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Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet 
för vår miljö och vårt klimat

Vi behöver åtgärder för att nå de nationella miljömålen till år 2020 och för att anpassa 
samhället till klimatets förändringar. Kommunen har en viktig roll i detta arbete då flera 
åtgärder direkt berör kommunens verksamhetsområden. I många fall berörs flera förvalt-
ningar i samma åtgärd vilket innebär att samverkan över förvaltningsgränserna är viktigt 
för goda och bestående resultat. 

Vi är intresserade av att höra hur ni inom olika kommuner med olika förutsättningar arbe-
tar med dessa frågor. Vår förhoppning är att dessa kommunträffar ska öka kunskapen och 
samordningen inom länets miljö- och klimatarbete och att vi tillsammans kan förtydliga 
och förenkla detta arbete.



Miljömålen 

Miljömålsarbete kan kännas stort och svårgreppbart och det stämmer bra eftersom det allra 
mesta som vi gör har en koppling till miljömålen. Som kommun jobbar ni med väldigt varierade 
arbetsuppgifter, men alla med lokal förankring. Det medför ett stort ansvar i miljömålsarbetet, 
men också stora möjligheter att göra mycket gott!

Det regionala åtgärdsprogrammet för hållbar utveck-
ling ”Med miljömålen i sikte” är ett sätt att konkre-
tisa vad miljömålen kan innebära för Västerbotten. 
Programmet är uppdelat i sex fokusområden: 
1. Hållbar samhällsplanering, byggande och förval-

tande
2. Hållbart resande och energieffektiva transporter
3. Hållbara näringsliv och miljödriven affärsutveck-

ling
4. Hållbara natur- och kulturmiljöer
5. Hållbara vatten
6. Hållbar konsumtion, hälsa och livsstil

Inom varje område ges flera goda exempel från länet 
följt av en nationell utblick. Varje tema avslutas med 
en lista på åtgärder kopplade till de utmaningar vi 
har. Här beskrivs vilka åtgärder som är lämplig bero-
ende på organisation och vilka miljömål som löftena 
kopplar till. 

Programmet togs fram i bred samverkan och de 
första löftena kunde lämnas i september 2012. Dessa 
skulle vara uppfyllda till 2015 varför vi nu ska följa 
upp vad som gjorts och revidera programmet för en 
ny period. Som en del i revideringsarbetet vill vi höra 
era åsikter. Börja gärna fundera lite innan mötet. 

• Hur kan vi förtydliga och förenkla för kommu-
nen i arbetet med åtgärdsprogrammet för mil-
jömålen?

• Kan vi hjälpa till att visa på möjligheterna för 
kommunens olika förvaltningar att lyfta åtgärder 
ur åtgärdsprogrammen i redan befintlig verk-
samhet?

• Vill ni kunna lägga in egna löften?
• Diskutera vad som görs idag och vad vi vill/

behöver göra för att arbeta vidare eller stärka 
arbetet.

Länk till årgärdsprogrammets rapport

Åtgärdsprogrammets webbplats ”Hållbara Västerbot-
ten”:
www.hållbaravasterbotten.se

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Gemensam/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Åtgärdsprogram_120612_d.pdf
http://Hållbara Västerbotten”
http://Hållbara Västerbotten”
http://www.hallbaravasterbotten.se/Sv/Pages/default.aspx


Sexton nationella och övergripande miljökvalitetsmål beskriver det miljötillstånd som bedöms utgöra en god miljö och är vägle-
dande för det svenska miljöarbetet.

Hur jobbar ni i er kommun?
Vi vill veta mer om hur ni jobbar i er kommun och 
kommer därför att ta upp följande frågor under 
mötet:
• Har ni kommunala miljömål, en plan för mil-

jömålsarbetet i kommunen eller dylikt? 
• Vilken typ av stöd önskar ni från oss eller andra 

aktörer?

Kontaktpersoner
För att underlätta kommunikationen om miljömåls-
arbetet behöver vi ett kontaktnät mellan Länsstyrel-
sen och kommunerna. Vi vill kunna nå ut med infor-
mation från nationellt håll, inbjudningar, nyhetsbrev 
och goda exempel på åtgärder. Vi vill att varje kom-
mun utser minst en person som vill vara kontaktper-
son. Eftersom ämnet är så omfattande ser vi gärna att 
fler personer ingår, vissa kanske som kontaktperson 
för en viss verksamhet eller miljömål.  

Lokalt arbete med miljömålen
Som ett stöd och inspiration i det lokala arbetet med 
miljömålen togs en guide fram av Länstyrelserna 
och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i 
miljömålssystemet) 2014. Den finns bland annat 
tillgänglig på RUS webbplats.

