   
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4.2.7 Stockholms stad 

4.2.7.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.9 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten J. Tolf för Stockholms 

stad. Svaren erhölls 2020-03-30.  

 
Tabell 4.9. Sammanfattning av enkätsvar gällande Stockholms stads energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Ja* Nej Ja Varje år Ja Ja Ja Varje år Ja 

*”Energiplanen från 2013 gäller formellt sett, men används inte i särskilt hög grad.” (A. Tornkvist, personlig 

kommunikation 2020-04-2) 

 

4.2.7.2 Målsättningar 
Målsättningar (mål och etappmål) i programmet för 2020–2023 som är relevanta för arbetets 

syfte redovisas fullständigt i Tabell A3 i Appendix A. I Tabell 4.10 nedan följer en 

sammanfattning av målen. 
 
Tabell 4.10. Sammanfattning av målen i Stockholms stads miljöprogram för 2020-2023 (Stockholms stad, 

2019b). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1. Energianvändning för uppvärmning, transporter el- och gasanvändning i Stockholm  

Kommunorganisationen: 

2. Energianvändning för uppvärmning, transporter el- och gasanvändning  

2.2 Effektiv energianvändning  

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1.1 Växthusgasutsläpp  

1.2 Minskad klimatpåverkan från konsumtionen  

Kommunorganisationen: 

2.1 Växthusgasutsläpp från stadens verksamheter  

 

4.2.7.3 Energiplan för Stockholm 
Stockholms energiplan antogs i maj 2013 styrs av målen från ett gammalt miljöprogram. 

Dessutom styrs planen av klimat- och energimål på EU, nationell (energi-och klimatmål samt 

miljökvalitetsmål) och regional nivå (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). 

Planen anknyter även till olika EU-strategier och direktiv samt tvågradersmålet (Stockholms 

stad, 2013). Enligt A. Tornkvist (personlig kommunikation 2020-04-24) var energiplanen ett 

planeringsunderlag till förra översiktsplanen. Energiplanen användes sedan också som ett 

planeringsunderlag vid framtagandet av den nya (gällande) översiktsplanen. Enligt Boverkets 

miljömålsenkät från 2018 finns energiplaneringen även i andra politiskt förankrade dokument 

som Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 (Boverket, 2018). Enligt A. Tornkvist 

(personlig kommunikation 2020-04-24) kommer en ny klimathandlingsplan ersätta Strategi för 

fossilbränslefritt Stockholm 2040. Eftersom miljöprogrammet som energiplanen från 2013 

nämner är inaktuellt sammanfattas inte det gamla miljöprogrammet utan i Tabell A3 i Appendix 

A sammanfattas remissversionen av det nya miljöprogrammet (2020–2023). Målsättningar i 
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Miljöprogrammet för 2016–2019 i Tabell A4 i Appendix A för att redovisa huruvida staden 

uppfyllt sina senaste målsättningar.  

 

4.2.7.4 Miljöprogram 2020–2023 och Klimathandlingsplan 2020–2023 För ett 

fossilfritt och klimatpositivt Stockholm (remissversioner)  
Miljöprogrammet antas av Stockholms kommunfullmäktige och är ett styrdokument som 

omfattar hela staden. Programmet har sju prioriterade mål med 16 etappmål och förslag på 

indikatorer. Målen är långsiktiga men indikatorer och aktiviteter som bidrar till uppfyllelse av 

målen kan ändras under mandatperioderna. Med hjälp av handlingsplaner och riktlinjer 

konkretiseras målgenomförandet. Därför har, parallellt med Miljöprogrammet, 

Klimathandlingsplan 2020–2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 tagits 

fram. Varje nämnd ska dessutom formulera en egen miljö- och klimathandlingsplan som 

baseras på det stadsövergripande Miljöprogrammet och Klimathandlingsplanen. Målen i 

Miljöprogrammet och Klimathandlingsplanen är ambitiösa med syftet att staden ska ligga i 

framkant i världens miljö- och klimatarbete och hållbar utveckling. Programmet har tagit 

hänsyn till FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s ramverk samt de nationella miljömålen. 

Programmet omfattar den verksamhet som Stockholms stad har ansvar över men även andra 

aktörer som staden indirekt råder över (Stockholms stad, 2019b). 

 

All energianvändning inom den geografiska kommungränsen tas in i beräkningarna av 

växthusgasutsläpp. Detta inkluderar utsläpp från vägtransporter, spårtrafik, sjöfart, starter och 

landningar på Bromma flygplats, uppvärmning, tappvarmvatten, kylning och användning av el 

och gas. Dessutom ingår indirekta utsläpp från framställning av bränsle och elproduktion 

(LCA1) och utsläpp av metan och lustgas (men inte koldioxid) från förbränning av biobränslen 

(Stockholms stad, 2019b). LCA1 innebär att utsläpp som genereras från energianvändning utgår 

från bränslets kompletta livscykel inklusive produktion och distribution (Stockholms stad, 

2019a). Alla resor inom kommungränsen inkluderas också i beräkningar för växthusgasutsläpp 

(C. Porsö, representant för Stockholms stad, personlig kommunikation, 2020-04-06). 

Kommuninvånares resor utanför den geografiska kommungränsen samt utsläpp från produktion 

av varor eller tjänster som konsumeras inom gränsen men är tillverkade utanför gränsen tas inte 

med i beräkningarna (Stockholms stad, 2019b). 

 

Klimatmålet innefattar växthusgaserna CO2, CH4 och N2O. Freoner i köldmedia och lustgas i 

sjukvården, kortlivade klimatföroreningar (förutom metan- och lustgasutsläpp vid 

bränsleförbränning) samt direktutsläpp av metan från stadsgasledningsnätet ingår inte i 

beräkningarna. Stockholms stad beräknar växthusgasutsläppen enligt det internationella 

beräkningsprotokollet Global Product Classificaton (Stockholms stad, 2019a). Årligen 

rapporteras dessa utsläpp till Carbon Disclosure Project (CDP) (C. Porsö, personlig 

kommunikation 2020-04-06). CDP hjälper bland annat städer att mäta och hantera risker och 

möjligheter relaterade till klimatförändringar (CDP, 2020). Beräkning av utsläpp från 

elanvändning utgår från nordisk elmix och för fjärrvärme fås emissionsfaktorn ut av den 

regionala produktionen av fjärrvärme. Beräkningar av kommunkoncernens utsläpp har samma 

systemgränser men här ingår bara utsläppen från stadens bolag och nämnder (Stockholms stad, 

2019a). 

 

Mål, indikatorer och aktiviteter som bidrar till uppfyllelse av målen fastställs i budgeten för 

Stockholms stad. Staden har ett system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

(ILS). I Miljöprogrammet beskrivs vilka nämnder och bolagsstyrelser som är ansvariga för 

uppföljning, och dessa ska i sina verksamhetsplaner beskriva egna mål, indikatorer och 

aktiviteter som ska verka för att miljöprogrammets mål ska nås. De indikatorer som väljs i 



29 

 

budgeten utvärderas kontinuerligt och kan ändras om de visar sig vara otillräckliga för att 

uppfölja målen. Målen, indikatorerna och aktiviteterna följs upp i tertialrapporter och 

verksamhetsberättelser samt med en mer utförlig analys en gång per år. Vid behov kan 

kommunstyrelsen begära att fler måluppfyllande åtgärder vidtas av nämnderna och 

bolagsstyrelserna (Stockholms stad, 2019b). På webbverktyget miljöbarometern finns 

indikatorer för Stockholms mål enligt Miljöprogrammet samlade (Stockholms stad, U.å.).  

 

4.2.7.5 Intervju 
En intervju genomfördes 2020-03-31 via Skype med J. Tolf, representant från Stockholms stad.  

Tolf berättar att indikatorerna som angivits som förslag i det nya Miljöprogrammet (2020–

2023) inte blir fastställda förrän de tas in i kommunbudgeten. Huruvida indikatorn väljs eller 

inte beslutas utifrån politiska diskussioner och avvägningar. Arbetsgrupper i form av 

tjänstemän med expertkunskap tar fram förslag till miljöprogram med mål och indikatorer under 

ledning av en styrgrupp. Styrgruppen består av tjänstemän med stadsdirektören som ordförande. 

Även politiska önskemål med förslag till innehåll i programmet arbetas in under framtagandet.  

 

När staden började med klimathandlingsplanen tog de hjälp av akademiska representanter för 

att bestämma vilka systemgränser som skulle gälla för utsläppsberäkningarna. Staden hämtar 

enligt Tolf sin statistik från många olika källor. Statistik för elanvändning hämtas från SCB, 

data över gas hämtas från stadens gasbolag och emissionsfaktorer för uppvärmning hämtas från 

stadens energibolag tillsammans med sålda energimängder. När det gäller statistik på stadens 

växthusgasutsläpp har exempelvis emissionsfaktorn från nordisk elmix en lång eftersläpning. 

Staden hämtade tidigare statistik för oljeanvändning från SCB men denna statistik har varierat 

från år till år. Nu har istället egna uppskattningar för oljeanvändningen gjorts bland annat med 

hjälp av energideklarationer. Statistik för transportsektorn kommer från statistik över 

Stockholms hamnar, Swedavia (statistik över landning och take-off för flyg från Bromma 

flygplats) och RUS (data över arbetsmaskiner). Dessutom gör stadens trafikkontor beräkningar 

över vägtrafiken och här adderas LCA-påslag för bränslena.  

 

Vad gäller beräkning av stockholmarnas hela konsumtion menar Tolf att nationella grova 

beräkningar finns att hämta från Naturvårdsverket men att det på kommunnivå saknas data. 

Dock beräknar staden klimatpåverkan för livsmedel som konsumeras inom den egna 

organisationen och sen några år tillbaka får staden statistik över stockholmarnas flygresor från 

Bromma, Arlanda och Skavsta flygplatser. Stockholm är också med ett utvecklingsprojekt 

tillsammans med bland annat Göteborgs Stad för att vidareutveckla ett beräkningsverktyg för 

byggmaterials klimatpåverkan framtaget av IVL. Målet är att få fram en maxnivå för en 

byggnads klimatpåverkan i byggskedet som sedan ska kunna utgöra en indikator i 

miljöprogrammet för byggande på stadens mark.   

 

Indikatorn för Stockholms stads energianvändning i sina egna verksamheter följs upp årligen. 

Miljöförvaltningen samlar då in och kvalitetsgranskar energistatistiken från samtliga bolag och 

förvaltningar. Stadshus AB, koncernen som äger stadens bolag, gör sedan en analys och 

utvärdering om mål nås eller om det krävs ytterligare resurser för att nå målet. När 

energistatistiken samlats in och kvalitetsgranskats av miljöförvaltningen återsänds statistiken 

till respektive bolag och förvaltning som sedan rapporterar in data i ILS (stadens webbaserade 

integrerade ledningssystem). Varje bolag och förvaltning rapporterar dessutom tertialvis mot 

verksamhetsplanerna. Rapporterna för bolag sammanställs av Stadshus AB och förvaltningarna 

av stadsledningskontoret för vidare rapportering till kommunfullmäktige. 
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4.2.8 Göteborgs stad 

4.2.8.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.11 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten K. Palmestål för 

Göteborgs stad. Svaren erhölls 2020-03-23.  

 
Tabell 4.11. Sammanfattning av enkätsvar gällande Göteborgs stads energi- och klimatplanering. 

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Inaktuell 

energiplan 

finns, 

planering 

pågår 

Ja Ja Tidigare 

varje år, kan 

ändras i vid 

nytt beslut 

Nej Ja Nej Tidigare 

varje år, kan 

ändras i vid 

nytt beslut 

Nej 

 

4.2.8.2 Målsättningar  
Målsättningar (miljökvalitetsmål, delmål och strategimål) i Göteborgs stads klimatstrategiska 

program redovisas fullständigt i Tabell A5 i Appendix A. I Tabell 4.12 nedan följer en 

sammanfattning av målen.  

 
Tabell 4.12. Sammanfattning över Göteborgs stads mål inom klimat och energi. Sammanfattad från (Göteborgs 

Stad, 2014b).  

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1.2 Energi i bostäder 

1.2 Elanvändning (exklusive industri och transporter) 

2. Produktion fjärrvärme av förnybara energikällor, avfallsförbränning och industriell 

spillvärme 

3. Total årliga användning av primärenergi till el och värme 

4. Produktion förnybar el och biogas 

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1. Växthusgasutsläpp totalt per invånare 

1.1 Växthusgasutsläpp totalt från den icke-handlande sektorn  

1.3 Växthusgasutsläpp från produktion  

1.4 Konsumtionsbaserade utsläpp 

5. Växthusgasutsläpp från vägtransporter  

6. Växthusgasutsläpp från sjöfarten  

7. Klimatpåverkan från göteborgarnas flygresor 

10. Hushållsavfallsmängderna per person 

Kommunorganisationen: 

8. Klimatpåverkan från måltider i Göteborgs Stads verksamheter 

9. Klimatpåverkan från Göteborgs Stads inköp av varor och material 

 

4.2.8.3 Göteborgs Stads miljöprogram, klimatstrategiska program och energiplan 

Göteborgs Stad har satt upp 12 lokala miljökvalitetsmål, eller miljömål, för att säkerställa en 

god livsmiljö och hållbar utveckling för staden. Målen utgår ifrån de nationella 

miljökvalitetsmålen. Miljömålen fastställs i stadens miljöprogram tillsammans med 36 delmål 

och sju åtgärdsstrategier. Åtgärdsstrategierna konkretiseras i en handlingsplan som nämner 

vilka åtgärder som utförs av vilka nämnder och styrelser. I handlingsplanen nämns det 

klimatstrategiska programmet som ett styrdokument (Göteborgs Stad, 2018a). Det nuvarande 

klimatstrategiska programmet fokuserar på miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
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(satt till 2050) och dess fyra underliggande delmål (två delmål satta till 2020 och två till 2035). 

I klimatprogrammet finns dessutom nio strategimål. Vidare innefattas även energiplanen i det 

klimatstrategiska programmet (Göteborgs Stad, 2014b). 

 

Den mer utförliga Miljökonsekvensanalysen finns som en bilaga till energiplanen (Göteborgs 

Stad, 2014b). I denna beskrivs alla nyckeltal och indikatorer som används i målen samt 

implikationerna för staden om alla mål i klimatprogrammet uppnås (Göteborgs Stad, 2014a). 

På grund av bilagorna blir klimatprogrammet, och energiplanen, uppdelat i flertalet dokument. 

I skrivande stund pågår ett arbete för att utveckla det nya styrdokumentet ”Miljö- och 

klimatprogrammet 2021–2030”. Under arbetet med detta kommer kommunens energiplan 

uppdateras och aktualiseras som en handlingsplan som stämmer överens med de nya miljö- 

och klimatmålen i det nya programmet (X. Villegas Garcia, representant för Göteborgs Stad, 

personlig kommunikation, 2019-12-03).  

 

Nedan följer systemgränser och förklaringar för de olika målsättningarna från Göteborgs stads 

klimatstrategiska program, redovisade i Tabell 4.12 (Göteborgs Stad, 2014b). 

Mål nummer 1.1: 
Med ”icke-handlande sektorn” menas verksamheter utanför EU:s handelssystem med 

utsläppsrätter. Sektorn inkluderar exempelvis transporter, jordbruk och fastigheter.  

Mål nummer 2: 
Fjärrvärmen kommer från spillvärme från industriella processer, värme från avfallsförbränning, 

naturgaskraftvärmeproduktion samt oljeeldning. Målet innebär att fjärrvärmen bara produceras av 

förnybara bränslen samt värme från processer där el- eller värmeproduktion inte är huvudsyftet.  

Mål nummer 3: 
Här inkluderas användning av el och värme i industri, offentliga verksamheter, bostäder och lokaler. 

Begreppet primärenergi innebär att hela produktionskedjan tas hänsyn till. Primärenergi utvinns 

från naturresurser och innebär energi som inte omvandlats till någon annan energiform (som då blir 

sekundär energi). 

Mål nummer 4: 
Här omfattas produktion från Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Endast helägda bolag 

omfattas och därför utesluts Renova (en lokal aktör inom avfall och återvinning) ur målet. 

Mål nummer 6: 
Begreppet sjöfart omfattar i målet den kommersiella sjöfarten för godstransporter, kryssningsfartyg, 

kollektivtrafikbåtar och båttrafik till och från Vänern. 

Mål nummer 10: 
Här omfattas brännbart avfall, grovavfall, matavfall samt det som lämnas till återvinning. 

 

Uppföljningen av miljömålen och miljötillståndet sker årligen av Miljöförvaltningen som då 

följer upp indikatorerna (som redovisas i Appendix A). De kopplas till målen och delmålen 

och visar huruvida målen nås och om trenden (utvecklingsriktningen) för enskilda mål är 

positiva, negativa eller neutrala. Dessutom sammanfattas vad som krävs för att nå de olika 

målen (Göteborgs Stad, 2018b).  

 

4.2.8.4 Intervju 
En intervju genom ett personligt möte genomfördes med K. Palmestål, representant för 

Göteborgs Stad, 2020-02-24. Palmestål menar att Göteborgs Stads arbete, som många andra 

kommuners arbete, påverkas av internationella och nationella målsättningar inom klimat och 
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energi. Det kan vara svårt att sätta upp helt egna mål. Kommuner påverkas mycket av 

internationell handel, såsom handel med utsläppsrätter. Göteborgs Stad har dock satt upp 

striktare mål än nationella och internationella mål i sitt klimatstrategiska program. Det som kan 

sätta käppar i hjulet för kommuners arbete, menar Palmestål, är politiska förutsättningar för att 

göra strikta förändringar såsom att utöka kollektivtrafiken.   

 

Palmestål berättar att Göteborgs Stad använder sig av flera olika källor för att följa upp 

målsättningar om minskade växthusgasutsläpp. Statistik över de territoriella utsläppen tas från 

RUS, medan egna beräkningar görs för stadens trafik, konsumtion och tidigare för 

flygtransporter. Göteborgs Stad använder sig av det territoriella perspektivet att beräkna 

växthusgasutsläpp på. Det finns dock ett mål gällande konsumtionsbaserade utsläpp men det 

finns inget sätt att följa upp detta finns på grund av brist på data. Tidigare beräknade staden 

konsumtionsbaserade utsläpp men dessa beräkningar är komplicerade och därför görs det inte 

längre. Ett problem med insamling av statistik är att även nationell statistik kan vara osäker. 

