En framtid
att längta till

Välkommen till
Klimatkommunerna
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De flesta som dagligen jobbar med klimatomställning känner nog igen sig
i att klimat- och hållbarhetsglasögonen ständigt är på. Nyheter, reklam,
samtal med vänner och bekanta - allt passerar igenom en mer eller mindre
medveten klimatanalys. Ibland förundras vi över hur långt vi kommit, ganska ofta förvånas vi över hur långt vi har kvar. Går det ens att ställa om?

A

tt vara verksamhetsledare på Klimatkommunerna är det som hjälper oss att hålla hoppet
uppe. Våra medlemmars specialitet är handling, och föreningens motto är “Vi skapar en framtid
att längta till”. Allt vi gör syftar till att stärka det lokala
klimatarbete som sker runtom i Sverige (och världen).
Vi visar upp konkreta exempel på hur kommuner löser
utmaningar, med goda resultat för medborgare, klimat
och ekonomi.
Vi är en länk mellan lokal och nationell nivå och deltar
i utredningar och utvecklingsarbete för att lägga fram
och heja på förslag som underlättar för kommunerna i
omställningen. Om Sverige ska kunna bli världens första
fossilfria välfärdsstat måste alla kommuner med på

tåget - nu! Läs mer på sidan 4 om vårt förslag Inkludera
alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal, som är ett underlag till vidare utredning. I förslaget lyfter vi behovet av att skapa en röd tråd i klimatarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå.
På sidorna 6-7 presenterar vi stolt vårt nya material Klimatkommunernas 13 uppgifter. Materialet är fullt med
goda exempel från våra medlemskommuner. Vi riktar oss
till dig som har en drivande roll i den lokala omställningen och hoppas att materialet och exemplen kan hjälpa
dig och dina kollegor att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut lokalt - vilka fördelar den kan föra med
sig för hälsan hos era medborgare, det lokala näringslivet, trivseln och mer därtill.
Och vi fortsätter att växa som förening. Nu är vi fler än 40 medlemmar
som tillsammans delar erfarenheter, hittar fungerande strategier, gör djupdykningar inom
olika områden (just nu bl.a.
parkering, kolsänkor och baljväxter). Vi hoppas att du som
läser hittar något som inspirerar just dig. Välkommen att
kontakta oss på kansliet om
du vill veta mer om vårt arbete!
Maria Ivansson och Filippa Borgström
Verksamhetsledare på Klimatkommunernas kansli

Våra medlemmar
skapar förändring
Klimatkommunerna samlar 42 medlemmar, från Skellefteå i norr till
Vellinge i söder. Eftersom vårt grunduppdrag är att stötta kommuner och
regioner i deras utsläppsminskningar så är det positivt att vi är så många
– men vi vill bli fler! Tveka inte att höra av dig till Klimatkommunerna redan
i dag om du är intresserad av att skapa en hållbar framtid tillsammans
med oss!

E

lin Sundqvist är miljöstrateg i medlemskommunen Helsingborg. Hon lyfter fram erfarenhet- och
kunskapsutbytet som stora fördelar.

- Vi blev medlemmar för att få inspiration och byta
erfarenheter med andra komuner som prioriterar klimatfrågan högt. Dessutom ville vi få möjlighet att
kunna påverka klimatdebatten i Sverige genom att gå
samman med andra kommuner, säger Elin.
Hur hjälper Klimatkommunerna
er att arbeta bättre med
klimatfrågor?
- Det ger oss möjlighet att
stämma av vårt klimatarbete mot andra kommuners
som ligger i framkant och
mot specifika projekt som
pågår inom klimatkommunerna. Det finns mycket samlad kunskap hos Klimatkommunerna. Kansliet anordnar väldigt bra
kunskapsseminarier på väl valda teman där vi behöver
höja kompetensen. De kan handla om exempelvis kolsänkor, gröna finanser eller beräkningsverktyg. Områden som vi traditionellt inte har jobbat med så mycket
i Helsingborg, men där vi nu anstränger oss för att öka
takten.
Hur viktigt är det att det finns en organisation som
Klimatkommunerna, tycker du?
- Jag tycker att det är jätteviktigt! Genom Klimatkommunerna får vi också en väldigt bra överblick över klimatläget i svenska kommuner. Genom att medlemskommuner kontinuerligt rapporterar in vilka områden
de arbetar med, så blir det tydligt vilka frågor som är
aktuella, var det finns luckor i klimatarbetet och vilka
åtgärder som kommunerna är överens om ger effekt.
Utifrån det underlaget har Klimatkommunerna möjlighet att ta fram checklistor och liknande (såsom Klimatkommunernas 13 uppgifter), som kan stötta och
inspirera andra kommuner som kanske inte har samma förutsättningar att jobba med klimatfrågan.