Länk till guiden

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Seminarier%20och%20konferenser/Nobelmöten/Nobelmötet%202014/lokalt%20arbete%20med%20mijlömål_web.pdf
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Seminarier%20och%20konferenser/Nobelmöten/Nobelmötet%202014/lokalt%20arbete%20med%20mijlömål_web.pdf 


Energi- och klimatarbete

Kommuner är en central aktör i energi- och klimatomställningen, med goda möjligheter att 
integrera energi- och klimataspekter inom upphandling, samhällsplanering, tillsyn och energi- 
och klimatrådgivning. Flertalet kommuner äger en stor mängd fastigheter, och en del äger även 
kommunala energibolag. En aktiv dialog och resurser för energi- och klimatstrategiskt arbete 
inom kommunen kan underlätta att kommunens verktyg används fullt ut i energi- och klimatom-
ställningen.

Fig. 1. Klimatpåverkande utsläpp i Västerbottens län 1990 till 
2013, uttryckta i koldioxidekvivalenter och fördelade på sekto-
rer.

I Västerbotten har de totala utsläppen av växthus-
gaser minskat med 22,5 procent 1990-2013. Det är 
framförallt sektorn energiförsörjning som står för 
den största delen av reduceringen med en nära halv-
ering av utsläppen mellan åren 1990 och 2013. Ut-
släppen från energiförsörjningen har minskat främst 
tack vare en övergång från uppvärmning med olja 
till biobränsle, en ökande andel fjärrvärme har också 
inneburit effektiviseringar som minskat utsläppen.
Transportsektorn är en stor utmaning för Västerbot-
ten då den står för 33 % av länets utsläpp av växthus-
gaser. Det räcker inte bara med teknik och energief-
fektivisering vi måste även ändra vårt beteende och 
samhällsplanera smartare för att minska transporter-
nas negativa miljö- och hälsopåverkan.

I snitt leder konsumtionen hos varje person i Sverige 
till utsläpp av 11 ton koldioxidekvivalenter (CO2eq) 
per år (fig. 2). Fyra av dess elva ton kommer från 
offentlig konsumtion, såsom skola och vård. För att 
nå en global hållbar nivå, på max 1 ton CO2eq per 
person och år, räcker det inte med att medborgarna 
ställer om sin konsumtion. Den offentliga sektorn 
måste också göra en stor omställning.

De samlade utsläppen från svensk konsumtion, 
särskilt från livsmedel, har ökat sedan 1990 (fig. 3). 
Variationer över tid följer konjunktursvängningarna.
De samlade utsläppen som produceras i Sverige har 
minskat sedan 1990 (fig. 4). Men på nationell nivå, 
precis som i Västerbotten, är transporter ett område 
där någon omställning ännu inte ägt rum. Samtidigt 
är det ett område där de tekniska lösningarna nu 
finns tillgängliga.

Fundera över
• Har kommunen mål kring energi och klimat?
• Finns det en handlingsplan, strategi, åtgärdplan 

eller liknande kring åtgärder för att nå målen?
• Finns tydlig ansvarsfördelning kopplat till kom-

munens mål för energi och klimat?
• Hur arbetar kommunen för att fånga upp goda 

idéer/pilotprojekt in i ordinarie verksamhet?
• Hur sker samverkan och erfarenhetsutbyte kring 

energi och klimat med andra kommu¬ner?
• Hur arbetar kommunen med att ställa miljö- och 

energikrav i upphandlingen?
• Hur arbetar kommunen för energieffektivisering 

och miljöanpassning vid ny- och ombyggnatio-
ner?

Innan vi ses bekanta er gärna med ”Klimat- och en-
ergistrategin för Västerbottens län”. Titta gärna extra 
på sid. 11-12 om transporter.

Länk till rapporten 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-%20och%20energistrategi.pdf


Fig. 2. Utsläpp av växthusgaser 
nationellt per person 1993-2013.

Fig. 3. Konsumtionsbaserade 
utsläpp nationellt

Fig. 4. Produktionsbaserade 
utsläpp nationellt

Källa: Naturvårdsverket



Klimatanpassning
Klimatet håller på att förändras och därmed förutsättningarna för samhällets utveckling. Vi mås-
te därför arbeta med att kartlägga var i samhället riskerna finns och vilka anpassningsbehoven är 
för att planera för ett robust och flexibelt samhälle. Klimatanpassning innebär att vi reducerar 
skador, hanterar konsekvenser, och tar tillvara möjligheter som det förändrade klimatet medför. 
Kommunerna har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet då kommunerna bland annat ansvarar 
för vatten – och avloppsanläggningar, fysisk planering, energi – och avfallsanläggningar, samt 
krisberedskap och räddningstjänst.