Många datakällor är också ganska komplexa att arbeta med. Gällande utsläpp från flyg finns en 

metod för beräkning av göteborgarnas turist- och affärsresor. För några år sedan fick staden 

dock inte tillåtelse av flygbolaget Swedavia att använda sig av statistiken längre. 

 

På frågan om vilket tillvägagångssätt de har haft på Göteborgs Stad då indikatorer valts svarar 

Palmestål att det beror på vilken sorts mål som sätts. Är målet specifikt blir valet av indikatorer 

lätt men är målet ”fluffigt” kan det finnas flera olika indikatorer för att mäta huruvida staden 

når upp till målet eller inte. Valet av indikatorer beror också på vilken data, vilka källor och 

resurser som finns för att följa upp målet. Göteborgs Stad har valt de indikatorer som kräver 

minst resurser för att följas upp – exempelvis indikatorer som finns som officiell statistik eller 

statistik från stadens bolag. Den statistiken kompletteras också med viss statistik som inte 

funnits innan. Det är upp till den som ansvarar för ett visst miljömål att eventuellt komplettera 

med indikatorer som svarar på huruvida målet nås eller hur trenden ser ut. En annan representant 

från staden A. Hilmersson Haag, berättar att staden inför det kommande klimatstrategiska 

programmet arbetat med aktörer i staden som jobbar med frågorna i sin dagliga verksamhet, för 

att tillsammans hitta bra indikatorer (personlig kommunikation, 2020-05-13). 

 

4.2.9 Malmö stad 

4.2.9.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.13 följer en sammanfattning på enkätsvar från M. Anderberg, representant för Malmö 

stad. Svaren erhölls 2020-03-11.  

 
Tabell 4.13. Sammanfattning av enkätsvar gällande Malmö stads energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Planering 

pågår 

Ja Ja Varje år Blandat* Ja Ja Varje år Nej 

* Kommentar från enkätsvar: ”vissa mål har vi uppnått andra kommer vi behöva öka takten för att nå”. 
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4.2.9.2 Målsättningar  
En fullständig redovisning för målsättningar inom klimat och energi för Malmö stad finns i 

Tabell A6 i Appendix A. I Tabell 4.14 nedan sammanfattas målen.  

 
Tabell 4.14. Målsättningar från Malmö stads energistrategi. Sammanfattad från (Malmö stad, 2009).  

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1. Minskad energianvändning  

2. Andel förnybar energi av allmänna energimixen 

3. Andel förnybar energiförsörjning i kollektivtrafiken  

5. Minskad energianvändning  

Kommunorganisationen: 

6. Andel förnybar energi  

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

4. Minskade utsläpp av växthusgaser  

 

4.2.9.3 Malmö stads energistrategi 
Malmö stads energistrategi godkändes av kommunfullmäktige 2009 och innehåller mål för 

2020 som beskrivs som steg mot en långsiktig vision för år 2030. Dessutom beskrivs strategier, 

riktlinjer och åtgärder för att nå målen. Målen baseras på nationella mål och EU-mål vilka 

staden minst ska uppfylla. Mål för Malmö stads verksamhet är dock mer ambitiösa. Även lokala 

och internationella överenskommelser lägger grund för målen, exempelvis tvågradersmålet, 

CoM och en avsiktsförklaring mellan energibolaget E.ON och Malmö stad för att främja 

utvecklingen av biogas och vätgas för värmeproduktion och som drivmedel. Målen i 

energiplanen har samordnats med mål i Malmö stads miljöprogram. Energistrategin fungerar 

som ett förslag till handlingsprogram som bygger på energimålen (Malmö stad, 2009). Eftersom 

målen gäller till 2020 pågår för tillfället ett arbete med att sammanställa en ny energiplan. M. 

Anderberg, representant från Malmö stad (personlig kommunikation 2020-03-12), har svarat 

på frågor gällande främst den gamla energiplanen men även arbetet med den nya.  

 

4.2.9.4 Intervju 
En intervju genomfördes via Skype med M. Anderberg, representant för Malmö stad. Intervjun 

skedde 2020-03-12. Kontakt har även skett via mail. I avsnittet nedan följer Anderbergs svar 

på frågorna. 

 

Enligt Anderberg (personlig kommunikation 2020-03-12) finns indikatorer som används för 

uppföljning av målen i Malmö stads energiprogram på hemsidan Miljöbarometern. Här finns 

även indikatorer för energi, såsom information om energianvändning och förnybar energi. Val 

av indikatorer beror på målet men Anderberg ska indikatorerna vara mätbara och kunna 

säkerställa kontinuitet av uppföljningen. Basåret 1990 har satts utefter internationell standard. 

Basåren 2001–2005 valdes enligt önskemål från serviceförvaltningen och kan bero på att data 

innan dess inte var tillförlitlig eller tillgänglig. Anledningen till att ett genomsnitt mellan åren 

2001–2005 valdes kan ha varit att spridningen var stor mellan åren. Basåren kan komma att 

förändras i den nya energistrategin.  

 

Malmö stad arbetar enligt Anderberg (2020-03-12) med territoriella utsläpp när det kommer till 

utsläpp som utanför den interna verksamheten. I den interna verksamheten arbetas det redan 

med konsumtionsbaserade utsläpp för exempelvis inköp. Staden reder ut i skrivande stund hur 

de ska kunna sätta mål med ett konsumtionsbaserat perspektiv inom den interna verksamheten. 

En annan utmaning är att beräkna små utsläpp där data är svår att få tag i och som Malmö stad 

inte har koll på. När växthusgasutsläpp inom staden ska räknas ut försöker man inkludera alla 



34 

 

utsläpp, men via mail (2020-03-17) förklarar Anderberg att export av värme som säljs till 

Burlöv och höghöjdutsläpp av flyg som passerar kommunen inte inkluderas. 

 

Staden använder sig av mycket egen statistik vilket, enligt Anderberg är ett utförligt arbete som 

medför osäkerheter i data. Insamling av statistiken involverar flera olika parter såsom 

energibolag, industrier och statliga källor såsom SCB. Anderberg beskriver även via mail 

(2020-03-17) att Malmö stad producerar egen statistik för växthusgasutsläpp. Dessa bygger på 

de geografiska utsläppen inom kommunen inkluderar även andra växthusgaser (förutom 

koldioxid) såsom metan och lustgas i statistiken. Statistiken bygger på information om 

respektive emissionskälla och är en bottom up-metod. Detta innebär att utsläppen räknas fram 

utifrån information såsom trafikflöden, fördelning mellan fordonstyper och emissionsfaktorer. 

I vissa fall baseras statistiken på nationella data från RUS som bryts ner till en kommun. Vidare 

beskrivs i mailet svårigheter med den egna statistiken: det krävs personalresurser för att 

kontrollera att data är tillräckligt uppdaterad och inte innehåller alltför mycket fel, att det är 

ekonomiskt kostsamt att köpa in viss grundstatistik samt att statistiken inte säger något om vad 

invånarna släpper ut utanför kommungränsen.  
 

Enligt Anderberg (2020-03-12) är uppföljningen av själva energiplanen inte tydligt definierad 

i planen. Olika förvaltningar har ansvar för att följa upp olika delar av energiplanen, och 

uppföljning av både energi- och klimatmålsättningar sker varje år. Målstatus för mål inom 

Malmö stads Miljöprogram finns på hemsidan Miljöbarometern, men inte målstatus för mål 

som satts inom energiplanen. Vissa mål kommer eventuellt inte nås, däribland klimatmålet om 

minskade växthusgasutsläpp på 40 % till 2020. Andra mål har nåtts, exempelvis 

energieffektiviseringsmålet. I skrivande stund pågår arbete att sätta nya mål. Kraven från 

politiken är att målen ska vara genomförbara men ambitiösa. Bedömningen görs efter nuläget 

och trendspaningar genomförs. 

 

4.2.10 Uppsala kommun 

4.2.10.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.15 följer en sammanfattning på enkätsvar från J. Andersson, representant för Uppsala 

kommun. Svaren erhölls 2020-03-23.  

 
Tabell 4.15. Sammanfattning av enkätsvar gällande Uppsala kommuns energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Ja Nej Ja Varje år Ja Ja Ja Varje år* Blandat** 

* Kommentar från enkätsvar: ”Men, då det är lång eftersläpning på statistik inom detta område, uppdateras olika 

delar i takt med att data finns tillgängligt.” 

** Kommentar från enkätsvar: ”Vi har flera klimatmål. Det närmaste målet, att minska med 30 % till år 2020, ser 

ut att kunna nås. För de långsiktiga klimatmålen tas nu en klimatfärdplan fram, se 

http://klimatfardplanuppsala.se/” 

 

http://klimatfardplanuppsala.se/
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4.2.10.2 Målsättningar  
Fullständiga målsättningar redovisas i Tabell A7–8 i Appendix A. I Tabell 4.16 nedan följer en 

sammanfattning av dessa.  

 
Tabell 4.16. Målsättningar i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram. Sammanfattad från 

(Uppsala-kommun, 2019b). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1. Fossilfri och förnybar lokal energianvändning 

3. Förnybar och klimatneutral/klimatkompenserad uppvärmning  

4. Installerad solenergi (solel och solvärme)  

Kommunorganisationen: 

5. Kommunal fordonspark  

Kommunal maskinpark  

Kommunala upphandlade transporter 

6. Minskning indirekt energianvändning genom ökad energieffektivitet hos kommunens 

nämnder och styrelser  

7. Kommunorganisationens direkta energianvändning  

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

2. Minskning samlade utsläpp växthusgaser 

 

4.2.9.3 Energiprogram 2050 
Programmet består av tillståndsmål och strategier med tillhörande insatser, för att långsiktigt 

utveckla Uppsalas energisystem. Det är en del i att göra Uppsala fossilfritt och förnybart 2030 

och klimatpositivt 2050 (Uppsala kommun, 2018a). Den finns till som ett politiskt styrmedel 

för att åstadkomma en större systemförändring, för att nå kommunens utvecklingsmål. Olika 

representanter (från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället) har bidragit till att 

utveckla energiprogrammet och energiutredningen och klimatfärdplanen. Både stationära och 

mobila sektorer omfattas av energiprogrammet, med undantag för flyg, färjor och liknande. 

Lokala aspekter står i fokus. Energiprogrammet fokuserar dessutom främst på tillförsel, 

omvandling och distribution och lagring av energi, alltså inte lika mycket på användning av 

energi. Energiprogrammet utgår ifrån en rad andra dokument, bland annat stadens miljö- och 

klimatprogram för 2014-2023 och dess etappmål inom energi och transporter (Uppsala 

kommun, 2018b). 

 

Hela energiprogrammet och genomförandestrategierna följs upp vart fjärde år. Årligen följs 

programmet upp översiktligt. Insatserna följs upp var för sig, både under själva genomförandet 

av dem samt årligen och när de avslutas. Resultat från uppföljningen av insatserna kopplas 

sedan till strategiområdena för att fortsätta utveckla dem. Resurser till insatser fördelas varje år 

i kommunfullmäktige (Uppsala kommun, 2018a). Uppföljning och utveckling av programmet 

sker genom modellering och klimatfärdplaner (Uppsala kommun, 2018b) 

 

4.2.10.3 Miljö- och klimatprogram 2014–2023 
Programmet utgör ett styrdokument för Uppsalas miljö- och klimatarbete för att minska den 

negativa miljöpåverkan och maximera den positiva. I den ingår långsiktiga, övergripande mål 

och tio etappmål som drivkraft till de långsiktiga målen (Uppsala kommun, 2019b). 

Klimatmålen grundar sig i IPCC:s bedömningar i den samlade rapporten från 2013 samt 

Parisavtalet. Målhorisonten är dock tidigarelagd jämfört med Parisavtalet (Uppsala kommun, 

2018b).  

 

Lokala utsläpp för mål nummer 1 (Tabell 4.16) innefattar energiproduktion och distribution, 

energianvändning och transportarbete. Mål nummer 2 innefattar dessutom utsläpp från icke-
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energirelaterade utsläpp från jordbruk och industri inom kommunens gränser, samt 

uppsalabornas långväga semesterresande utanför kommunen. Utsläpp från importerade varor 

som produceras utanför Uppsala inkluderas inte i utsläppsberäkningarna. (Uppsala kommun, 

2018b). Utsläpp beräknas som i den internationella klimatkonventionen i 

koldioxidekvivalenter. Schablontillägg görs för utsläpp från produktion och distribution av el 

samt fossila och förnybara bränslen (Uppsala kommun, 2019b).  

 

Olika verksamheter har ansvar för uppföljning av olika mål. Alla mål följs upp årligen och detta 

ansvarar kommunstyrelsen för. Programmet utvärderas i sin helhet 2016, 2020 och 2024 

(Uppsala kommun, 2019b).  

 

4.2.10.4 Intervju 
En intervju genomfördes via mail med representanten J. Andersson för Uppsala kommun. 

Svaren erhölls 2020-03-23. Andersson berättar att kommunen samverkar med flera olika 

interna och externa aktörer inom tillförsel, omvandling, distribution och lagring av energi. Detta 

för att till exempel öka lokal produktion och lagring, öka flexibilitet i el- och värmenätet samt 

få in flera testbäddar och nya energibärare som vätgas. Andersson skriver följande gällande val 

av indikatorer: 

 

”Nyckeltal och indikatorer tas fram i samverkan med universitet och kopplat till konkreta 

projekt (tex stadsbyggnadsprojekt teknisk försörjning). För programmet som helhet har vi valt 

att i första hand utveckla modelleringsresurser (tillsammans med Uppsala universitet), innan 

vi spikar indikatorer.” 

 

Statistik till måluppföljning för kommunorganisationen fås genom att samla in energistatistik 

som sammanställs i ett eget uppföljningssystem. Statistiken tillhandahålls av bland annat 

kommunens el- och värmeleverantörer samt bränslebolag. För de kommungeografiska 

klimatmålen använder sig Uppsala kommun av en kombination av statistik från el- och 

värmebolag, SCB:s energibalanser och nationella emissionsdatabasen från RUS. Där finns flera 

utmaningar menar Andersson. Bland annat utmaningar med sekretess i statistiken från SCB och 

att det är lång eftersläpning på statistik.  

 

4.2.11 Västerås stad 
Ingen representant från Västerås stad hade möjlighet att besvara varken enkät- eller 

intervjufrågorna som skickades ut via mail. Trots detta redovisas resultaten från 

kartläggningen av stadens målsättningar och klimatprogram i avsnitten nedan. Detta eftersom 

denna information är tillräckligt utförlig och tydlig för att jämföras med andra kommuners 

energi- och klimatplanering.  

 

4.2.11.1 Målsättningar  
En fullständig redovisning över målsättningar och kvantifierbara åtgärdsbeskrivningar i 

Västerås stads klimatprogram och handlingsplan finns i Tabell A11 i Appendix A. I Tabell 4.17 

nedan sammanfattas dessa.  
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Tabell 4.17. Målsättningar och åtgärder i klimatprogrammet för Västerås stad. Sammanfattad från (Västerås stad, 

2017a). 
Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunorganisationen: 

3. Total energianvändning kommunala byggnader 

- Elanvändning kommunala byggnader 

- Värmeanvändning kommunala byggnader 

- Minskade CO2-utsläpp fram till 2020 på grund av minskning i energianvändning 

4. Minskning energianvändning i kommunala bostäder 

- Elanvändning i kommunala bostäder 

- Värmeanvändning i kommunala bostäder 

- Minskade CO2-utsläpp fram till 2020 på grund av energianvändning i kommunala 

bostäder 

5. Ökning antal kvadratmeter installerade solceller till år 2020 

- Minskade CO2-utsläpp fram till 2020 på grund av solceller på kommunens byggnader 

6. Andel fossilfritt bränsle som används i Västerås stads och de kommunala bolagens 

fordonsflottor  

- Minskning fossila utsläpp från kommunala fordon och tjänsteresor inkl. flyg  

- Minskning utsläpp från kommunala flygresor 

7. Samordnad varudistribution  

8. Inköp av livsmedel för stadens måltidsverksamheter 

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1. Minskning växthusgasutsläpp  

- Andel förnybar/återvunnen produktion av el och fjärrvärme vid kraftvärmeverk 

- Samlade utsläpp av växthusgaser från produktion av el och fjärrvärme  

- Minskning utsläpp växthusgaser från vägtrafiken  

Kommunorganisationen: 

2. Minskning växthusgasutsläpp orsakade av Västerås stad  

 

4.2.11.2 Klimatprogram med handlingsplan 2017–2020 
Västerås kommuns energiplan (enligt lagen om kommunal energiplanering) utgörs av 

klimatprogrammet, dess bakgrundsdokument och årliga uppföljningar. Klimatprogrammet 

sammanfattar arbetet för att begränsa växthusgasutsläppen för staden. Det innehåller kort- och 

långsiktiga mål samt åtgärder för att nå målen till år 2020 (Västerås-stad, 2017a). Målen har 

bestämts utefter nationella klimatmål och Parisavtalet. Målen har dessutom antagits och 

kvantifierats genom att det gjorts beräkningar för varje åtgärd som nämns i programmet på hur 

mycket minskningar i koldioxid denna åtgärd kan ge upphov till (till året 2020). Alla dessa 

beräkningar på koldioxid har summerats till en total minskning av koldioxid. Efter att denna 

minskning relaterades till varje basår räknades ett kvantifierbart mål för minskning av koldioxid 

fram (Västerås stad, 2017b).  