P

eter Rydberg är energi- och klimatstrateg i Borås. Där gick man med i Klimatkommunerna för
att visa att Borås är en miljökommun i framkant.

- Genom nätverket och via kansliets arbete får vi stöd,
inspiration och bekräftelse i konkreta sakfrågor, i strategiska frågor och i ärenden såsom remisser. Vi har
också en stark aktör vid vår sida som för kommunernas talan och som lyfter frågor som är viktiga för vårt
klimatarbete. Inte minst är både tonen i nätverket och
träffarna oerhört trevliga.
Vad var det som
gjorde att ni
ville gå med i
Klimatkommunerna?
- Klimatkommunerna
var ett nätverk med
gott rykte och med
mycket
kompetens.
Genom att gå med ville Borås Stad ta del av
nätverket.
Hur hjälper
Klimatkommunerna
er att arbeta bättre
med klimatfrågor?
- Genom att ta del och
inspireras av andra
kommuners klimatarbete och experters kunskap kan
vi hålla vårt klimatarbete aktuellt. Genom utbytet kan
både tjänstepersoner och politiker få inspiration och
känna trygghet i att många andra kommuner jobbar
åt samma håll. I konkreta sakfrågor eller i aktuella remisser kan vi utöka vår egna kompetens med all kunskap som finns inom Klimatkommunerna.
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Vi vill inkludera alla
i Sveriges klimatomställning!
Klimatkommunerna efterlyser en diskussion om hur nationell lagstiftning
och styrmedel kan styra mot att inkludera alla Sveriges kommuner i klimat
omställningen. Vi ser ett behov av att nationell nivå i högre utsträckning än
idag tydliggör kommunernas betydelse i omställningen till ett samhälle som
klarar att möta klimatmålen och säkerställer att det blir lönsamt för
kommuner att minska sina utsläpp. Om vi ska lyckas måste det finnas en röd
tråd i klimatarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå - ett strategiskt
omställningsarbete behöver långsiktighet, uthållighet och samarbete.

F

ör att starta denna diskussion har vi arbetat fram ett förslag: ”Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal”. Förslaget går ut på att ett klimatavtal, som
reglerar ansvar och finansiering, upprättas mellan kommuner och staten. Syftet med avtalet är
att statlig nivå möjliggör för alla kommuner att
delta i arbetet med att uppnå Sveriges klimatmål.

Klimatavtalet innebär att kommunerna åtar sig att
sätta mål i linje med de nationella, att genomföra utsläppsminskande åtgärder och att följa upp. Staten, å
sin sida, finansierar delar av kommunernas strategiska
klimatarbete och upprättar en funktion för samordning, uppföljning och kommunikation. Förslaget som
har tagits fram av Klimatkommunernas styrelse i samarbete med medlemskommunerna, lämnades över till
Miljödepartementet i december 2021 och ska ses som
ett underlag för vidare utredning. Läs mer om vårt förslag på vår hemsida.