I Länsstyrelsens uppdrag för 2016 ingår det bland 
annat att sammanställa kommunernas klimatan-
passningsinsatser, vilken effekt detta får för länets 
anpassning till ett förändrat klimat samt hur det 
fortsatta arbetet ska bedrivas. Som en del i det arbe-
tet tar Länsstyrelsen initiativ till dessa besök för att 
tillsammans med länets kommuner genomföra en 
väl förankrad kartläggning av och skapa en dialog 
kring det klimatanpassningsarbete som sker på 
kommunal nivå. Inför kommunbesöken önskar vi 
att respektive kommun svarar på en kvalitativ enkät 
med 23 frågor om kommunens klimatanpassnings-
arbete.  Diskussionen under klimatanpassningsdelen 
utgår från enkätsvaren.  Varje kommun ombeds även 
att förbereda en kort presentation där ni berättar hur 
kommunen anpassar kommunal verksamhet till ett 
förändrat klimat (en till två exempel).

Länk till webbenkät

Användbart material för kommunens klimatan-
sassningsarbete. 
Alla rapporter kan hittas på Länsstyrelsens webb-
plats.

Konsekvenser av klimatförändringar
Under 2013 och 2014 tog Länsstyrelsen i Väster-
botten tillsammans med Tyréns fram kommunvisa 
analyser om konsekvenser ett förändrat klimat kan 
ge upphov till. Rapporterna ger bra bakgrundsinfor-
mation om de lokala utmaningar varje kommun står 
inför och är därför bra att kolla igenom inför kom-
munbesöket. 

Länk till de kommunvisa rapporterna

https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=d398a68483df7e69377f8e9fe9e5744e
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/konsekvenser-av-klimatforandringar-pa-lokal-niva/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/konsekvenser-av-klimatforandringar-pa-lokal-niva/Pages/default.aspx 


Regional handlingsplan för klimatanpassning
Den globala uppvärmningen fortsätter och forsk-
ningen visar på att den till största delen kan knytas 
till människans aktiviteter. Även om vi idag radikalt 
minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer det 
att dröja innan uppvärmningen stannar av. Det är 
därför nödvändigt att vi arbetar med att kartlägga 
var i samhället riskerna finns och vilka anpassnings-
behoven är för att planera för ett robust och flexibelt 
samhälle. Klimatanpassning innebär att minska 
sårbarheter och ta till vara på de möjligheter som 
uppstår av ett förändrat klimat. Länsstyrelsen vill att 
den regionala handlingsplanen ska fungera som en 
vägledning och ett verktyg för länets olika aktörer 
i det arbetet, och samtidigt stödja ökad samverkan. 
Klimatanpassningsarbetet har konkretiserats till re-
kommenderade insatser i planen utifrån dialog med 
bland annat kommunerna. Klimatanpassning är en 
uppgift som kan kopplas till alla samhällets sektorer 
som påverkas av att klimatet blir varmare och blöta-
re, till alla organisationer som har ett samhällsansvar 
och verksamheter som påverkar samhällets struktur, 
utveckling och bevarande. Många av de rekommen-
derade insatsera kopplar direkt till kommunernas 
verksamheter och bör arbetas in i kommunala doku-
ment. 

Länk till rapporten

Framtidsklimat i Västerbottens län
SMHI har tagit fram länsvisa rapporter som be-
skriver nutidens och framtidens klimat och dess 
konsekvenser för vattenföring till mitten och slutet 
på innevarande sekel. I rapporten har två möjliga 
framtida utvecklingsvägar studerats, en med fortsatt 
accelererande utsläpp av växthusgaser och en med en 
kraftfull klimatpolitik. Länsrapporten ger ett under-
lag för övergripande samhällsplanering med hänsyn 
till klimatet och dess utveckling i länet.

Länk till rapporten

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassa%20Västerbotten.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Framtidsklimat%20i%20Västerbottens%20län.pdf


Medverkande från Länsstyrelsen:

Marie Vallin
Miljömålsamordnare 
070-642 71 33
marie.vallin@lansstyrelsen.se

Lotta Ström 
Miljöhandläggare
010-225 43 70
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Elin Söderberg 
Klimat- och energisamordnare
010-225 45 32
elin.soderberg@lansstyrelsen.se

Bodil Englund
Vik Klimatanpassningssamordnare
010-225 45 13
bodil.englund@lansstyrelsen.se 

Jenny Nordén 
Klimat- och energihandläggare 
010-225 43 86
jenny.norden@lansstyrelsen.se  