 

För klimatprogrammet och dess mål innefattas i Västerås kommungeografiska område alla 

växthusgasutsläpp förutom utsläpp från förnybara bränslen. Beräkningar görs ur ett 

produktionsperspektiv. Sektorer som ingår är energi, transporter, jordbruk, industriprocesser, 

arbetsmaskiner, produktanvändning och avfall och avlopp. I Västerås stad inklusive bolag 

räknas utsläpp från energianvändning, resor, egna transporter och inköp av livsmedel. Inte 

heller här räknas utsläpp från förnybara bränslen med (Västerås stad, 2017b).                                                                                                    

Basåret 1990 valdes för mål nummer 1 i Tabell 4.17 då det är basåret för internationella 

överenskommelser och de nationella målen om växthusgasutsläpp. För kommunkoncernen 

valdes år 2009 som basår i mål nummer 2 eftersom statistik från 1990 inte finns tillgänglig. 

Tidigast tillgänglig statistik fanns år 2009 och basåret användes dessutom i 

Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd (Västerås stad, 2017b). 
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Uppföljning av klimatprogrammet görs årligen genom en offentlig rapport över 

växthusgasutsläpp och åtgärderna i programmet. Ansvar över detta har Kommunstyrelsen 

medan Stadsledningskontoret organiserar och samordnar. Programmet innehåller förslag till 

olika utredningar som kan innebära att nya åtgärder tas in i handlingsplanen samt 

kommunstyrelsens budgetförslag med tiden. Klimatprogrammet ska revideras år 2020 utefter 

nationella strategier och mål (Västerås stad, 2017a). 

 

4.2.12 Örebro kommun 

4.2.12.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.18 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten S. Andersson för 

Örebro kommun. Svaren erhölls 2020-03-18.  

 
Tabell 4.18. Sammanfattning av enkätsvar gällande Örebro kommuns energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Planering 

pågår 

Nej Ja Varje år Blandat* Ja Ja Varje år Positiv trend 

men blir 

svåra att 

nå** 

*Kommentar från enkätsvaret: ”Vi kommer med största sannolikhet nå energieffektiviseringsmålet gällande el till 

2020, men för fjärrvärmen ser det sämre ut.” 

** Kommentar från enkätsvaret: Vi har mål för kommunkoncernen respektive geografiska området Örebro 

kommun. Trenden ser positiv ut gällande målet till 2020 för det geografiska området men tyvärr tror jag att det 

blir svårt att nå både detta och målet för kommunkoncernen. 

 

4.2.12.2 Målsättningar  
En fullständig redovisning över målsättningar och indikatorer från dokumentet Klimatstrategi 

för Örebro kommun finns i Tabell A10 i Appendix A. I Tabell 4.19 nedan följer en 

sammanfattning över dessa. 

 
Tabell 4.19. Målsättningar i Klimatstrategi för Örebro kommun. Sammanfattad från (Örebro kommun, 2016a). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunorganisationen: 

5. Minskning årlig användning av el inom kommunkoncernen  

Minskning årlig användning av fjärrvärme inom kommunkoncernen 

6. Ökad produktion av förnybar elenergi  

7. Ökad produktion av biogas  

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1. Total klimatbelastning (växthusgasutsläpp i ton per invånare) 

2. Minskad klimatbelastning per invånare (komplettering med ”negativa utsläpp”ingår) 

Klimatpåverkan från sektorer utanför klimatstrategin  

Klimatpåverkan från sektorer inom klimatstrategin  

Kommunorganisationen: 

3. Minskad klimatbelastning per invånare  

Total klimatbelastning  

4. Klimatneutral kommunkoncern 

8. Minskning klimatbelastning per kg inköpta livsmedel  

9. Klimatneutral kommunal kapitalförvaltning 
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4.2.12.3 Klimatstrategi för Örebro kommun – Mål och delmål för 2020 och 2030 
Örebro kommuns energiplan motsvaras av dokumentet Klimatstrategi för Örebro kommun – 

Mål och delmål för 2020 och 2030. Klimatstrategin grundar sig i miljöprogrammet från 2010 

där bland annat klimatet är ett av fokusområdena. Dess övergripande mål handlar om att 

klimatbelastningen per person i kommun inte ska äventyra jordens klimat. Målet i sin tur ska 

inte äventyra den biologiska mångfalden, livsmedelsproduktionen eller andra mål för hållbar 

utveckling. Strategin nämner även tvågradersmålet som grund för sitt långsiktiga mål om 

minskad klimatbelastning (mål nummer 1 i Tabell 4.19). Förutom det översiktliga målet finns 

ett antal delmål, etappmål och åtgärder. Energieffektiviseringsmål har prioriterats över ökad 

användning av förnybar energi då detta är en begränsad resurs. Även sidovinster, målkonflikter 

och långsiktighet har tagits hänsyn till vid prioritering av åtgärder. Fokus ligger på att sätta mål 

som kan räknas på och följas upp över tid och åtgärder där kommunen har kontroll samt där 

åtgärder kan göra stor effekt. Strategin är ett styrdokument vars syfte är att ge information om 

klimatläget i kommunen och planeringen för hur det övergripande målet ska uppnås (Örebro 

kommun, 2016a). 

 

Systemgränserna skiljer sig för de olika målen men försöker till så stor grad som möjligt ta 

hänsyn till effekterna av konsumtion och inte bara utsläpp inom kommunens geografiska 

gränser (Örebro kommun, 2016a). Gällande målen för minskad klimatbelastning innefattas för 

det geografiska området sektorerna energi (elanvändning och uppvärmning) samt transporter 

(vägtrafik inom kommunens gränser). Dessa är lättare att göra fossilfria än exempelvis 

livsmedelsproduktion och import av produkter. Gällande kommunen som organisation är målen 

strängare än målen för det geografiska området. Målen om minskad klimatpåverkan per 

invånare innefattar här sektorerna energi, resor, transporter, livsmedel, övriga produkter, gröna 

finanser och upphandling samt klimatnyttan av biogasproduktionen. Kommunen som 

organisation innefattar verksamheter som kommunen helt eller delvis råder över samt till viss 

del köpta tjänster (Örebro kommun, 2016b). 

 

Uppföljningen görs genom att nämnder och bolag som arbetar efter åtaganden i strategin 

redogör för resultat i sin årsredovisning. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för årlig 

rapportering av kommunens övergripande utveckling tillsammans med en indikator. En 

”bredare genomlysning” sker varje mandatperiod (Örebro kommun, 2016b). 

 

4.2.12.4 Intervju 
En intervju genomfördes via mail med S. Andersson, representant från Örebro kommun, och 

svaren erhölls 2020-03-18. Frågor om vilka indikatorer kommunen använder sig av för 

uppföljning för klimatmålen ställdes och har sammanställts i Appendix A. Andersson berättar 

även att kommunen hämtar data från verksamheter internt, från RUS, från uppföljningssystem 

för livsmedel, elnätsägare, fjärrvärmeleverantör, samt från Trafikverket och SCB. På frågan 

gällande val av basår menar Andersson att de haft basåret 2000 (för mål nummer 2 och 3 i 

Tabell 4.19) sedan klimatplanen 2010. Basåret 2014 (för mål nummer 5–8 i Tabell 4.19) sattes 

då klimatstrategin reviderades 2014/2015.  

 

4.2.13 Linköpings kommun 

4.2.13.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.20 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten C. Kristensson för 

Linköpings kommun. Svaren erhölls 2020-03-19.  
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Tabell 4.20. Sammanfattning av enkätsvar gällande Linköping kommuns energi- och klimatplanering.  
Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Planering 

pågår 

Nej Nej - - Ja Ja Varje år Arbete 

pågår. 

Möjligt men 

utmanande. 

 

4.2.13.2 Målsättningar  
En fullständig redovisning över målsättningar i den gröna resplanen finns i Tabell A9 i 

Appendix A. I Tabell 4.21 nedan finns en sammanfattning över målsättningarna.  

 
Tabell 4.21. Målsättningar i den gröna resplanen för Linköpings kommun (Linköpings kommun, 2015). 

Kategori Målområde 

Energi - 

Klimat Kommunorganisationen: 

1. Andel som går, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet  

2. Minskning koldioxidutsläpp från arbetspendling inklusive effekter av teknikutveckling 

3. Andel av kommunens personbilar som drivs med gas eller el (med el avses plug-in 

fordon), 

Andel av kommunens lätta lastbilar som drivs med gas eller el 

4. Minskning användning av privat bil i tjänst  

5. Minskning koldioxidutsläpp från tjänsteresor inklusive effekter av teknikutveckling 

 

4.2.13.3 Linköping koldioxidneutralt 2025  
Ett mål om att den kommunen som geografisk yta ska vara koldioxidneutral 2025 antogs 2012. 

Målet innebär nettonollutsläpp genom en minskning av utsläpp samt kompensationsåtgärder 

för återstående utsläpp. Kompensationsåtgärder inkluderar produktion av förnybar el och el 

som annars skulle gå förlorade av kommunens anläggningar inom och utanför 

kommungränserna. Basåret 2009 har valts för nulägesredovisning samt beräkning av 

måluppfyllelse på grund av året var det senaste med tillgänglig statistik när arbetet med 

nulägesanalys startade. Energimyndigheten gav även rådet att använda det basåret för 

energikartläggning vid den tidpunkten. Utsläpp som utesluts är utsläpp från trafikarbete på 

E4:an som ej startar eller avslutas i Linköping, utsläpp från medborgare och verksamheter som 

sker utanför kommungränsen, utsläpp utanför kommungränsen från produktion av varor och 

tjänster som konsumeras i kommunen (Linköpings kommun, 2019b). Hittills har en uppföljning 

gjorts för måluppfyllelsen. Uppföljningsrapporten nämner även att ett energi- och 

klimatprogram för kommunen är under arbete och att kommunen har börjat arbeta med en 

minskad klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv (Linköpings kommun, 2019b). 

  

4.2.13.4 Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2018 
Årligen publiceras en rapport över utvecklingen inom Hållbar utveckling i Linköpings 

kommun. Den innehåller bland annat indikatorer som kan jämföras nationellt, statistik över 

Linköpings olika stadsdelar och tätorters utveckling, vissa interna uppföljningar och 

redovisningar och ett bokslut över energi och klimat för kommunkoncernen. Energi- och 

klimatbokslutet har sin grund i målet om kommunens koldioxidneutralitet till 2025 och 

redovisar koncernens arbete under 2018 för att uppnå målet (Linköpings kommun, 2019a).  
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4.2.13.5 Grön resplan – Handlingsplan för hållbart resande i Linköpings kommun: 

Arbetspendling och tjänsteresor 
Som en del i arbetet att Linköpings kommun ska bli koldioxidneutralt 2025 togs den gröna 

resplanen fram. Dess syfte är att minska medarbetares klimatpåverkan från arbetspendling och 

tjänsteresor samt att kommunen ska förespråka hållbara transporter och vara en förebild i detta. 

Planen omfattar endast arbetspendling och tjänsteresor kopplade till kommunens verksamhet 

och inte privata utförare eller leverantörer till kommunen (Linköpings kommun, 2015). En 

sammanfattning över målsättningar i den gröna resplanen som är kvantifierbara och relevanta 

för detta arbetets syfte finns i Tabell 4.21. Mål gällande kännedom av planen bland medarbetare 

har inte tagits med i sammanfattningen.  

 

Uppföljning av resplanen innefattar årlig uppföljning av enkla data (exempelvis sträcka och 

utsläpp för resor med olika transportmedel), resvaneundersökning till anställda år 2018 och 

2021, kartläggning av tjänsteresor 2018 och 2021 och uppföljning av åtgärder och i vilken 

utsträckning de genomförts. En sammanfattning av åtgärder som implementerats finns också i 

uppföljningen (Linköpings kommun, 2019a).  

 

4.2.13.6 Intervju 
En intervju genomfördes via mail med C. Kristensson, representant för Linköpings kommun. 

Svaren erhölls 2020-03-19. Svaren fokuserar på flera olika dokument eftersom 

energiplanerings-arbetet finns utspritt och inte i ett enskilt dokument. Kristensson skriver att 

valet av indikatorer sker utifrån ett lokalt utgångssätt och alltså inget standardiserat 

tillvägagångssätt enligt internationell eller nationell standard. När det räknas på utsläpp i den 

gröna resplanen räknas det i CO2 och inte CO2-ekv. Målet om koldioxidneutralitet följs upp 

årligen, den gröna resplanen följs upp enligt intervall i planen och årligen görs ett energi- och 

klimatbokslut i kommunens hållbarhetsrapport. För att följa upp koldioxidutsläpp och för att 

beräkna kompenserade åtgärder för koldioxidmålet inhämtas data från elnätsbolag, SCB, 

Tekniska Verken i Linköping AB och Svensk Biogas AB. Utöver det inhämtas även statistik 

för fjärrånga. Uppföljning för Grön resplan görs enligt beskriven metod i rapporten, medan 

energi- och klimatbokslutet görs utifrån statistik från kommunkoncernen. Utsläpp beräknas 

dessutom utifrån de avgränsningar som satts i koldioxidmålet. 

 

4.2.14 Helsingborgs stad 

4.2.14.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.22 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten E. Sundqvist för 

Helsingborgs kommun. Svaren erhölls 2020-03-24.  

 
Tabell 4.22. Sammanfattning av enkätsvar gällande Helsingborgs stads energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Ja Ja Nej Varje år Vet inte 

ännu 

Ja Nej Varje år Ja* 

*Kommentar från enkätsvar: ”Ja, men för att jobba i linje med parisavtalet behöver utsläppen minska mycket 

snabbare de närmsta åren än vad de gör idag. Det funkar inte att ha en linjär minskning mot målåren. I vår plan 

finns ett målår, men inte beskrivet hur utsläppsbanan behöve se ut.” (sic) 
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4.2.14.2 Målsättningar  
Målsättningar i Helsingborgs kommuns program för hållbar utveckling redovisas i Tabell A13-

16 i Appendix A. I Tabell 4.23 nedan följer en sammanfattning av målen.  

 
Tabell 4.23. Målsättningar i klimat- och energiplanen (Helsingborgs stad, 2018). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

4. Effektivisering energianvändning  

5. Minskning primärenergianvändning el och uppvärmning  

6. Andel lokal produktion av solel av totalt elbehov 

7. Ökning avsättning av lokalt producerad biogas  

8. Andel återvunnen eller förnybar energi av total fjärrvärme 

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1. Nettoutsläpp växthusgaser (kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp 

medräknas) 

Minskning växthusgasutsläpp  

2. Totala konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 

3. Ekologiskt fotavtryck 

9. Minskning koldioxidutsläpp från vägtrafik  

10. Andel delresor med bil, kollektivtrafik, gång- och cykel 

16. Fossilbaserad plast i restavfall  

15. Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel 

Kommunkoncern: 

11, 12. Fossilbränslefria fordon, arbetsmaskiner inklusive fordon hos anlitade entreprenörer  

13, 14. Minskning utsläpp från flygresor  

17. Minskning klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel  

 

4.2.14.3 Klimat- och energiplan för Helsingborg 2018–2024 
Planen är i enlighet med Parisavtalets mål, gällande lagstiftning och internationella beslut. Den 

nämner dock även att Helsingborgs kommun ska sätta högre ambitioner än nationella, politiska 

ambitioner inom miljö och klimat. Dess syfte är att vägleda arbetet i koncernen med området. 

Den tar upp utmaningar och sätter ambitioner (mål) och åtgärder (för att nå målen) i kommunen 

och sex prioriterade områden räknas upp. Dessa är klimatutsläpp och resursanvändning i balans, 

transporter och resor, konsumtion, energi, finansförvaltning och kolinlagring. Förutom en 

beskrivning av dessa områden och målsättningar inom denna har planen tolv bilagor. Här finns 

utförligare beskrivningar av bakgrund till planens ambitioner, konsekvenser av planen, dess 

relation till andra dokument och annat. (Helsingborgs stad, 2018).   

 

Planen och dess målsättningar delas upp i olika områden. Nedan sammanfattas systemgränser 

samt anledningar till valet av specifika målsättningar i Tabell 4.23 (Helsingborgs stad, 2018): 

 

Mål nummer 1:  
Noll nettoutsläpp innebär inte att utsläppen når noll, utan här menas att växthusgasutsläppen är minst 85 

% lägre än 1990 och följer det nationella klimatmålets definition. Kompletterande åtgärder för att nå 

nettonollutsläpp är upptag av koldioxid till skog och mark, minskningar av utsläpp utanför 

kommungränsen och avskiljning och lagring av koldioxid från biobränsle-förbränning. 

Mål nummer 2: 
Statistik finns bara på nationell nivå. Målnivån har valts eftersom det är vad som beräknas krävas för att 

nå Parisavtalets mål.   

Mål nummer 3: 
Anledningen till målnivån 1,7 globalhektar är för att den beräknas vara hållbar enligt WWF.  
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Mål nummer 4: 
Detta mål med tillhörande indikator finns på nationell nivå. 

Mål nummer 6: 
Målnivån 10 % valdes då detta är den högsta potentialen för solenergi i Sverige enligt 

Energimyndigheten. 

Mål nummer 9: 
Enligt en statlig utredning om fossilfrihet på väg är detta potentialen för minskning av koldioxidutsläpp. 

Mål nummer 11: 
En anledning till målet är stadens underskrift av uppropet ”Fossilbränslefritt Skåne 2020”. I begreppet 

fordon innefattas personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. Krav kan ställas på entreprenörer 

där det är rimligt (proportionalitetsprincipen). Målet gäller nytecknade avtal. Biogasfordon med fossilt 

startbränsle tillåts användas.   

Mål nummer 12: 
I begreppet arbetsmaskiner innefattas mobila maskiner som inte avses för transporter på väg. Här gäller 

också proportionalitetsprincipen gällande krav på entreprenörer. 

Mål nummer 15: 
Målnivån har valts då detta är minskningen som kan ske om kostråd från livsmedelsverket följs samtidigt 

som menyn klimatanpassas. 

Mål nummer 16: 
I begreppet restavfall innefattas avfall från hushåll och verksamheter. 

 

Får att nå upp till målen som satts i klimat- och energiplanen arbetar nämnder, förvaltningar 

och bolag i kommunkoncernen med egen planering och uppföljning av olika mål och resultat. 

Olika verksamheter kan tolka åtgärderna i planen på olika sätt och är fria att genomföra egna 

aktiviteter för att följa planen. Dock ansvarar miljöstrategiavdelningen på miljöförvaltningen 

huvudsakligen för revidering och uppföljning av planen. Uppföljningen rapporteras internt och 

externt och sker vartannat år medan utvalda indikatorer följs upp och rapporteras varje år. För 

de flesta målen i planen finns tillgänglig statistik och därmed finns rutiner för uppföljning. 