Kommunernas tre
största utmaningar

L

ennart Bondeson (KD) är ordförande i Klimatkommunerna. Han menar att en bra väg framåt för Sveriges klimatarbete är i nära samarbete
med ansvariga politiker och tjänstepersoner,
men han ser också hur kommunerna har
flera utmaningar att möta.
- Jag ser framförallt tre utmaningar. En övergripande utmaning är
hur nationell lagstiftning och styrmedel från staten kan styra så alla
Sveriges kommuner inkluderas i klimatomställningen. Vi ser ett behov
av att den nationella nivån, riksdag
och regering tydliggör kommunerna
avgörande betydelse för att klara klimatmålen. En annan utmaning handlar om
att många kommuner är ganska ensamma i sitt
arbete och saknar samarbetspartners att kroka arm
med. En tredje utmaning handlar om brist på politisk
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samsyn för klimatomställning samt kompetensbrist
och avsaknad av en tydlig klimatplan/strategi med
mål att arbeta mot. Politisk samsyn och tydliga mål
är framgångsfaktorerna, säger Lennart.
Trots dessa utmaningar finns det ett
flertal goda exempel från Sverige, och
de är värda att lyfta upp.
- Det finns en omfattande kunskapsbank hos Klimatkommunerna
som visar hur kommuner minskat
klimatpåverkan på många områden, med många lokala exempel.
Framgångarna bygger på beprövad
erfarenhet och kan omsättas i alla
kommuner. Kunskapsbanken är en skattkista fylld med tips, verktyg och inspiration.
Bland exemplen finns arbetet för hållbart byggande
i Skellefteå och Växjö, ReTuna i Eskilstuna och gröna
finanser i Örebro och Göteborg.

RENAULT
E-TECH
100% eldriven körglädje

för oss på Renault har elektrisk mobilitet stått i centrum länge. redan 2012 lanserade vi Zoe som
blivit europas populäraste elbil*. förutom Zoe erbjuder vi transportbilarna Kangoo E-Tech och den
större modellen Master E-Tech som också är 100% elektriska. våren 2022 kommer helt nya Megane
E-Tech 100% electric, en helt ny Kangoo E-Tech och en uppdaterad version av Master E-Tech.
välkommen till Renaults elektriska familj.
Renault Zoe E-Tech, europas mest sålda elbil mellan 2012 och september 2021 med 326 681 registreringar. källa aaa data (auxiliary association of automobiles).
elförbrukning (WLTP) Zoe E-Tech electric: 179 Wh/km, Kangoo E-Tech electric: 180 Wh/km, Master E-Tech electric: 323 Wh/km. CO 2 -utsläpp: 0 gram/km vid körning
exkl. slitagedelar. räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. bilarna på bilden är extrautrustade.
*

renault.se

Klimatkommunernas
13 uppgifter
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Vårt inspirations- och kunskapsmaterial Klimatkommunernas 13 uppgifter är fullt med goda exempel från
våra medlemskommuner. Vi vill hjälpa kommunpolitiker och tjänstepersoner som har en drivande roll i den
lokala omställningen att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut lokalt, vilka fördelar den kan föra
med sig för hälsan hos medborgarna, det lokala näringslivet, trivseln och mer därtill.
Vi hoppas du ska hitta något i materialet som inspirerar dig och din kommun!
1

Berätta – hur kommer det vara att leva i vår
klimatneutrala kommun?
Vad betyder klimatomställning för invånarna i er kommun?
Berätta om hur det klimatneutrala livet kommer att bli.
Då får ni kraft i omställningen och en gemensam målbild
att sträva efter.

2

Stadsplanera för framtiden
Stadsplaneringen är kommunernas starkaste verktyg i klimatomställningen. Med rätt planering kan ni skapa ett resurseffektivt och klimatsmart samhälle där alla kan leva
ett gott liv.

3

Pusha parkeringsnormen
Skapa attraktivare samhällen med mer plats för gående,
cyklister och grönska genom en aktiv parkeringspolitik
med klimatmålen i sikte.

4

Leverera cykel-lyx
Vinsterna med en cyklande befolkning är många; en kraftigt
förbättrad folk
hälsa, lägre utsläpp av hälsovådliga
partiklar och en tystare miljö. Prioritera cyklister högst
i trafikplaneringen. Korta, snabba cykelvägar är den
viktigaste faktorn för att få fler att välja cykeln.