Rutiner behöver dock utarbetas i kommunen för uppföljning av konsumtionsbaserade utsläpp 

och kolinlagring (Helsingborgs stad, 2018). 

 

4.2.14.4 Intervju 
En intervju genomfördes via mail med E. Sundqvist, representant för Helsingborgs stad. Svaren 

erhölls 2020-03-24. Sundqvist menar att indikatorer i planen valts efter nationella mål men 

eftersom det fanns ett politiskt mål för Helsingborg att vara ledande inom miljö- och 

klimatområdet har ansträngningar gjorts för att göra målen striktare. Detta har antingen gjorts 

genom att lägga ett tidigare målår eller skärpa målet på annat sätt.  

 

Frågor ställdes även om anledningar till de olika basåren i planen. Sundqvist menar att basåret 

i mål nummer 13 och 14 (minskade flygresor) valdes för att få med effekten av kommunens 

klimatväxlingsprogram som började gälla 2017.  I mål nummer 7 (produktion av biogas) 

används basåret 2018, även om det inte tydligt står i planen. 2016 var den senast tillgängliga 

statistiken när planen togs fram, men eftersom planen processades fram under ett par års tid 

hann vissa siffror bli inaktuella innan planen antogs 2018. Därför ska planen uppdateras till 

2018 års värden. 2018 är basåret i de flesta fall (utom för målen som är baserade på nationella 

mål) eftersom planen gäller för perioden 2018–2023. Därmed har basåret valts för att fånga upp 

förändringar under planperioden.  
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Ambitionerna (målen) i planen ska följas upp varje år med undantag för förra året då planen var 

nyantagen. Ambitionerna för konsumtion kan inte heller följas upp i nuläget då det inte finns 

någon utarbetad metod för detta på kommunal nivå. Helsingborg deltar dock i 

Världsnaturfondens (WWF) nätverk konsumtionspiloterna för att tillsammans med andra 

kommuner försöka hitta metoder för uppföljning av konsumtionsbaserade ambitioner. Åtgärder 

i planen följs upp vartannat år. 

 

Mycket av statistiken som behövs till måluppföljning kan hämtas från SCB, Kolada och 

Nationella emissionsdatabasen. Sundqvist menar att den uppföljning som är svår just nu är 

statistik över drivmedelsanvändning hos kommunens entreprenörer (för mål nummer 11 och 12 

i Tabell 4.23).  

 

4.2.15 Norrköpings kommun 

4.2.15.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.24 följer en sammanfattning på enkätsvar från representanten J. Moberg från 

Norrköpings kommun. Svaren erhölls 2020-03-27.  

 
Tabell 4.24. Sammanfattning av enkätsvar gällande Norrköpings kommuns energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Ja Ja Ja Varje år* - Nej Nej - - 

*Kommentar från enkätsvar: ”Målen ska följas upp årligen men den det har inte gjorts än dels pga eftersläpningen 

i nationell statistik, dels pga att vi arbetar med en handlingsplan/färdplan. Vi har dock energimål i kommunens 

övergripande mål vilka följs upp årligen. Energi följs även upp i bolagens hållbarhetsredovisning.” 

 

4.2.15.2 Målsättningar 
I Tabell A17 i Appendix A finns en fullständig redovisning av Norrköpings kommuns 

målsättningar i energiplanen. I Tabell 4.24 nedan sammanfattas dessa.  

 
Tabell 4.25. Målsättningar i Norrköpings kommuns energiplan (Norrköpings kommun, 2016a). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

1. Effektivisering av energianvändning genom minskad energianvändning  

2. Andel förnybara energislag och bränslen 

Klimat - 

 

4.2.15.3 Energiplan för Norrköpings kommun 2009–2030 med bilagor och 
handlingsplan 

Norrköpings energiplan har två energimål. Förutom dessa mål syftar planen till att följa är de 

globala hållbarhetsmålen, Parisavtalet, de nationella miljömålen och regionala energipolitiska 

beslut och målsättningar. Förutom lagen om kommunal energiplanering nämns också lag 

(2014:266) om energikartläggning i stora företag. Denna handlar om energieffektivitet i stora 

bolag och därmed innefattar den även kommunala bolag (Norrköpings kommun, 2016a).  
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Energiplanen nämner också att Norrköpings kommun sedan 2008 delar en gemensam 

klimatvision med Linköpings kommun. Denna syftar till att hindra global och lokal 

klimatpåverkan genom bland annat att genomföra all kommunal planering på ett 

klimatmedvetet sätt och välja förnybara energikällor. Alla kommunala verksamheter ansvarar 

därmed för att minska sina egna växthusgasutsläpp. Energiplanens har två olika fokusområden: 

ett strategiskt övergripande fokus (för det geografiska området) och ett operativt fokus där 

åtgärder kan listas (för kommunorganisationen) (Norrköpings kommun, 2016a).  

 

Till energiplanen finns en bilaga: ”Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015”. 

Här finns en nulägesbeskrivning över energisystemet. Den beskriver även kommunens roll i 

arbetet med energifrågor tillsammans med en konsekvensanalys över hur de tre 

hållbarhetsdimensionerna påverkas av energiplanen (Norrköpings kommun, 2016b).  Det finns 

även en handlingsplan, ”Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015–

2018”, som konkretiserar åtgärder för hur målen i energiplanen ska nås. Detta gör den genom 

att beskriva åtgärder tillsammans med tidsplaner och den som har ansvar över utförandet. Denna 

har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar, enheter och bolag 

som kan påverka energisystemet i kommunen (Norrköpings kommun, 2013). Enligt J. Moberg 

är denna handlingsplan dock inaktuell och arbete pågår med en ny handlingsplan till den 

aktuella energiplanen (personlig kommunikation, 2020-04-08).  

 

I energiplanen ingår Norrköping kommuns geografiska område. Det som inte räknas med i 

energianvändningen är sjöfart och luftfart då kommunen har begränsad rådighet över dessa 

sektorer (Norrköpings kommun, 2016a). Aktualisering av energiplanen sker varje ny 

mandatperiod. Dessutom följs indikatorerna upp i den kommunala årsredovisningen. Varje år 

följs handlingsplanen och därmed kommunorganisationens arbete upp (Norrköpings kommun, 

2016a). 

 

4.2.15.4 Intervju 
En intervju genomfördes via mail med J. Moberg, representant för Norrköpings kommun. 

Svaren erhölls 2020-03-27.  Enligt Moberg har indikatorer i energiplanen valts utifrån vilken 

statistik som finns tillgänglig via SCB samt utifrån att de vill följa energieffektiviseringsarbetet 

i kommunens fastigheter. Statistiken hämtas från SCB och från de kommunala 

fastighetsbolagen. Moberg beskriver svårigheterna med statistiken på följande sätt: 

 

”Det finns en eftersläpning i den nationella statistiken som kan vara lite problematisk. När 

det gäller den egenproducerade statistiken kan det vara bra att ha flera indikatorer eller att 

ha både indikatorer och uppföljning på totalen. Vi har haft vissa svårigheter med att t.ex. 

fastighetsbeståndet ändras över tid vilket riskerar att påverka resultaten mer än själva 

energieffektiviseringsarbetet.” 

 

Varför basåret 2005 valdes är Moberg osäker på, men det valdes troligtvis för att det ansågs 

vara representativt. Moberg tror att det skedde en stor övergång till fjärrvärme vid den tiden 

vilket troligtvis har påverkat val av basår. En fråga om huruvida kommunen har satt upp 

klimatmålsättningar ställdes också och på denna svarade Moberg att detta inte finns uppsatt för 

tillfället. Dock kommer en färdplan tas fram under 2020 för hur kommunen ska bli fossilfri till 

2030. 
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4.2.16 Jönköpings kommun 

4.2.16.1 Svar från enkät 
I Tabell 4.26 följer en sammanfattning på enkätsvar från A. Wiklund, representant för 

Jönköpings kommun. Svaren erhölls 2020-03-04.  

 
Tabell 4.26. Sammanfattning av enkätsvar gällande Jönköpings kommuns energi- och klimatplanering.  

Aktuell 

energiplan? 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(geografiskt

) 

Mål om 

minskad 

energianvän

dning 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

energimål 

Uppnås 

energimålen

? 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(geografiskt

) 

Mål för 

minskade 

växthusgasu

tsläpp 

(kommunko

ncern) 

Uppföljning 

klimatmål 

Uppnås 

klimatmålen

? 

Ja Ja Ja Varje år Nej Ja Ja Varje år Blandat 

 

4.2.16.2 Målsättningar 
Målsättningar i Jönköpings kommuns program för hållbar utveckling redovisas i Tabell A18-

22 i Appendix A. I Tabell 4.27 nedan följer en sammanfattning av målen.  

 
Tabell 4.27. Sammanfattning av Jönköpings kommuns målsättningar inom klimat och energi. Sammanfattad från 

(Jönköpings kommun, 2019). 

Kategori Målområde 

Energi 

 

Kommunen som geografiskt område: 

7. Energianvändning per invånare  

8. Andel lokalt producerad solel av total mängd elenergi  

37. Mängd mat- och restavfall per person  

38. Andel avfall från hushåll som materialåtervinns eller förbereds för återanvändning 

Kommunorganisationen:   

9, 10. Total energianvändning per heltidsanställd, olika sektorer 

11. Oljeanvändningen i egenägda fastigheter  

12. Total elproduktion installerade solceller  

13. Produktion av ny-installerade solceller på befintliga kommunala byggnader  

14. Andel spetspannor och stödpannor som eldas med bioolja 

15. Effektivisering energianvändning per m2 egenägda fastigheter 

Klimat Kommunen som geografiskt område: 

1, 2, 4, 16, 19, 22. Totala växthusgasutsläpp, olika sektorer 

3. Utsläpp per invånare 

17, 18, 23, 24, 25.  Andel/antal hållbara resor 

20, 21. Antal/andel fordon med förnybara/hållbara bränslen 

26. Andel förnybart flygbränsle 

27. Bilresor, körsträcka per invånare 

Kommunorganisationen:   

5, 6. Totala växthusgasutsläpp, olika sektorer 

28, 29. Andel/antal hållbara resor 

30, 31, 32, 33. Antal/andel fordon med förnybara/hållbara bränslen 

34. Användning av egen bil i tjänst (kommunal verksamhet) 

35. Andel resfria möten 

36. Klimatbelastning per kg inköpta livsmedel  

 

4.2.16.3 Program för hållbar utveckling – miljö 2020–2040 
Jönköpings energi- och klimatmål finns i ett program för hållbar utveckling som gäller för 

2020–2040. Det fastställdes av kommunfullmäktige 2019. Det innehåller olika sakområden 

med visioner, mål, delmål och åtgärder. Dokumentet har utgångspunkt från Agenda 2030 och 
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målen grundar sig i de globala hållbarhetsmålen, Ålborg-åtaganden (en samverkan mellan 

europeiska städer och kommuner för en vision om en hållbar framtid), nationella miljömål och 

regionala miljömål. Programmet i sin helhet uppdateras med ändringar och tillägg årligen. 

Innan uppdateringen av dokumentet görs en årlig uppföljningsrapport. En del nyckeltal för 

uppföljning följs upp vartannat år i dokumentet ”Hur mår Jönköping?” (det geografiska 

området) och årligen i den enklare versionen ”Hur mår Jönköpings kommun?” (kommunen som 

organisation) (Jönköpings kommun, 2019). Ett webbverktyg, Hållbarometern, innehåller 

lättillgänglig information om nyckeltal för uppföljning av miljömålen. Dessa beskriver 

miljötillståndet i kommunen (Jönköpings kommun, 2020), men också utvecklingen bland 

byggherrars arbete med energieffektivitet och miljömärkning (Jönköpings kommun, 2019). 

 

4.2.16.4 Intervju 
En intervju via mail genomfördes med representanten A. Wiklund för Jönköpings kommun 

2020-03-04. Nedan följer en sammanfattning av svaren på frågorna, tillsammans med 

kompletterande information tagen ur kommunens program för hållbar utveckling.  

 

Enligt Wiklund har miljöindikatorerna som publiceras på Hållbarometern inte valts utefter 

någon standard eller förebild utan ur ”eget huvud”. Statistik till olika nyckeltal hämtas från 

olika underlag och källor och en del av statistiken är egenproducerad. Wiklund menar att det 

finns utmaningar med egenproducerad statistik och beskriver statistiken och utmaningarna på 

följande sätt: 

 

”Det är olika personer som tar fram den [statistiken] (pga personalbyten) vilket gör 

att det finns risk för att man inte gör på riktigt samma sätt. Det tar tid eftersom det 

krävs handpåläggning vilket gör det svårt att få fram nyckeltalen tidigt på året. Det 

finns osäkerheter i statistiken vilket gör att man ibland tvingas att göra 

schablonberäkningar på delar av underlaget till nyckeltalen.” 

 

På en fråga om varför vissa basår valts till målen svarar Wiklund att de ofta använder samma 

basår som nationella mål och annat, men de kan också utgå från andra basår beroende på 

huruvida underlag finns samt när målet sätts. De försöker ofta välja ett basår så nära året som 

målet sätts då detta ger en tydlig bild av målets ambitionsnivå. Basår som ligger långt bak i 

tiden kan vara svåra att relatera till. 

 

Kommunen har börjat jobba med vissa utsläppsberäkningar ur ett konsumtionsperspektiv. På 

frågan huruvida denna beräkningsmetod uteslutande kommer användas i framtiden svarar 

Wiklund att kommunen planerar att utveckla användandet. Klimatpåverkan från inköp av 

livsmedel har sedan några år följts upp. Under 2020 kommer konsultstöd upphandlas som ska 

utveckla beräkningar av klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster. Dessa beräkningar 

ska fungera som underlag för en planerande modell för en koldioxidbudget. Wiklund menar att 

Jönköpings kommun främst jobbar med nyckeltal som rör kommunens geografiska område (där 

statistik normalt hämtas från andra källor och inte kommunens egen statistik) samt Jönköpings 

kommun som organisation. De har framförallt arbetat med Scope 1 och 2 enligt Greenhouse 

Gas Protocol. Den beräkningsmodellen har dock bara aktualiserats kopplat till den planerade 

koldioxidbudgeten. Greenhouse Gas Protocol tillgodoser ett standardiserat ramverk för 

beräkning av växthusgasutsläpp (Greenhouse Gas Protocol, U.å.).  
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5. Diskussion 
 

Diskussionen delas upp enligt arbetets frågeställningar, och svarar på och diskuterar den 

övergripande frågeställningen: hur utförs arbetet med energiplaner i tio stora svenska 

kommuner i Sverige?  

5.1 Val av indikatorer  
Det stora antal olika indikatorer som kommunerna använder sig av har i Avsnitt 4.2.3 

sammanfattats till en lista med de vanligaste indikatorerna. En fråga som återstår är huruvida 

de tio vanligaste indikatorerna kan rekommenderas för kommuner att välja. Eftersom 

kommunerna har olika förutsättningar kanske inte alla indikatorer lämpar sig för exempelvis 

mindre kommuner med mindre kapacitet för att jobba med måluppföljning. Främst genom 

intervjuerna som genomförts är det tydligt att kommunerna har olika processer för val av 

indikatorer. En del kommuner har ett övergripande miljöprogram men låter enskilda nämnder 

välja egna indikatorer för att följa upp målsättningar. Andra diskuterar och tar hjälp av 

universitet eller andra aktörer i staden medan andra har egna, lokala tillvägagångssätt. 

Exempelvis kan kravet på indikatorerna vara att de ska vara mätbara och kunna följas upp 

kontinuerligt. Andra väljer utefter vilken statistik som finns tillgänglig. I vissa fall har 

kommuner satt upp mål men inga indikatorer finns för att följa upp det på grund av brist på 

statistik. 

 

Brist på statistik är en vanligt förekommande faktor som kommunerna nämner i intervjuerna. 

Förutom att gå efter vetenskapliga metoder eller rekommendationer enligt exempelvis 

miljöledningssystem, GCoM eller Klimatkommunerna är därför en rekommendation att 

kommuner väljer indikatorer som finns i nationella statistikdatabaser. Detta på grund av att även 

kommuner som inte har kapacitet att följa upp med egen statistik då kan hitta passande 

indikatorer. Exempelvis finns indikatorer för växthusgasutsläpp och energianvändning på RUS 

och SCB. Alla de tio vanligaste indikatorerna som sammanfattats i detta arbete finns antingen 

som nationell statistik eller är lätta för kommunerna att hålla egen statistik över. Dock kräver 

indikatorerna ”utsläpp från inköpta/serverade livsmedel i kommunorganisationen” och ”utsläpp 

transporter och flygresor från kommunorganisationen” någon slags beräkningskälla eller 

modell för utsläppsberäkning. Exempelvis kan kommunerna använda data från olika dokument 

för hur mycket utsläpp olika livsmedel genererar (Fogelberg, 2008; Röös, 2012). WWF har 

dessutom ett online-verktyg, matkalkylatorn, där en portions klimatpåverkan kan räknas ut 

(WWF, 2020). För klimatpåverkan från transporter finns beräkningsverktyg listade på 

Naturvårdsverkets hemsida (Naturvårdsverket, 2019a).  

 

När val av målsättningar och indikatorer görs bör fokus ligga på sektorer som kommunen har 

rådighet över. Enligt Figur 1.2 går 30 % av Sveriges energianvändning till industrier. Här går 

det att argumentera för att kommuner inte har speciellt stor rådighet att påverka 

energianvändningen. Istället har nationella lagar och regler större rådighet över detta. Dock 

används nästan 60 % av energin i bostäder och offentlig förvaltning om dessa två kategorier 

slås ihop. Här har kommunen rådighet i rollen som fastighetsägare (av det egna 

fastighetsbeståndet) och offentlig aktör. En annan viktig faktor att ta hänsyn till vid val av 

målsättningar och indikatorer är vilka sektorer som har stor förbättringspotential (där en 

signifikant miljöpåverkan sker i nuläget). Mycket av Sveriges energiproduktion är redan 

förnybar, som visas i Figur 1.1. Istället sker en stor del av Sveriges utsläpp från 

transportsektorn. Förutom industrin är det den sektor som släpper ut mest växthusgaser i 

Sverige, vilket visas i Figur 1.3. Kommuner kan påverka kollektivtrafiken genom att 

exempelvis utöka andelen förnybara bränslen i fordonsbeståndet. Även om kommunen har 
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mindre rådighet att påverka den privata transportsektorn kan den påverka exempelvis genom 

att införa trängselskatter med anledning att minska utsläppen i staden eller att genom 

stadsplanering öka framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. 