Styr mot ett effektivt energisystem
5

Energisystemet är under stor omvandling och med en aktiv
lokal energipolitik kan vi nå klimatmålen och andra samhällsmål snabbare.

Renovera och bygg cirkulärt
6

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets
klimatpåverkan. Kommuner kan driva på omställningen genom dialog,kartläggning av lokaler och fossilfria materialval.

Kroka arm med näringslivet
7

Skapa ett positivt grupptryck i klimatarbetet genom att samla organisationerna till en plattform där de kan berätta om sitt
hållbarhetsarbete, dela kunskap och sporra varandra.
Då snabbar ni på er lokala omställning.
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Bana väg för biogasen
Nyttorna med biogas är flera – klimatnytta, återcirkulering av växtnäringsämnen, minskad övergödning och
möjligheter för landsbygdsutveckling, för att nämna några. Biogasen är därför en värdefull, lokal pusselbit i klimatomställningen och kommuner spelar en viktig roll i att
utveckla biogasens hela värdekedja.

Få grepp om godstransporterna
En levande stad behöver fungerande godstransporter, men i
städers centrum finns det stor potential för transporterna att
bli både fossilfria och smidigare.Kommuner kan genom fysisk
planering, samordning av varutransporter och miljözoner
arbeta för mindre utsläpp. Med färre tunga fordon blir
stadskärnan en trevligare plats att vistas i.
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Ta hjälp av medborgarna

11

Uppmuntra cirkulär konsumtion

Engagerade medborgare och föreningar spelar en viktig roll i
klimatomställningen. De bidrar med idéer och stöd till
kommunens klimatarbete, samtidigt som de kan inspirera
fler till att leva och konsumera hållbart. Omställningen till
det klimatneutrala samhället berör alla. För kommuninvånarna ska de klimatbästa alternativen vara de självklara.

Att fler kommuninvånare handlar medvetet tjänar både det
lokala näringslivet och klimatet på. Kommunen kan stimulera detta genom att arbeta med cirkularitet, delningsekonomi och genom att lyfta återbruk.
12

Sänk kolet
Skapa egna lokala kolsänkor i kommunen, samtidigt som
det blir skönare och grönare att bo och leva.
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Var ett föredöme
Kommuner har stor möjlighet att minska den egna organ
isa
tionens klimatpåverkan genom att aktivt arbeta
med upp
handling, energieffektivisering, resepolicy med
mera. Vi har valt ut tio steg Sveriges alla kommuner kan ta.

186 allmännyttiga bostadsföretag jobbar gemensamt för

en fossilfri allmännytta
senast år 2030
Läs mer på klimatinitiativet.nu
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Vi är våra
medlemmar!
Klimatkommunerna vill lära av andra och delar aktivt med sig av sina erfarenheter,
material och verktyg på hemsidan, via nyhetsbrevet och vid seminarier. Våra medlemmar är med andra ord inte bara medlemmar - de är goda exempel på det klimatförbättrande arbete som kommunerna genomför och vi utvecklas tillsammans.

Ann-Christin L. Frickner (C), kommunalråd
i Upplands Väsby kommun.
Hur hjälper Klimatkommunerna kommunerna att
nå sina klimatmål?
- Klimatkommunerna hjälper kommuner att nå sina
klimatmål genom att dela goda exempel, erfarenheter
och att samarbeta.
Vilka utmaningar ser du i kommunernas arbete?
- Varje kommun har sina utmaningar och riskerna om
vi inte samarbetar är att vi inte får till den gemensamma gröna utveckling som behövs för att stoppa
klimatkrisen och minska negativa utsläpp.
Vilka goda exempel från Sverige kommuner vill du
lyfta?
- Samtliga samarbetspartners i Klimatkommunerna
genomför olika viktiga insatser och många finns presenterade på Klimatkommunernas hemsida. Där går
det att hitta något för varje kommun som vill höja ambitioner och sina insatser för klimatets skull.