 

Det finns flera källor som tyder på att boende/fastighetssektorn och transportsektorn är de 

sektorer där utsläppsminskningar är mest prioriterade på en kommunal nivå. Dels studien från 

Croci et al. (2017) där dessa visade sig vara de sektorer där städer som skrivit under CoM 

planerade störst utsläppsminskningar. Dessutom finns ett nationellt mål om en fossiloberoende 

fordonsflotta till 2030, som har konkretiserats som en 70-procentig minskning i klimatpåverkan 

från transportsektorn. Transportsektorn är därmed den sektor som har det mest ambitiösa målet 

på vägen mot noll nettoutsläpp 2045 och bedöms även ha allra högst potential till 

utsläppsreduktioner utanför EU:s system med utsläppsrätter (Bet. 2016/17:MJU24). Vidare har 

många av de tio undersökta kommunerna målsättningar inom både transport- och 

boende/fastighetssektorn. Tre av de vanligaste tio indikatorerna hos kommunerna berör 

dessutom energianvändning i fastigheter eller utsläpp i transportsektorn. En annan sektor där 

förbättring kan ske är värmekraften, där energin inte helt och hållet är förnybar men kommuner 

ofta har stor rådighet att påverka (Naturvårdsverket, 2019b). Två av de vanligaste indikatorerna 

som listas i Avsnitt 4.2.3 berör förnybar värmeproduktion eller andel förnybar 

energianvändning. En slutsats kan därför dras om att kommunerna bör fokusera på 

målsättningar och indikatorer som berör transportsektorn, boende/fastighetssektorn, förnybar 

energianvändning och förnybar värmeproduktion. 

 

Lagen om kommunal energiplanering nämner inte exakt hur planeringen ska gå till och inte 

heller vilka indikatorer som kommuner bör följa upp energiplaneringen med. I en studie 

finansierad av Klimatkommunerna argumenterar författaren för att ett gemensamt användande 

av indikatorer skulle göra det enklare för kommuner att jämföra sitt energi- och klimatarbete 

med varandra (Bergström, 2019). En annan studie argumenterar för ett globalt gemensamt 

rapporteringssätt för växthusgasutsläpp skulle förenkla arbetet för städer som vill minska sina 

utsläpp (Bertoldi et al., 2018). Därmed skulle nationella riktlinjer med förslag på indikatorer 

inom området kommunal energi- och klimatplanering minska heterogeniteten vid 

jämförelsestudier av kommuners planering och minska arbetsbördan när enskilda kommuner 

genomför planeringen. 

5.2 Indikatorernas påverkan på miljöprestanda 
Nästa frågeställning att diskutera är huruvida val av indikatorer har någon påverkan på 

miljöprestandan och energiförsörjningen. Det är tydligt att val av statistik kan ”förvränga” 

bilden av kommunens miljöpåverkan. Exempelvis kan miljöprestanda påverkas av valet av 

indikatorer i och med att olika perspektiv, metoder och systemgränser kan användas vid 

beräkning av växthusgasutsläpp. Genom att antingen välja att redovisa utsläpp som CO2 istället 

för CO2-ekv utesluts en del växthusgaser som eventuellt släpps ut i en betydande mängd. 

Exempelvis släpps en signifikant mängd metan- och lustgas ut från djurhållning (Hristov et al., 

2013). Jordbrukssektorn rekommenderas dessutom att innefattas i rapportering av utsläpp enligt 

GCoM (Tabell 4.1). När det endast gäller utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion finns det 

dock osäkerheter i statistiken för växthusgaser utöver CO2 (SMED, 2019). Bertoldi et al. (2018) 

jämför två olika metoder för att rapportera växthusgasutsläpp, där en metod innefattade sju 

växthusgaser och den andra tre. Eftersom det nya GCoM idag går efter den mindre utförliga 

metoden kan slutsatsen dras att även om en metod för beräkning av växthusgasutsläpp kan ge 

mer utförliga resultat är det enklare att gå efter en mindre utförlig metod. Dock finns det 

nationell utsläppsstatistik från RUS som innefattar sex olika växthusgaser (i CO2-ekv) som 
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kommuner kan använda (SMED, 2019). Sammanfattningsvis bör kommuner för att så utförligt 

som möjligt beskriva växthusgasutsläppen ange dem i CO2-ekv.  

 

En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till är val av systemgränser. En del kommuner 

beskriver detta tydligt, medan andra endast beskriver energi- och klimatmål utan att förklara 

vad som innefattas. GCoM rekommenderar att alla utsläppskällor tas med och att undantag 

måste förklaras. Dock belyser standarden att städer har olika förutsättningar (Global Covenant 

of Mayors for Climate & Energy, 2018). Vissa utsläppskällor kan därmed exkluderas så länge 

kommuner tydligt definierar systemgränser och förklarar varför källorna exkluderats. 

 

Olika perspektiv för beräkning av utsläpp kan ge motsägelsefulla resultat. Många kommuner 

använder sig av ett territoriellt perspektiv medan en del har börjat räkna på 

konsumtionsbaserade utsläpp. Exempelvis kan utsläppen se ut att minska ur ett geografiskt 

perspektiv men inte om man beräknar utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv (RUS, 2019d). 

När ett perspektiv för utsläppsberäkningar väljs måste kommuner ta hänsyn till metodernas för- 

och nackdelar samt sin kapacitet att själva beräkna utifrån metoderna. Att räkna på utsläpp med 

ett konsumtionsperspektiv är svårt då kommuner för tillfället måste räkna ut detta på egen hand 

(Bergström, 2019). Statistik finns på nationell nivå men beräkningarna kan vara osäkra 

(Naturvårdsverket, 2019c). Dock bör kommuner arbeta vidare på detta då perspektivet ger en 

utförligare utsläppsbild. Konsumtionsbaserade indikatorer har nämligen en tydligare koppling 

till välstånd och livsstil än produktionsbaserade indikatorer. En studie drar därför slutsatsen att 

det är viktigare att sätta upp mål om att frikoppla välstånd från konsumtion än från produktion 

(Simas et al., 2017). Därmed är en rekommendation att kommuner börjar använda sig av 

konsumtionsbaserade indikatorer för mål om att minska sin miljöpåverkan. Detta är viktigt för 

att se till att det ekonomiska välståndet i kommunen inte bidrar till en ohållbar konsumtion.  

 

I nuläget är det enklast att använda sig av ett territoriellt perspektiv eftersom nationell statistik 

finns tillgänglig. Om kommunerna vill påvisa lokala trender kan produktionsperspektivet 

användas som ett komplement. Utsläppen bör då anges totalt och inte per invånare för att inte 

ge en skev utsläppsbild (RUS, 2019d). Flera organisationer och myndigheter som ger riktlinjer 

för beräkning av växthusgasutsläpp delar upp utsläppskällorna i sektorer såsom transporter, 

byggnader, avfall, jordbruk, industri och energiproduktion. Detta är ett enkelt sätt att få en tydlig 

bild av var utsläppen är störst och var förbättringar kan ske. 

 

Olika sätt att räkna ut en kommuns miljöprestanda med hjälp av modeller kan ge olika resultat. 

Olika modeller som mäter miljöprestanda med hjälp av indikatorer använder sig nämligen av 

olika variabler och data. Detta gör att även om modellerna har samma syfte, exempelvis att 

rangordna länders miljöprestanda, blir resultaten annorlunda och svåra att jämföra. När 

indikatorer dessutom rangordnas som olika viktiga för miljöprestandan kan resultaten bli 

subjektiva. Om exempelvis energiproduktion rangordnas som mer miljöfarligt än andra 

aktiviteter kan ett land som producerar mycket energi men presterar bra på andra punkter räknas 

som sämre än ett land som har mindre energiproduktion (García-Sánchez, das Neves Almeida, 

& de Barros Camara, 2015). Vissa indikatorer är dessutom mer lämpade för vissa syften än 

andra. Ett exempel på detta är indikatorer för miljöledning, såsom hur många åtgärder en 

ledning implementerat, som inte beskriver den faktiska miljöprestandan. Dessa ger dock en 

tydlig bild av ledningens prestationer för att minska miljöpåverkan (Jasch, 2000).   

 

Indikatorer som mäter miljötillståndet ger organisationer information om hur de påverkar 

miljön och kan därför hjälpa dem att planera och implementera indikatorer för miljöprestanda 

(Hřebíček, Misařová, & Hyršlová, 2007). Dessa indikatorer påverkar sedan miljöstrategins 
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utformning genom olika sätt att utvärdera organisationens miljöprestanda. Miljöprestandan kan 

i sin tur kopplas direkt till miljöstrategins utformning (Solovida & Latan, 2017).  

Sammanfattningsvis kan valet av indikatorer samt utformningen av miljöstrategin påverka 

organisationens, eller kommunens, miljöprestanda. Det är dock svårt att dra någon slutsats om 

valet av indikatorer samt utformningen av energi- och klimatplaneringen hos de kommuner som 

undersökts i detta arbete faktiskt påverkat deras miljöprestanda. Detta eftersom det kan finnas 

andra faktorer som påverkat miljöprestandan mer. Det är också svårt att jämföra kommunernas 

arbete med energi och klimat eftersom arbetet är väldigt heterogent. Heterogeniteten innebär 

bland annat olika strategier, målsättningar, systemgränser och beräkningssätt bland 

kommunerna. Någon utförligare diskussion kring detta görs därmed inte i detta arbete. 

 

Eftersom utformningen av miljöstrategin kan påverka miljöprestandan kan kommuner därför 

minska miljöpåverkan genom denna. Ett sätt kommuner kan minska sin miljöpåverkan på är att 

göra miljöstrategin proaktiv. Detta innebär att strategin bör sträva högre än att bara lyda 

existerande lagar (Solovida & Latan, 2017). Flera av de tio undersökta kommunerna strävar 

efter att ha strängare målsättningar än nationella och internationella mål. Det finns nämligen 

studier som tyder på att även om EU-målen satta till 2020 och 2030 kan uppfyllas är detta inte 

tillräckligt för att nå Parisavtalets tvågradersmål (Europeiska kommissionen, 2018). 

Kommunerna som har en proaktiv utformning av sin energi- och klimatplanering och sätter 

högre målambitioner har därmed en högre chans att säkerställa en god miljöprestanda. Detta 

gäller förstås endast om kommunerna faktiskt når sina mål, vilket många inte ser ut att göra. 

För att nå tvågradersmålet bör kommunerna sätta ambitionen att nå nettonollutsläpp innan år 

2050 (Europeiska kommissionen, 2018). 

5.3 Indikatorers utveckling över tid 
För att jämföra kommuners miljöprestanda jämförs indikatorerna totala växthusgasutsläpp och 

slutanvändning av energi i Avsnitt 4.2.5 och 4.2.6. Indikatorn för växthusgasutsläpp visar på en 

signifikant minskning under de senaste åren i de flesta kommunerna. Indikatorn för 

energianvändning har inte testats för signifikans. De flesta har dock minskat sin 

energianvändning per invånare, men olika mycket. För- och nackdelar med olika 

utsläppsindikatorer har redan diskuterats och indikatorn för totala territoriella utsläpp i CO2-

ekv är inte en helt relativt representativ indikator för utsläpp. Fördelen med indikatorn är dock 

att den finns på nationell nivå och därmed lätt att använda för att jämföra kommuners utsläpp. 

Konsumtionsbaserade utsläpp är bättre att jämföra mellan kommuner, då det ger en bild av de 

totala utsläppen, men dessa finns inte på en nationell nivå. Vad gäller indikatorn för 

slutanvändning av energi finns det en del nackdelar med denna. Många mål inom energiområdet 

som kommuner har satt upp handlar inte bara om att minska energianvändningen, utan även om 

att öka andel förnybara energikällor och att öka energieffektiviteten. Som syns i Tabell 4.2 

rekommenderar GCoM att en del av en hållbar energiplan är att diversifiera energimixen samt 

att minska beroendet av importerad energi och diversifiera tillförselkällor. Kommunerna kanske 

har lyckats prestera bättre enligt dessa energiindikatorer. Energieffektivitet kan dessutom mätas 

på andra sätt än bara minskad energianvändning. Det nationella energieffektiviseringsmålet 

mäts i tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP) (Klimatpolitiska rådet, 2019). 

Just denna indikator kallas även för energiintensitet, medan energiproduktivitet räknas som 

BNP i relation till tillförd energi. Båda dessa är vanliga sätt att mäta energieffektivitet på. Dessa 

tar dock inte hänsyn till saker som den tekniska effektiviteten eller utsläpp. Det finns dock 

modeller som räknar ut energieffektivitet och dessutom tar hänsyn till både GDP och utsläpp 

(Li & Hu, 2012). På grund av att det finns ett stort antal olika energiindikatorer är det svårt att 

dra en allmän slutsats om huruvida kommunernas miljöprestanda förbättrats med hjälp av en 

enda energiindikator.  



52 

 

5.4 Uppföljning av energi- och klimatplaner 
En miljöstrategi och dess indikatorer bör utvärderas och förbättras kontinuerligt för att kunna 

säkerställa en god miljöprestanda (Solovida & Latan, 2017). Energi- och klimatplaneringen i 

de olika kommunerna sker oftast i ett antal olika dokument och olika nämnder har ansvar för 

olika indikatorer. En del indikatorer följs upp mer sällan än andra i de flesta kommuner. Alla 

kommuner har dock som ambition att följa upp energi- och klimatmål årligen. En av 

kommunerna hade inte gjort detta på grund av eftersläpning i statistik. En annan kommun ska 

besluta om de i fortsättningen ska följa upp årligen. Just tillgängligheten av statistik var en 

återkommande svårighet som påtalades när kommunerna intervjuades. Att nationell statistik, 

bland annat territoriell utsläppsstatistik, har en lång eftersläpning kan inte kommunerna 

påverka. Detta talar för att kommunerna även bör nyttja egen statistik för att fylla 

kunskapsluckor då de ser över hur utsläppen påverkas ett visst år. För att få en överblick om 

utsläppsreducerande åtgärder har fått en effekt kan andra indikatorer inom sektorer som 

genererar signifikanta utsläpp användas som komplement. Exempel på detta är 

energianvändning i fastigheter, antal fossilbränslefria fordon eller andel förnybar energi i 

fjärrvärmeproduktionen.  

6. Slutsatser 
 

• Arbetet med kommunal energi- och klimatplanering är väldigt heterogent. Det finns dock 

vissa gemensamma drag för hur de flesta undersökta kommunerna utför sin energi- och 

klimatplanering. Dessa är: energi- och klimatplaneringen finns i flera olika dokument, 

inspiration har tagits från nationella och internationella målsättningar, brist på tillgänglig 

statistik begränsar uppföljning av miljöprestanda samt att årlig uppföljning sker för vissa 

indikatorer. 

• Nationella riktlinjer med förslag på indikatorer inom kommunal energi- och 

klimatplanering skulle minska heterogeniteten mellan kommuners planering och minska 

arbetsbördan för enskilda kommuner när planeringen genomförs.  

• De vanligaste indikatorerna inom klimat- och energiplanering hos de tio undersökta 

kommunerna är: 

För kommunen som geografiskt område: 

- Produktion av förnybar energi (MWh, antal ton biogas, m2 installerade solceller), eller 

andel förnybar energi i olika sektorer  

- Utsläpp räknat i ton CO2-ekv per invånare  

- Andel förnybar/fossil fjärrvärmeproduktion i kommunen  

- Utsläpp räknat i totala CO2-ekv (ton, kton)  

- Kommungeografisk energianvändning (MWh/invånare)  

- Utsläpp från energianvändning (ton CO2-ekv eller CO2, g CO2/KWh, ton CO2-

ekv/invånare)  

För kommunorganisationen: 

- Energianvändning (eller mängd köpt energi) i kommunorganisationens fastigheter 

(kWh/m2)  

- Utsläpp från inköpta/serverade livsmedel i kommunorganisationen (kg CO2-ekv/kg 

livsmedel eller ton CO2-ekv totalt)  

- Andel fossilbränslefria fordon i kommunorganisationen  

- Utsläpp transporter och flygresor från kommunorganisationen 
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• Samtliga av dessa vanligt förekommande indikatorer rekommenderas för användning i 

kommunal energi- och klimatplanering. Det kommuner bör beakta vid beräkning av 

koldioxidutsläpp är att: ett territoriellt utsläppsperspektiv är enklast att utgå från, 

beräkning bör ske i CO2-ekv för ett utförligt resultat, kommunerna bör själva undersöka 

metoder för utsläppsstatistik ur ett konsumtionsperspektiv samt att en blandning av olika 

indikatorer kan användas för att kompensera för eftersläpande statistik.  

• Kommuner bör fokusera på indikatorer och målsättningar i sektorer där mest 

förbättringspotential finns samt i sektorer där kommunen har en viss rådighet över. 

Fokus bör därför främst ligga på indikatorer som berör transportsektorn, boende- och 

fastighetssektorn samt förnybar energianvändning och värmeproduktion. 

• Rikare och befolkningsmässigt större kommuner har högre växthusgasutsläpp och högre 

energianvändning. När kommuner sätter ambitionsnivå för sina målsättningar kan 

därmed inspiration hämtas från kommuner med liknande befolkningsmängd och BRP. 

• Många kommunala mål baseras på nationella eller internationella mål men flera 

kommuner har ambitionen att ligga i framkant och har striktare målnivåer eller 

målhorisonter. För att nå Parisavtalets tvågradersmål bör kommuner sätta ambitionen 

att nå nettonollutsläpp innan år 2050. 

• De flesta energi- och klimatmål som satts upp av de undersökta kommunerna ser inte ut 

att nås. 

• Kommunernas växthusgasutsläpp har i stora drag inte minskat i takt med de nationella 

målens ambitionsnivåer. 

• Samtliga kommuner har ambitionen att årligen följa upp sina energi- och klimatmål.  

• Valet av indikatorer påverkar energi- och klimatplaneringen genom att ge olika 

perspektiv på kommunens miljöprestanda. Valet av indikatorer kan även påverka hur 

kommuner utför sin energi- och klimatplanering och kan därmed också påverka 

miljöprestandan.  

• De viktigaste förbättringarna kommuner kan göra i sitt arbete med energi- och 

klimatplanering är att: 

Definiera systemgränser, indikatorer och/eller basår för målsättningar tydligare i energi-  

och klimatplaneringsdokument. 

Redovisa uppföljning av målsättningar på ett tydligt sätt som är enkelt för 

kommuninvånare att hitta och förstå.  
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Appendix A - Fullständiga målsättningar och indikatorer 
 

Målsättningar och indikatorer inom energi och klimat från de tio undersökta kommunerna 

presenteras nedan. 

 

Huruvida målen uppnås eller inte beskrivs med hjälp av en färgskala (ingen färg innebär att 

rapport om måluppfyllelse saknas): 

 

           Målet har uppnåtts eller ser ut att uppnås  

           Målet har uppnåtts delvis eller ser ut att uppnås delvis 

           Målet har inte uppnåtts eller ser inte ut att uppnås 

 

En svårighet med att analysera användandet av indikatorer är att vissa kommuner inte har 

specificerat dessa tydligt. Det går att tolka vissa målsättningar som indikatorer eftersom dessa 

kan följas upp på samma sätt som indikatorer. För tydlighetens skull har inte målen räknats som 

indikatorer utan indikatorerna nämns efter tabellerna med målsättningar. 

 

A.1 EU och Sverige  
I Tabell A1 följer en sammanfattning av EU-mål inom klimat och energi samt huruvida de ser 

ut att nås enligt prognoser från 2019 och 2020. Vissa mål finns ingen rapporterad prognos för. 

 
Tabell A1. EU-mål inom klimat och energi. Information om måluppfyllelse kommer från 2019 och 2020. 

Sammanfattad från (Europeiska kommissionen, 2020b), (Energimyndigheten, 2019b), (Klimatpolitiska rådet, 

2019), (Europeiska miljöbyrån, 2019b), (Europeiska kommissionen, 2020a). 

Mål nr. Mål 2020  2030  2050 

Utsläpp 

1 Minskning växthusgasutsläpp utanför 

utsläppsrätter (basår 1990)  

20 % 40 %*** 85-90 % 

(Europeiska 

kommissionens nya 

förslag: 

klimatneutralitet) 

Energi 

2 Minskning energianvändning genom 

bättre energieffektivitet (jämfört med 

projicerad energianvändning)* 

20 %**** 32,5 % - 

3 Andel förnybar energi av den totala 

energianvändningen  

20 % 32 % - 

4 Andel förnybar energi i 

transportsektorn  

10 %**** 14 % - 

5 Sammankoppling av installerad 

elproduktionskapacitet i 

medlemsstater** 

10 %***** 15 % - 

*Definitionen av energieffektiviseringsmålet är att unionens energikonsumtion år 2020 ska vara maximalt 1483 

Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) i primärenergi eller maximalt 1078 Mtoe i slutenergi (Europeiska-

miljöbyrån, 2019a). 

**Detta innebär att varje medlemsland ska ha elkablar som tillåter minst 10 % av elproduktionen att 

transporteras till andra länder (Europeiska-kommissionen, 2020a). 

*** Snabbare implementering av medlemsstaterna krävs 

**** Snabbare takt krävs 

*****17 länder når målet, vissa regioner behöver fler sammankopplingar 



 

 

Indikatorer/redovisas i (Europeiska-kommissionen, 2020a, 2020b): 

Mål nummer 2: Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) i primärenergi eller Mtoe i slutenergi 

Mål nummer 5: Andel av elproduktionen som kan transporteras till andra länder 
 

I Tabell A2 finns en sammanfattning av de svenska klimat- och energimålen samt huruvida 

målen ser ut att nås enligt prognoser från 2019 och 2015. Vissa mål finns ingen rapporterad 

prognos för. 

 
Tabell A2. Sveriges klimat- och energimål. Information om måluppfyllelse är från 2019 och 2015. Sammanfattad 

från (Klimatpolitiska rådet, 2019), (Energimyndigheten, 2019b), (Regeringen, 2015), (Energimyndigheten, 

2019a), Bet. 2016/17:MJU24. 

Mål nr. Mål 2020  2030  2040  2045  

Utsläpp 

1 Minskning växthusgasutsläpp 

utanför utsläppsrätter (basår 1990)  

40 %* 63 %** 75 %** Noll 

nettoutsläpp** 

2 Minskning växthusgasutsläpp från 

inrikes transporter (basår 2010) 

utanför utsläppsrätter (inrikes flyg)  

 70 %**   

Energi 

3 Effektivisering energianvändning 

(målet för 2020 har basår 2008 och 
det för 2030 har basår 2005), sker 

genom minskad energiintensitet 

20 % 50 %   

4 Andel förnybar energi av den totala 

energianvändningen  

50 % 

 

   

5 Andel förnybar energi i 

transportsektorn  

10 %    

6 Andel förnybar elproduktion    100 %***  

* Nås med viss användning av flexibla mekanismer (investeringar i klimatprojekt i andra länder) 

** Nås ej utan ytterligare politiska åtgärder 

*** Ingen officiell rapport om förväntad måluppfyllelse finns, men år 2017 var andel förnybar elproduktion i 

förhållande till elanvändningen 66 % 

 

Indikatorer/redovisas i (Klimatpolitiska rådet, 2019): 

Mål nummer 1, 2: Ton CO2-ekv 

Mål nummer 3: Tillförd energi i relation till BNP 

 

A.2 Stockholms stad  

A.2.1 Miljöprogram 2020–2023 

Mål och etappmål i programmet för 2020–2023 som är relevanta för arbetets syfte har 

sammanfattats i Tabell A3. Alla mål är inte relevanta för syftet med detta arbete och har därför 

inte tagits med. De relevanta målens indikatorer sammanfattas under tabellen. Alla mål från det 

nya miljöprogrammet är inte kvantifierbara men har tagits med då förslag på indikatorer finns. 

Då indikatorer väljs och antas i slutversionen av miljöprogrammet kommer de fungera som ett 

sätt att kvantifiera målen.  

 
Tabell A3. Målsättningar i Miljöprogrammet för 2020–2023. Sammanfattad från (Stockholms stad, 2019b). 

Mål nr. Mål/etappmål 2023 2030 2040 

1 Energianvändning för 

uppvärmning, transporter el- och 

gasanvändning i Stockholm 

(geografiska kommungränsen) 

  Fossilfri, klimatpositiv 

1.1 Växthusgasutsläpp Högst 1,5 

ton CO2-

  



 

 

ekv per 

invånare 

1.2 Minskad klimatpåverkan från 

konsumtionen  

   

2 Energianvändning för 

uppvärmning, transporter el- och 

gasanvändning i Stockholms 

stads organisation 

 Fossilfri  

2.1 Växthusgasutsläpp från stadens 

verksamheter 

105 000 ton 

CO2-ekv 

  

2.2 Effektiv energianvändning    

 

Indikatorer/redovisas i  (Stockholms stad, 2019b): 

Mål nummer 1.1: 
- Utsläpp, ton CO2-ekv per invånare 

- Utsläpp, ton CO2-ekv till år 2040 

- Utsläpp, ton CO2-ekv från transporter 

- Utsläpp, ton CO2-ekv från uppvärmning 

- Utsläpp, ton CO2-ekv från el- och gasanvändning 

Mål nummer 1.2: 
- Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider  

- Andel LCA-beräknade nybyggnadsprojekt 

- Utsläpp från Stockholms stads flygresor 

Mål nummer 2.1: 
- Utsläpp, ton CO2-ekv inom sektorerna uppvärmning, el- och gasanvändning samt transporter i stadens 

organisation  

Mål nummer 2.2: 
- Totalt köpt energi i stadens verksamheter 

- Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter 

- Energieffektivisering byggnader äldre än 10 år 

- El- och värmeproduktion baserad på solenergi 

 

A.2.2 Miljöprogram 2016–2019 

Mål och etappmål i Miljöprogrammet för 2016–2019 som är relevanta för arbetets syfte har 

sammanfattats i Tabell A4 nedan.  

 
Tabell A4. Målsättningar i Miljöprogrammet för 2016–2019 samt huruvida målen ser ut att uppnås eller inte. 

Informationen om måluppfyllelse kommer från 2020. Sammanfattad från (Stockholms stad, 2016, 2020a, 2020b). 
Mål nr. Mål/delmål Ej specificerad 

tidsram eller 

”under 

programperioden” 

2020 

1 Hållbar energianvändning   

1.1 Växthusgasutsläpp  2,2 ton per invånare 

1.2 Minskning energianvändning i 

den egna verksamheten (genom 

energieffektiviseringar) 

 10 % 

1.3 Långtgående 

energieffektivisering vid större 

ombyggnader: räknas i minskning 

köpt energi (sedan 2016) vid 

större ombyggnader  

30 %  



 

 

1.4 Energianvändning för 

nyproducerad byggnad (på av 

staden markanvisad fastighet)  

55 kWh/m2 och år  

1.5 Ökning stadens el- och 

värmeproduktion baserad på 

solenergi (basår 2015) 

50 %  

2 Miljöanpassade transporter   

2.1 Biltrafiken ska minska -  

2.2 Stockholm ska ha frisk luft -  

2.3 Trafikbullret utomhus minskar -  

2.4 Stadens gator blir mer attraktiva 

gång- och vistelsemiljöer 

-  

2.5 Fossil energi i transportsektorn 

ska minska 

-  

 

Indikatorer/redovisas i (Stockholms stad, 2016): 

Mål nummer 1.1: 
- Växthusgasutsläpp per invånare (ton CO2-ekv per invånare) 

Mål nummer 1.2: 
- Köpt energi (GWh)  

- Köpt energi för värme, kyla och varmvatten i stadens allmännyttiga bostadsbolag (kWh/m2) 

Mål nummer 1.3: 
- Andel större ombyggnader där den köpta energin minskat med minst 30 procent 

Mål nummer 1.4: 
- Energianvändning i nyproducerade byggnader (kWh/m2 och år). 

Mål nummer 1.5: 
- Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 

Mål nummer 2.1: 
- Vägtrafikarbetet per person  

- Vägtrafikarbete totalt i staden   

- Cykelantal  

Mål nummer 2.2: 
- Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator  

- Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft   

- Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft  

Mål nummer 2.3: 
- Passager över innerstadssnitt tunga lastbilar  

Mål nummer 2.4:  
- Gångflöde på ett urval gator  

Mål nummer 2.5:  
- Andel sålda förnybara drivmedel i länet per år  

- Sålda fossila drivmedel 

 

A.3 Göteborgs stad 
Miljökvalitetsmål, delmål och strategimål det klimatstrategiska programmet har sammanfattats 

i Tabell A5. Även huruvida målen ser ut att nås redovisas. Till skillnad från miljökvalitetsmålen 

och dess delmål finns det ingen tydlig information på huruvida strategimålen ser ut att nås. 

Indikatorer för miljökvalitetsmålet ”begränsad miljöpåverkan” finns i uppföljningsdokumentet 



 

 

för stadens lokala miljökvalitetsmål. Dessa indikatorer, och statistik som redovisas under dem, 

sammanfattas också nedan. 

 
Tabell A5. Miljökvalitetsmål, delmål och strategimål i Göteborgs Stads klimatstrategiska program samt huruvida 

målen bedöms nås eller inte. Information om måluppfyllelse är hämtad från 2018. Sammanfattad från (Göteborgs 

Stad, 2014b, 2018b). 

Mål nr. Mål 2020 2030 2035 2050 
Miljökvalitetsmål och delmål 

1 En hållbar och rättvis 

utsläppsnivå av 

växthusgaser 

   1,9 ton CO2-

ekv/invånare 

och år 

1.1 Minskning 

koldioxidutsläpp från den 

icke-handlande sektorn* 

(basår 1990) 

40 %    

1.2 Minskning 

energianvändning i 

bostäder (basår 1995) 

30 %    

 Minskning elanvändning 

exklusive industrin och 

transporter (basår 1995) 

20 %    

1.3 Växthusgasutsläpp från 

produktion inom den 

geografiska kommunen  

  2 ton 

CO2e/invånare 

och år 

 

1.4 Konsumtionsbaserade 

utsläpp av växthusgaser 

  3,5 ton CO2-

ekv/invånare 

och år 

 

Strategimål 

2 År 2030 produceras all 

fjärrvärme av förnybara 

energikällor, 

avfallsförbränning och 

industriell spillvärme 

 -   

3 Total årliga användning 

av primärenergi till el 

och värme  

 31 

MWh/invånare 

och år 

  

4 Produktion förnybar el 

och biogas 

 500 GWh 

förnybar el 

och 1200 

GWh biogas 

  

5 Minskning 

koldioxidutsläpp från 

vägtransporter inom 

Göteborgs geografiska 

område (basår 2010) 

 80 %   

6 Minskning 

koldioxidutsläpp från 

sjöfarten inom Göteborgs 

geografiska område 

(basår 2010) 

 20 %   

7 Minskning 

klimatpåverkan från 

göteborgarnas flygresor 

(basår 2012) 

 20 %   

8 Minskning 

klimatpåverkan från 

måltider i Göteborgs 

Stads verksamheter 

(basår 2010) 

 40 %   



 

 

9 Minskning 

klimatpåverkan från 

Göteborgs Stads inköp av 

varor och material (efter 

utredning ska det beslutas 

om en målnivå för år 

2030) 

 -   

10 Minskning 

hushållsavfallsmängderna 

per person (basår 2010) 

 30 %   

 

Indikatorer/redovisas i (Göteborgs Stad, 2018b): 

Transporter: personresor inom, till och från Göteborg   
- Redovisas i antalet resor inom och till/från Göteborg, 2011–2017 

Konsumtion: hushållsavfallsmängd 
- Redovisas i mängd hushållsavfall per invånare och år (kg/invånare) sedan år 1960  

Konsumtion: kommunens livsmedelsinköp 
- Redovisas i klimatpåverkan från Göteborgs Stads totala inköp av livsmedel (ton CO2-ekv/år och per 

livsmedelskategori), för åren 2014 och 2015 

Konsumtion: flyg 
- Redovisas i klimatpåverkan från flygresor per person i Göteborg, i Sverige och globalt (kg CO2-

ekv/invånare), 2012–2015. För Göteborg redovisas även uppdelningen privat- eller tjänsteresor. 

Energi: tillförd energi till fjärrvärmeproduktion 
- Redovisas i uppdelning av tillförd energi i fjärrvärmeproduktionen (GWh), 2011–2016 

Energi: energieffektivisering i kommunala fastigheter  
- Redovisas i total inköpt mängd energi per uppvärmd yta (kWh/m2), 2009–2016.  

Transporter: energianvändning i Göteborgs Stads egen fordonsflotta 
- Redovisas i:  

årsförbrukning av drivmedel (MWh/år) i den kommunala fordonsflottan, åren 2010 och 2017, samt 

klimatpåverkan från Göteborgs Stads tjänsteresor med bil och flyg (ton CO2-ekv), 2010–2016  

 

A.4 Malmö stad 
Målsättningar som nämns i Malmös energistrategi från 2009 sammanfattas i Tabell A6. 

Indikatorerna som används för uppföljning av målsättningarna finns på webbverktyget 

Miljöbarometern. Indikatorer för uppföljning nämns inte i energistrategin och det nämns inte 

heller alltid på Miljöbarometern vilka indikatorer som kopplar till de specifika målsättningarna 

i energistrategin. Indikatorerna på hemsidan är istället kopplade till mål som nämns i stadens 

miljöprogram. Därför nämns i detta arbete endast indikatorer som används till redovisning av 

målet ”Sveriges klimatsmartaste stad” och dess delområden som kan kopplas till 

energistrategin. I Tabell A6 finns en lista på indikatorerna under klimatmålets relevanta 

delområden (minskade utsläpp, effektivare användning av energi och mer förnybar energi). 

 
Tabell A6. Målsättningar i energistrategin från 2009 samt huruvida målen ser ut att uppnås eller inte. 

Informationen om måluppfyllelse kommer från 2020. Sammanfattad från (Malmö stad, 2009, 2020a, 2020b, 

2020c). 

Hela kommunen - funktioner inom kommunens geografiska område 

Mål nr. Mål/indikator 2020  2030  

1 Minskad energianvändning (basår 

genomsnittlig användning 2001–

2005) 

20 % 20 % (obs: jämfört 

med 2020)* 



 

 

2 Andel förnybar energi av 

allmänna energimixen 

50 % 100 %* 

3 Andel förnybar energiförsörjning 

i kollektivtrafiken 

100 %  

4 Minskade utsläpp av 

växthusgaser (basår 1990)  

40 %**  

Malmö stads verksamhet – stadens förvaltningar och bolag 

5 Minskad energianvändning 

(jämfört med genomsnittlig 

användning 2001-2005) 

30 %  

6 Andel förnybar energi 100 %  

*Mer arbete krävs 

**Målet kan delvis uppnås 

 

Indikatorer/redovisas i (Malmö stad, 2020a, 2020b, 2020c): 
- Totala koldioxidutsläpp per sektor för Malmös geografiska område (kton) 

- Totala koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och invånare (ton/person) 

- Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö (g/kWh) 

- Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter (kg CO2-ekv/kg livsmedel) 

- Andel gröna obligationer av Malmö stads obligationsprogram (%) 

- Andel av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån (%) 

- Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare år 2005 (ton/person) 

- Energianvändningen per invånare (MWh/person och sektor) 

- Total energianvändning (GWh/sektor) 

- Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm (kWh/m2) 

- Förnybar energi (från sol, vindkraft och biogas) som genereras inom kommunens gränser (MWh) 

- Total förnybar och återvunnen energi som genereras lokalt inom kommunens gränser (GWh) 

- Andel förnybar och återvunnen energi genererad inom kommunens gränser i relation till total 

slutanvändning (%) 

- Förnybar energi producerad av Malmö stad (MWh) 

- Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation (%) 

- Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö (%) 

 

A.5 Uppsala kommun 
I Tabell A7-8 redovisas övergripande mål och etappmål i Uppsala kommuns miljö- och 

klimatprogram.  