Evelina Fahlesson (S),
kommunalråd i Skellefteå kommun
Hur hjälper Klimatkommunerna kommunerna att
nå sina klimatmål?
- Klimatkommunerna innehar en stor kunskap och
erfarenhet inom klimatfrågorna eftersom medlemsskaran består av allt från större kommuner till mindre
kommuner från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. Via
Klimatkommunernas samverkan skapas ett driv och
en handlingskraft genom att kommunerna sätter klimatfrågorna högt på agenda.
Vilka utmaningar ser du i kommunernas
klimatarbete?
- Kommunerna kan göra mycket för att bidra till Sveriges nationella klimatmål men klimatfrågan är global.
Därför behöver vi göra det tillsammans med företag,
organisationer, invånare och andra aktörer på både
lokala, regional och nationell nivå.
Finns det några goda exempel från Skellefteå du vill
lyfta?
- Vi är mycket stolta över Sara kulturhus som är 20 våningar högt och byggt av skog från regionen. Solceller
och effektiv energianvändning bidrar ytterligare till
att minimera husets klimatavtryck.

Låt kapitalet hjälpa till att föra
din kommun i en grönare riktning
Vi är er samarbetspartner på resan mot en grön och hållbar
framtid – för alla kommuner
Kommuner och regioner har visat vägen när det kommer till
hållbara investeringar: redan år 2014 blev Örebro en pionjärkommun när de antog en policy om fossilfria placeringar.
Idag är sådana policys standard och med EUs nya gröna taxonomi kommer det att bli enklare att investera kapital hållbart.

Några exempel på hur vi arbetar
SPP Grön Obligationsfond – En av Sveriges första gröna obligationsfonder (2013) som ﬁnansierar lån för klimatfrämjande
projekt.

Det räcker inte att undvika fossila investeringar för att uppnå

SPPs PLUS-fonder – Indexnära fonder som väljer in lösnings-

Parisavtalet eller Agenda 2030. Nu är det dags för nästa steg:

bolag samt optimerar på högt hållbarhetsbetyg och lågt

att kommunalt kapital riktas mot bolag som aktivt bidrar till

CO2-avtryck.

klimatomställningen.
Precis som kommuner och regioner visat vägen när det kommer till hållbarhet i samhället har SPP Fonder varit en innovatör

SPP Global Solutions – Aktiv förvaltning utifrån de globala hållbarhetsmålen där vi letar efter bolag med produkter, tjänster
eller aﬀärsmodeller som bidrar till att vi uppnår dessa.

inom hållbarhet på fondmarknaden. Vi kan hjälpa din kommun

Storebrand Smart Cities – Aktivt förvaltad fond som investerar

att förvalta kapitalet så att ni kontinuerligt är rätt positionerade

i bolag som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla FNs

mot den gröna omställningen och så att ert kapital är i linje

globala hållbarhetsmål genom att lösa sociala och miljömässiga

med er övriga verksamhet.

utmaningar relaterade till urbanisering.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Jönsson,
Institutionell försäljning,
Storebrand/SPP Fonder
anna.jonsson@storebrand.se
eller besök
www.sppfonder.se/
klimatkommunerna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets
förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Våra räntefonder har tillstånd att placera över 35 procent av fondförmögenheten i
skuldförbindelser utgivna av den svenska staten. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.
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”I många fall har kommunerna
högre ambitioner än staten”
Svante Axelsson har som nationell klimatsamordnare ett av de viktigaste
uppdragen i Sverige för att få oss att arbeta mot ett mer fossilfritt samhälle. Axelsson uppskattar Klimatkommunernas arbete mycket och understryker att förändringen kommer vara beroende av kommunerna.

– Ja, kommunerna är ju loket i klimatomställningen
och kommer vara en nyckelspelare framöver. Kanske
framförallt när det gäller byggandet, att man genom
krav i upphandlingar gör det lönsamt att
bygga smarta bostäder och på ett
mer hållbart sätt. Kommunerna
har mycket makt och vi är väldigt beroende av att de tar
ledningen, säger han.
Hur bör kommunerna
arbeta för att
bäst hjälpa till
i det nationella
klimatarbetet?
- Man bör agera som
en föregångare. Några
klockrena områden där
kommunerna bör ligga i
bräschen är vid beställningar
av upphandlingar där man borde vara fossilfria till 2030. Det vore
också bra om kommunerna kan göra
det attraktivt för näringslivet och byggsektorn att ställa om – för att näringslivet ska ställa om till fossilfria produkter måste det finnas köpare
och kommunerna är stora investerare.