 
Tabell A7. Övergripande målsättningar i Miljö- och klimatprogram 2014–2023. Information om måluppfyllelse 

kommer från ett delårsbokslut från 2019. Sammanfattad från (Uppsala kommun, 2018b, 2019a, 2019b). 
Mål nr. Mål/Indikator 1990  2020 2030 2040 2050 2070 

1 Den lokala 

energianvändningen 

  Fossilfri, 

förnybar 

   

2 Minskning samlade 

utsläpp växthusgaser 

(basår 1990)*, 

redovisas i absoluta tal, 

tusen ton CO2-ekv 

1400 

tusen ton 

CO2-ekv 

30 %  90 % 100 % 110 % 

*Basåret 1990 är det som används i internationella sammanhang (J. Andersson, personlig kommunikation 2020-

03-27). 

 
Tabell A8. Etappmål i Miljö- och klimatprogram 2014–2023. Sammanfattad från (Uppsala kommun, 2019b) 

Etappm

ål nr. 

Mål/Indikator 2020 2023 2030 

3 Uppvärmning  Förnybar och 

klimatneutral/klimatkompen

serad 

  



 

 

4 Installerad solenergi (solel och 

solvärme) kommungeografiskt 

30 MW   100 MW 

5 Kommunal fordonspark  Fossilbränslefri   

 Kommunal maskinpark   Fossilbränslefri  

 Kommunala upphandlade transporter  Klimatneutrala  

6 Minskning indirekt energianvändning 

genom ökad energieffektivitet hos 

kommunens nämnder och styrelser 

(med basår 2014)  

25 %   

 Kommunorganisationens direkta 

energianvändning räknat i absoluta 

mått (med basår 2014)  

Oförändrad   

 

Indikatorer/redovisas i (Uppsala kommun, 2019b), (J. Andersson, personlig kommunikation 

2020-03-23): 

Mål nummer 2:  
- Redovisas i kton CO2-ekv 

Mål nummer 3.   
Samhällsniviå/kommunorganisationen: 

- andel värmeproduktion/värmeanvändning baserad på förnybara energikällor av den totala 

användningen (MWh) av värme  

Mål nummer 4: 
Samhällsnivå:  

- installerad effekt (MW) solel och solvärme 

Kommunorganisationen:  

- installerad effekt (MW) och produktion (MWh) av solel och solvärme 

Mål nummer 5:  
Kommunorganisationen: 

- andel fossilbränslefria fordon i egen fordonsflotta och maskinpark  

- upphandlade transporter 

- klimatneutralt upphandlade transporter.  

- energianvändning och klimatpåverkan från egna och leasade personfordon, arbetsmaskiner och lätta 

lastbilar  

Mål nummer 6,7:   
Kommunorganisationen: 

Huvudsakliga indikatorn för energi:  

- total energianvändning (kWh) 

Övriga indikatorer:  

- fastighetsenergi 

- egna fordon 

- eget fordon i tjänst 

- tjänsteresor med flyg och tåg 

- indirekt energi och klimat/miljöpåverkan  

- energianvändning per yta för fastighetsenergi  

 

A.6 Linköpings kommun  
I Tabell A9 redovisas målsättningar i den gröna resplanen för Linköpings kommun. Inga 

indikatorer nämns i den gröna resplanen utan istället sammanfattas den statistik som visas i 

uppföljningen för resplanen, indikatorer som används för uppföljning av målet ”Linköping 



 

 

koldioxidneutralt” och de som nämns i Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2018 

sammanfattas efter tabellen. 

 
Tabell A9. Målsättningar i den gröna resplanen för Linköpings kommun. 2012 och 2013 är basår. Information om 

måluppfyllelse är från 2018. Sammanfattad från (Linköpings kommun, 2015, 2019a) (Hvitlock, Åström, & 

Mattisson, 2018). 

Mål nr. Indikator/mål 2012 2017 2020 

1 Andel som går, cyklar eller åker kollektivt 

till och från arbetet  

50 % 55 % 60 % 

2 Minskning koldioxidutsläpp från 

arbetspendling (basår 2013), inklusive 

effekter av teknikutveckling 

 12 % per anställd 

(eller 550 ton eller 

74 ton/1000 

anställda) * 

25 % per anställa 

(eller 1100 ton 

eller 

154 ton/1000 

anställda) 

3 Andel av kommunens personbilar som 

drivs med gas eller el (med el avses plug-

in fordon) 

28 % 75 % 95 % 

 Andel av kommunens lätta lastbilar som 

drivs med gas eller el 

15 % 30 % 50 % 

4 Minskning användning av privat bil i tjänst 

(basår 2012) 

 50 % (eller 4,8 

mil/anställd) 

75 % (eller 7,2 

mil/anställd) 

5 Minskning koldioxidutsläpp från 

tjänsteresor (basår 2012), inklusive 

effekter av teknikutveckling 

 15 % per anställd 

(eller  

170 ton totalt eller  

23 ton/1000 

anställda) * 

35 % per anställd 

(eller  

400 ton totalt eller 

54 ton/1000 

anställda) 

*Målsättningen uppfylls med hänsyn till ökat antal medarbetare 

 

De indikatorer som används för uppföljning av målet ”Linköping koldioxidneutralt” är följande 

(Linköpings kommun, 2019b): 
• Eleffektivitet = Den totala elproduktionen från förnybara energikällor och resurser som annars skulle 

gå förlorade inom Linköpings kommun plus förnybar elproduktion av kommunägda bolag utanför 

kommunen/Total elanvändning i Linköping. 

• Koldioxidbalans = Totala utsläpp av koldioxid från alla källor inom Linköpings kommun aktuellt 

år/Totala utsläpp av koldioxid från alla källor inom Linköpings kommun år 2009 

• Resurseffektivitet. Det finns osäkerheter kring vilka faktorer som ska användas och denna har inte 

följts upp.  

Följande indikatorer används för energi- och klimatbokslutet i hållbarhetsrapporten (alla 

indikatorer anges per år) (Linköpings kommun, 2019a): 
• Energianvändning i kommunala byggnader (totalt i GWh och kWh/m2), sektorerna värme och 

varmvatten, el, fjärrkyla 

• Koldioxidutsläpp från energianvändning i kommunala byggnader (ton CO2), redovisas i kategorierna 

fjärrvärme olja, fjärrkyla, biobränsle + bioolja, el 

• Transportmedel: Kilometer per anställd i kategorierna bil, flyg, tåg 

• Kilometer per anställd med bil redovisas i kategorierna verksamhetsbil, privatbil, poolbil 

• Koldioxidutsläpp från koncernens transporter (totalt i ton CO2 samt per anställd i kg CO2) 

• Personbilar och lätta lastbilar i koncernen (antal fordon), redovisas i kategorierna diesel, bensin, 

elhybrid, E85, gas, el 

• Klimat- och resurseffektiv elproduktion (totalt GWh), inom sektorerna kraftvärme, vind, sol, vatten 

• Självförsörjningsgrad av el (%) jämfört med total elproduktion och total elanvändning 

Hållbarhetsapporten innehåller också grafer med nationellt jämförbara indikatorer inom de 

globala hållbarhetsmålen. Under målet ”hållbar energi för alla” visas följande indikatorer 

(Linköpings kommun, 2019a): 



 

 

• Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 

• Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel 

(%) 

• Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv (%) 

• Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv., (%) 

• Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv (%) 

Under målet ”bekämpa klimatförändringar” visas indikatorerna (Linköpings kommun, 2019a): 
• Utsläpp till luft av växthusgaser, totalt, ton CO2-ekv/inv. 

• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 

• Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. 

Utdrag över övrig statistik i hållbarhetsrapporten statistik (Linköpings kommun, 2019a):  
• Färdmedelsfördelning per förvaltning (jämförelse mellan åren 2013 och 2018 och förändring i 

procent)  

• Antal tjänsteresor och resfria möten per vecka per medarbetare inom respektive förvaltning 2013 

och 2018 

• Fördelning av antalet tjänsteresor (förflyttningar över 500 m) med olika färdmedel inom 

kategorierna gång/cykel, tjänstebil/verksamhetsknuten bil, bilpoolsbil, privat bil, hyrbil, taxi, 

buss/tåg, flyg 

 

A.7 Örebro kommun 
I Tabell A10 följer en sammanfattning av de målsättningar och indikatorer som finns i 

dokumentet Klimatstrategi för Örebro kommun. Det finns ingen information i dokumentet 

huruvida målen uppfyllts eller är på väg att uppfyllas eller inte och därför har denna information 

utelämnats.  

 
Tabell A10. Sammanfattning av Örebro kommuns målsättningar inom klimat och energi. Årtalen 2000 och 2014 

är basår och inte år för målsättningar. Sammanfattad från (Örebro kommun, 2016a). 

Mål nr.  Indikator/mål 2000 2014 2020 2030 2045 

För kommunen som geografiskt område 

1 Total klimatbelastning 

(växthusgasutsläpp i 

ton per invånare) 

    1 ton CO2-

ekv/invånare 

2 Minskad 

klimatbelastning per 

invånare (basår 2000)* 

7 ton CO2-

ekv/invånare 

inom strategin 

+4,4 ton 

utanför 

strategin 

 40 % 70 % 100 % 

 Klimatpåverkan från 

sektorer utanför 

klimatstrategin (basår 

2000) 

4,4 ton CO2-

ekv/invånare 

  3 ton CO2-

ekv/invånare 

 

 Klimatpåverkan från 

sektorer inom 

klimatstrategin (basår 

2000) 

7 ton CO2-

ekv/invånare 

  2,1 ton CO2-

ekv/invånare 

 

För kommunen som organisation 

3 Minskad 

klimatbelastning per 

invånare (basår 2000) 

~0,9 ton CO2-

ekv/invånare 

(för 

sektorerna 

livsmedel, 

 80 %   



 

 

transporter 

och energi) 

 

 Klimatbelastning 

(basår 2014) i ton CO2e 

för att nå målet om 

”Minskad 

klimatbelastning per 

invånare (basår 2000)” 

 93 000 

ton CO2-

ekv 

31 000 

ton CO2-

ekv 

0 ton  

4 Kommunkoncern    Klimatneutral  

5 Minskning årlig 

användning av el inom 

kommunkoncernen 

(basår 2014) 

  19 GWh 39 GWh  

 Minskning årlig 

användning av 

fjärrvärme inom 

kommunkoncernen 

(basår 2014) 

  47 GWh 83 GWh  

6 Ökad produktion av 

förnybar elenergi 

(basår 2014) 

  114 

GWh 

129 GWh  

7 Ökad produktion av 

biogas (basår 2014) 

  17 GWh 22 GWh  

8 Minskning 

klimatbelastning per kg 

inköpta livsmedel 

(basår 2014), beräknas 

i kg CO2-ekv 

 2,38 kg 

CO2-

ekv/kg 

inköpta 

livsmedel 

20 % 46 %  

9 Klimatbelastning från 

kommunens 

kapitalförvaltning 

   Klimatneutral  

*Här ingår komplettering med ”negativa utsläpp” (lagring av kol i växtlighet eller berggrund) 

 

Indikatorer/redovisas i (Örebro kommun, 2016a): 

Mål nummer 1, 2:  
Redovisas i ton CO2-ekv/invånare 

Indikatorer: 

- el- och fjärrvärmeanvändning 

- oljeleveranser  

- transporter  

Mål nummer 3:  
Redovisas i ton CO2-ekv/invånare 

Indikatorer: 

- el- och fjärrvärmeanvändning 

- klimatbelastning från inköpta livsmedel 

- klimatbelastning från drivmedelsanvändning och egen bil i tjänst 

- ”övriga” produkter (schablonvärde gällande de produkter som inte är el, värme, resor, transporter 

och drivmedel)  

- uppskattade värden för flyg, arbetsresor och upphandlade transporttjänster  

Mål nummer 3:  
- Redovisas i ton CO2-ekv 

Mål nummer 8:  
- Redovisas i kg CO2-ekv/kg inköpta livsmedel 



 

 

Mål nummer 5, 6, 7:  
- Redovisas i GWh 

 

A.8 Västerås stad 
I Tabell A11 finns övergripande mål (samt huruvida dessa nås eller inte) i klimatprogrammet 

för Västerås stad samt kvantifierbara åtgärdsbeskrivningar i Tabell A12. Inte alla mål och 

åtgärder i programmet finns med utan dessa har valts ut då de inte är relevanta för arbetets syfte. 

 
Tabell A11. Övergripande mål i klimatprogrammet för Västerås stad. Sammanfattad från (Västerås stad, 2017a, 

2018). Uppdaterad information gällande huruvida delmål nås är begränsad då den senaste uppföljningen 

publicerades 2018. 

Mål nr. Mål/indikator 2020 2030 2040 

Västerås kommungeografiska område 

1 Minskning växthusgasutsläpp räknat i ton CO2-

ekv per invånare (basår 1990) 

60 % 80 % 85 % 

 Andel förnybar/återvunnen produktion av el och 

fjärrvärme vid kraftvärmeverk  

100 %   

 Samlade utsläpp av växthusgaser från 

produktion av el och fjärrvärme 

 0  

 Minskning utsläpp växthusgaser från 

vägtrafiken (basår 2010) 

 80 %  

Västerås stad inklusive bolag 

2 Minskning växthusgasutsläpp (CO2-ekv) 

orsakade av Västerås stad räknat i 1000 ton 

koldioxid (jämfört med 2009) 

60 % 80 % 85 % 

 
Tabell A12. Sammanfattning av kvantifierbara åtgärdsbeskrivningar som nämns i klimatprogrammet för Västerås 

stad. Året 2014 är ett basår och inte ett mål-år. Sammanfattad från  (Västerås stad, 2017a). 

Mål 

(åtgärd) 

nr. 

Åtgärd/indikator 2014 Obestämd 

tidsperiod 

2020 2030 

Västerås stad inklusive bolag 

3 Total energianvändning 

kommunala byggnader 

  135 

kWh/m2/år 

 

 Elanvändning kommunala 

byggnader 

  50,5 

kWh/m2/år 

 

 Värmeanvändning kommunala 

byggnader 

  84,5 

kWh/m2/år 

 

 Minskade CO2-utsläpp fram till 

2020 på grund av minskning i 

energianvändning 

  2800 ton  

4 Energianvändning i kommunala 

bostäder 

  135 kWh/m2 

a-temp 

 

 Elanvändning i kommunala 

bostäder 

  15,7 kWh/m2 

a-temp 

 

 

 Värmeanvändning i kommunala 

bostäder 

  119,3 

kWh/m2 a-

temp 

 

 Minskade CO2-utsläpp fram till 

2020 på grund av 

Energianvändning i kommunala 

bostäder 

  2000 ton CO2  

5 Ökning antal kvadratmeter 

installerade solceller till år 2020 

  2500 m2  



 

 

 Minskade CO2-utsläpp fram till 

2020 på grund av solceller på 

kommunens byggnader 

  100 ton  

6 Andel fossilfritt bränsle som 

används i Västerås stads och de 

kommunala bolagens 

fordonsflottor (handlingsplanen 

för fossilfria fordon 2016–2020) 

  80 % 95 % 

 Minskning fossila utsläpp från 

kommunala fordon och 

tjänsteresor inkl. flyg (basår 

2014), beräknas i minskning CO2-

utsläpp 

1000 ton 

CO2 

 300 ton CO2 350 ton 

 Minskning utsläpp från 

kommunala flygresor (basår 

2014), beräknas i minskning 

procent eller CO2-utsläpp 

  10 % eller 70 

ton CO2 

 

7 Samordnad varudistribution, 

beräknas i minskade antal mil/år 

eller minskade CO2-utsläpp  

 30 000 mil/år 

eller 100 ton 

CO2 

  

8 Inköp av livsmedel för stadens 

måltidsverksamheter, beräknas i 

kg CO2-ekv/inköpta kg eller 

minskning procent utsläpp 

  2,05 kg CO2-

ekv/inköpta 

kg eller 30 % 

minskade 

utsläpp 

 

 Inköp av livsmedel för stadens 

måltidsverksamheter, beräknas i 

minskning ton CO2/år 

  1 300 ton 

CO2/år 

 

 

Indikatorer/redovisas i (Västerås stad, 2017a): 

Mål nummer 1: Redovisas i ton CO2-ekv per invånare 

Mål nummer 2. Redovisas i 1000 ton CO2-ekv 

Mål nummer 3. Redovisas i kWh/m2/år och ton CO2 

Mål nummer 4. Redovisas i kWh/m2 a-temp och ton CO2 

Mål nummer 5. Redovisas i m2 och ton CO2 

Mål nummer 6. Redovisas i ton CO2 

Mål nummer 7. Redovisas i mil/år eller ton CO2 

Mål nummer 8. Redovisas i kg CO2-ekv/inköpta kg eller % minskade utsläpp eller ton CO2/år 

 

A.9 Helsingborgs stad 
I Tabell A13-16 nedan följer en sammanfattning på de mål, eller ”ambitioner”, som finns i 

Helsingborgs Klimat- och energiplan. Tabellerna delas upp i olika kategorier: klimat- och 

resursanvändning, energi, transporter och resor och konsumtion. Eftersom planen antogs 2018 

har en uppföljning inte gjorts ännu (E. Sundqvist, personlig kommunikation 2020-03-24). 

Därför inkluderas inte huruvida målen har nåtts eller inte i tabellerna. Indikatorer sammanfattas 

efter tabellerna. ”Helsingborg” är den geografiska platsen medan och ”Helsingborg stad” vilket 

innefattar kommunens förvaltningar. ”Koncernen” innebär att även stadens bolag räknas in. 

 

A.9.1 Klimat och resursanvändning 
Tabell A13. Målsättningar i Klimat- och energiplan för Helsingborg inom området klimat och resursanvändning. 

Åren 2015 och 2016 är basår och inte mål-år. Sammanfattad från (Helsingborgs stad, 2018). 

Mål 

nr. 

Indikator/mål 2015 2016 2024 2030 2035 2045 

Helsingborg  



 

 

1 Nettoutsläpp växthusgaser 

(kompletterande åtgärder 

för att nå nettonollutsläpp 

medräknas) 

    Noll  

 Minskning 

växthusgasutsläpp (basår 

1990) 

    85 %  

2 Totala 

konsumtionsbaserade 

utsläpp av växthusgaser 

11 

ton/invån

are och 

år  

   1-2 

ton/invån

are och 

år 

 

3 Ekologiskt fotavtryck  5,2 

globalhe

ktar 

(jordens 

biologisk

a 

yta/antal 

invånare) 

   1,7 

globalhe

ktar 

(jordens 

biologisk

a 

yta/antal 

invånare) 

 

A.9.2 Energi 
Tabell B14. Målsättningar i Klimat- och energiplan för Helsingborg inom området energi. Året 2016 är ett basår 

och inte ett målår. Sammanfattad från (Helsingborgs stad, 2018). 
Mål 

nr. 

Indikator/mål 2016 2024 2030 2035 

Helsingborg 

4 Effektivisering 

energianvändning (basår 

2005), uttrycks i tillförd 

energi (total 

energitillförsel) i relation 

till 

bruttonationalprodukten 

(BNP) 

  50 %  

5 Minskning 

primärenergianvändning 

el och uppvärmning (basår 

2016)  

16,5 

MWh/invå

nare och år 

  30 % 

6 Andel lokal produktion av 

solel av totalt elbehov 

0,3 %   10 % 

7 Ökning avsättning av 

lokalt producerad biogas 

(basår 2018) 

7140 ton  15 %   

8 Andel återvunnen eller 

förnybar energi av total 

fjärrvärme 

99,6 % 100    

 

A.9.3 Transporter och resor 
Tabell A15. Målsättningar i Klimat- och energiplan för Helsingborg inom området transporter och resor. 

Sammanfattad från (Helsingborgs stad, 2018). 
Mål 

nr. 

Indikator/mål 2020 2024 2035 2050 

Helsingborg  

9 Minskning 

koldioxidutsläpp från 

vägtrafik (basår 2010) 

  80 %  



 

 

10 Andel delresor 

Malmö/Lund/Helsingborg 

   25 % bilresor, 35 % 

kollektivtrafik, 40 % gång 

och cykel 

 Andel delresor övriga 

tätorter med stadsbuss  

   30 % bilresor, 35% 

kollektivtrafik, 35 % gång 

och cykel 

 

 Andel delresor tätort utan 

stadsbuss 

   40 % bilresor, 35 % 

kollektivtrafik, 25 % gång 

och cykel 

 

 Andel delresor landsbygd    70 % bilresor, 20 % 

kollektivtrafik, 10 % gång 

och cykel 

 

Kommunkoncern 

11 Samtliga fordon 

(inklusive fordon hos 

anlitade entrepenörer) 

Fossilbräns

lefria 

   

12 Samtliga arbetsmaskiner 

(krav ställs även på 

anlitade entrepenörer) 

 Fossilbräns

lefria 

  

13 Minskning utsläpp från 

flygresor till Stockholm 

(basår 2016) 

 50 %   

14 Minskning utsläpp från 

övriga flygresor (basår 

2016) 

 33    

 

A.9.4 Konsumtion 
Tabell A16. Målsättningar i Klimat- och energiplan för Helsingborg inom området konsumtion. Sammanfattad 

från (Helsingborgs stad, 2018). 
Mål 

nr 

Mål 2024 2035 

Helsingborg 

15 Klimatpåverkan från 

konsumtion av livsmedel 

 1 ton CO2e/invånare och år 

16 Fossilbaserad plast i 

restavfall  

 Ingen 

Kommunkoncern 

17 Minskning 

klimatpåverkan från 

konsumtion av livsmedel 

(basår 2018)  

50 %  

 

Indikatorer/redovisas i (Helsingborgs stad, 2018):  

Mål nummer 1: Absoluta tal, procent 

Mål nummer 2, 15: Ton CO2-ekv/invånare och år 

Mål nummer 3: Globalhektar (jordens biologiska yta/antal invånare) 

Mål nummer 9, 10, 13, 14, 17: Procent 

Mål nummer 4: Uttrycks i tillförd energi (total energitillförsel) i relation till 

bruttonationalprodukten (BNP) 

Mål nummer 5. MWh/invånare och år 

Mål nummer 7: Ton 

Mål nummer 6, 8: Procent 

 



 

 

A.10 Norrköping kommun 
Mål i energiplanen för Norrköping kommun 2009–2030 med bilagor och handlingsplan samt 

indikatorer sammanfattats i Tabell A17. I energiplanen står det även att indikatorer för 

energiprestanda bör väljas av varje enskild aktör. De sektorer som ingår i de första tre 

indikatorerna är samma som i SCB:s statistik för kommunala energibalanser: industri och 

byggverksamhet, transporter, jordbruk, skogsbruk och fiske, hushåll och offentlig verksamhet 

samt kommunorganisationen. 

 
Tabell A17. Mål och delmål i Norrköpings kommuns energiplan. Uppföljning på målen finns (från 2016) men 

någon tydlig sammanfattad bedömning huruvida målen till 2030 ser ut att nås finns inte och detta inkluderas 

därför inte i tabellen. Sammanfattad från (Norrköpings kommun, 2016a). 
Mål 

nr. 

Mål/delmål 2030 

1 Effektivisering av energianvändning genom 

minskad energianvändning (basår 2005) 

30 % 

2 Andel förnybara energislag och bränslen 100 % 

 

Indikatorer/redovisas i (Norrköpings kommun, 2016a): 
• Energianvändning per invånare och sektor 

• Andel förnybar energi per sektor  

• Andel fordon som primärt drivs på förnybart bränsle per bränsleslag och sektor 

• Energianvändning per ytenhet (kWh/m2) för kommunens fastigheter 

 

A.11 Jönköpings kommun 
I Tabell A18-22 följer en sammanfattning på Jönköping kommuns mål, delmål och åtgärder 

inom klimat och energi samt huruvida målen bedöms kunna nås eller inte. Det finns dock ingen 

information i dokumentet huruvida åtgärderna uppfyllts eller inte. Målen och åtgärderna finns 

i dokumentet programmet för hållbar utveckling. Då målen och åtgärderna är många är 

tabellerna är uppdelade efter kategorierna klimat, energi, transporter, konsumtion och avfall 

(Jönköpings kommun, 2019). Indikatorer för målen finns på hemsidan Hållbarometern och 

sammanfattas efter tabellerna. Här har dock indikatorer som liknar varandra sammanslagits för 

att förkorta texten.  

 

A.11.1 Klimat 
Tabell A18. Målsättningar inom klimat och energi under kategorin Klimat för Jönköpings kommun. Information 

om måluppfyllelse är från 2020. Sammanfattad från (Jönköpings kommun, 2019).  

Mål nr. Mål/delmål/åtgärd 2020 2030 2040 

Kommunen som geografiskt område 

1 Minskning utsläpp 

växthusgaser (basår 

2005)* 

 50 % 85 % 

2 Minskning utsläpp 

växthusgaser (basår 

1990)* 

40 %   

3 Minskning utsläpp 

växthusgaser per invånare 

(basår 2005)* 

 70 % 90 % 

4 Minskning utsläpp 

växthusgaser – övriga 

sektorer (industri, 

arbetsmaskiner, jordbruk, 

produktanvändning, avfall 

och avlopp, energi och 

uppvärmning). Basår 2005.  

 40 %  



 

 

Kommunal verksamhet 

5 Minskning 

koldioxidutsläpp (avseende 

uppvärmning, el, 

transporter, exklusive 

fossil del i avfall som eldas 

på Torsvik) 

 Fossilbränslefr

i 

 

6 Minskning 

koldioxidutsläpp till följd 

av uppvärmning, el samt 

transporter (basår 2007) 

70 %   

* Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 

 

A.11.2 Energi 
Tabell A19. Målsättningar inom klimat och energi under kategorin Energi för Jönköpings kommun. Information 

om måluppfyllelse är från 2020.  Sammanfattad från (Jönköpings kommun, 2019).  

Mål nr. Mål/delmål/åtgärd 2020 2030 

Kommunen som geografiskt område 

7 Minskning energianvändning per invånare 

(jämfört med 1990), beräknas i MWh* 

10 %  

8 Andel lokalt producerad solel av total 

mängd elenergi som används i kommunen  

 3 % 

Kommunal verksamhet 

9 Minskning total energianvändningen per 

heltidsanställd (uppvärmning, el, 

transporter) (jämfört med 2016) 

 15 % 

10 Minskning total energianvändningen per 

heltidsanställd (uppvärmning, el, 

transporter) och total energianvändning 

(jämfört med 2009) 

20 %  

11 Minskning av oljeanvändningen i 

egenägda fastigheter (basår 2013), genom 

konvertering av oljepannor 

45 %  

12 Total elproduktion installerade solceller 

(kommunen tillsammans med kommunala 

bostads/förvaltningsbolag) 

2,11 GWh/år   

13 Årlig produktion av ny-installerade 

solceller på befintliga kommunala 

byggnader (från och med 2020) 

86 kW/år  

14 Andel spetspannor och stödpannor som 

eldas med bioolja 

100 %  

15 Minskning energianvändning per m2 

egenägda fastigheter (basår 2016), genom 

energieffektiviseringar 

 15 % 

*Statistisk källa: SCBs icke gradkorrigerade värden för slutlig energianvändning i kommunen  
 

A.11.3 Transporter  

Tabell A20. Målsättningar inom klimat och energi under kategorin Transporter för Jönköpings kommun. Årtalen 

2007 och 2014 är basår och inte mål-år. Information om måluppfyllelse är från 2020. Sammanfattad från 

(Jönköpings kommun, 2019).  

Mål nr.  Mål/delmål/åtgärd 2007 2014 2020 2025 2030 2032 (”när 

vi är 

160 000 

invånare”) 

2035 2040 

Kommunen som geografiskt område 



 

 

16 Minskning utsläpp av 

växthusgaser från 

transportsektorn (basår 

2005), genom 

effektivisering, 

överflyttning till hållbara 

trafikslag samt ökad 

användning av el och 

förnybara bränslen  

    65 %   95 % 

17 Andel hållbara resor 

(gång, cykel, 

kollektivtrafik) (basår 

2014) 

 32 %    43 %   

 Andel resor med 

kollektivtrafik (basår 

2014) 

 10 %    16 %   

18 Minskning 

växthusgasutsläpp från 

transportsektorn (basår 

2005) genom 

elektrifiering 

    15 %    

19 Andel elfordon 

(personbil, lastbil, buss) 

registrerade i 

kommunen* 

  15 %      

10 Andel biobränslen 

(energimängd) av 

fordonsbränsleanvändnin

g i kommunen 

  25 %      

21 Minskning 

växthusgasutsläpp från 

transportsektorn genom 

användning av förnybara 

flytande/gasformiga 
bränslen (basår 2005) 

    45 %    

22 Andel resor med cykel 

av boende i kommunen 

(basår 2014) 

 10 %   15 %    

23 Ökning cykling till och 

från centrum (basår 

2015) 

  25 %      

24 Ökning cykling till och 

från centrum (basår 

2015) senast då 

kommunen har 150 000 

invånare  

   80 %     

25 Totala antalet 

kollektivresor (genom 

avsiktsförklaring mellan 

kommunen och 

Länstrafiken) (basår 

2007) när kommunen 

uppnått 160 000 invånare 

respektive 170 000 

invånare 

100 

resor/

invån

are 

och 

år 

    85 % eller 

165 

resor/invånar

e, år 

100 

% 

eller 

200 

resor/

invån

are, 

år 

 

26 Andel förnybart 

flygbränsle som erbjuds 

till flygbolagen av 

Jönköping Airport 

   50 % 100 

% 

   



 

 

27 Minskning bilresor, 

beräknas i körsträcka per 

invånare (basår 2012) 

  10 %      

Kommunal verksamhet 

28 Andel hållbara 

(gång/cykel/kollektivtrafi

k) tjänsteresor i 

kommunal verksamhet 

  50 %      

29 Andel arbetspendling 

genom ensamåkning i bil 

(årsmedelvärde) 

  38 %      

30 Andel förnybara 

bränslen/el som används 

i samtliga kommunala 

fordon/arbetsmaskiner/re

dskap 

   85 %     

31 Andel av kommunens 

persontransporter med 

egenägda fordon som 

drivs av förnybara 

bränslen eller el 

  100 

% 

     

32 Andel av kommunens 

persontransporter med 

egenägda personbilar 

som drivs med biogas 

  50 %      

33 Antal 

elfordon/laddhybrider 

som används av 

kommunen 

  70 st      

34 Minskning av 

användning av egen bil i 

tjänsten i kommunal 

verksamhet (basår 2014) 

  20 %      

35 Andel resfria möten 

(telefon, webbmöten 

etc.)  

  10 %      

*Motsvarar cirka 20 % helelektriska personbilar/lätta lastbilar. Resterande elektrifiering sker troligen inom 

övriga transportslag 

 

A.11.4 Konsumtion 
Tabell A21. Målsättningar inom klimat och energi under kategorin Konsumtion för Jönköpings kommun. 

Information om måluppfyllelse är från 2020. Sammanfattad från (Jönköpings kommun, 2019).  

Mål nr Mål/delmål/åtgärd 2025 2030 

Kommunal verksamhet 

36 Minskning klimatbelastning per 

kg inköpta livsmedel (basår 2017) 

10 % 15  

 

A.11.5 Avfall  
Tabell A22. Målsättningar inom klimat och energi under kategorin Avfall för Jönköpings kommun. Information 

om måluppfyllelse är från 2020. Sammanfattad från (Jönköpings kommun, 2019).  

Mål nr. Mål/delmål/åtgärd 2021 2025 

Kommunen som geografiskt område 

37 Minskning mängden mat- och 

restavfall per person (basår 2015) 

 25 % 

38 Andel avfall från hushåll som 

materialåtervinns eller förbereds 

för återanvändning  

60 %  

 



 

 

Indikator/redovisas i (Jönköpings kommun, 2020) 
- Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år) och per olika sektorer 

- Växthusgasutsläpp per invånare (ton CO2-ekv/inv.) 

- Koldioxidutsläpp totalt, inom olika sektorer samt per årsarbetare kommunal verksamhet (ton CO2, kg 

CO2/årsarbetare) 

- Genomsnittlig körsträcka per invånare med personbil (mil/inv.) 

- Andel miljöbilar i den geografiska kommunen och kommunorganisationen 

- Specifik och total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekv per kg 

inköpt livsmedel, ton CO2-ekv) 

- Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort) 

- Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn 

- Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel 

- Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel 

- Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping 

- Energianvändning per invånare (kWh/invånare och år) 

- Lokalt producerad el (andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar) 

- Fjärrvärmeproduktion: Tillförd energi för produktion av fjärrvärme, ånga, samt el. (MWh) 

- Biogasproduktion (MWh och år) 

- Andel förnybar energi och bränslen i olika sektorer (% och år) 

- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv. och år) 

- Andel förnybar fjärrvärmeproduktion (% och år) 

- Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (minuter/kund och år) 

- Total energianvändning i kommunal verksamhet samt för olika sektorer och förvaltningar (MWh/år, 

kWh/år, kWh/årsarbetare) 

- Köpt energi per m2 i egenägda kommunala fastigheter (kWh/m2) 

- Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning (kg/inv.) 

- Avfallsmängd per invånare (kg/inv.) 

- Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns (kg/inv.) 

- Mängd insamlat hushållsavfall per person (kg/inv.) 

- Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Appendix B - Enkätfrågor 
 

Frågor markerade med * är obligatoriska. 

 

1. Har ni en aktuell energiplan? * 

• Ja, den är aktuell 

• Ja, men den är inaktuell 

• Nej, ingen energiplan finns 

• Planering pågår 

 

2. Finns informationen som lagen om kommunal energiplanering kräver i något annat 

dokument än en specifik energiplan? Det går att välja flera alternativ. Om det finns i något 

annat dokument, bocka i "annat" och förklara gärna vilket. 

• Program för klimat, miljö, hållbar utveckling eller liknande 

• Översiktsplan 

• Policydokument 

• Övrigt: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

3. Har ni satt specifika mål för minskad energianvändning i kommunen? * 

• Ja 

• Nej 

 

4. Har ni satt specifika mål för minskad energianvändning i kommunal verksamhet? * 

• Ja 

• Nej 

 

5. Var finns energimålen? Länka eller skriv gärna ned dokumentets titel. 

Ditt svar: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

6. Hur ofta följs energimålsättingar upp? 

• Varje år 

• Var 2–5 år 

• Varje 5+ år 

• Övrigt: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

7. Var finns (den senaste) uppföljningen av energimålsättningarna? Länka eller skriv gärna 

ned dokumentets titel. 

Ditt svar: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

8. Kommer ni nå upp till era energimålsättningar i dagens takt? Om det är olika svar för olika 

mål, förklara gärna under "annat". 

• Ja 

• Nej 



 

 

• Övrigt: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

9. Har ni satt specifika mål för minskade växthusgasutsläpp? * 

• Ja 

• Nej 

 

10. Har ni satt specifika mål för minskade växthusgasutsläpp inom kommunal verksamhet? * 

• Ja 

• Nej 

 

11. Var finns klimatmålen? Länka eller skriv gärna ned dokuments titel. 

Ditt svar: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

12. Hur ofta följs klimatmålsättningar upp? 

• Varje år 

• Var 2–5 år 

• Varje 5+ år 

• Övrigt: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

13. Var finns (den senaste) uppföljningen av klimatmålsättningarna? Länka eller skriv gärna 

ned dokumentets titel. 

Ditt svar: (möjlighet att skriva eget svar) 

 

14. Kommer ni nå upp till era klimatmålsättningar i dagens takt? Om det är olika svar för olika 

mål, förklara gärna under "annat". 

• Ja 

• Nej 

• Övrigt: (möjlighet att skriva eget svar) 
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