Vilken vilja upplever du finns hos kommunerna att
arbeta med klimatfrågorna?
- I många fall har de högre ambitioner än staten och
det märker man bland annat på klimatmålen som ofta är vassare än Sverige har
som land. Det i sin tur kan ha sin
orsak i att kommunerna nog ser
mer möjligheter eftersom de
är lite närmare marken när
man jobbar.
Hur viktig roll spelar
Klimatkommunerna i
klimatomställningen?
- De är ju bra! Jag märker att de sammanställer
tips och råd, håller seminarier och agerar som en
pådrivande kraft hos dem
som har valt att ligga i täten.
Klimatkommunerna är viktiga
som grupp och jag ser gärna att
de blir en kraftsamling där man triggar varandra till högre ambitioner. Vi har
ett löpande samarbete med Klimatkommunerna på
Fossilfritt Sverige där vi till exempel diskuterar transportlösningar och elektrifieringen. Det är en bra dialog
och vi hjälper varandra att driva arbetet framåt.
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Vad är rimliga mål att sätta upp för kommunernas
klimatarbete?
- Det beror lite på vilka typer av industrier man har så
det är svårt att säga generellt sett. Har man tunga
industrier är det så klart svårare. Men en bra utgångspunkt är att man åtminstone bör halvera utsläppen
från idag till år 2030, och det finns många som har det
som miljömål.
Hur ser du på kommunernas framtida klimatarbete?
Vad behövs för att nå framgång?
- Det behövs en berättelse. De – och vi – måste kunna
måla upp en bild av hur det kommer bli att leva fossil-

fritt. Politiken är beroende av folket och för att folket
ska förstå politikens budskap måste man nå ut med
hur trevligt det kan bli att leva fossilfritt. Kan man inte
få igenom den historien så blir det svårt att få stöd för
förändringsarbetet.
- Sedan måste man visa rådighet och att invånarna
kan få en bättre välfärd om man minskar oljeberoendet. Det tredje man måste arbeta med, och som jag
tror Klimatkommunerna kan hjälpa till mycket med,
är att visa vilka hinder som finns och hur man kommer
över dem.

Vi arbetar med
hållbara transporter –
inget annat
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Pensionen är viktig.
För klimatet alltså!
Miljöbyggnader, vindkraftsparker och eldriven kollektivtrafik
– det är goda exempel på miljöprojekt som våra investeringar
kan finansiera. När vi på KPA Pension gör samhällsnyttiga
placeringar bidrar vi med mer än långsiktigt god avkastning
till våra pensionssparare. Vi hjälper också kommuner och
regioner att finansiera miljö- och klimatprojekt som kommer
invånarna till godo.
Ett hållbart samhälle är en hjärtefråga för oss,
precis som för er.

kpa.se

13

14

Steget före
- årets bästa klimatåtgärd
Klimatkommunernas tävling Steget före instiftades i samband med föreningens tioårsjubileum och utlystes 2021 för tredje gången. Med tävlingen
uppmärksammar vi de stordåd som utförs i landets kommuner och regioner
för att Sverige ska klara klimatomställningen. År 2021 var temat på Steget
före ”Bästa åtgärd för färre bilar i centrum” och Luleå kommun vann med
sin åtgärd #engångföralla.

D

et var fantastiskt roligt att vinna och det
kändes som ett erkännande att vi har gjort
något rätt. Men framförallt skulle jag
vilja lyfta fram att vi fick en
väldigt fin respons från luleborna
och det var det viktigaste, säger
Helena Lindvall som är projektledare för hållbart resande i Luleå kommun.
#engångföralla var en
gångutmaning där Luleå
kommun utmanade både
privatpersoner, byar och
bostadsområdet att räkna steg under perioden
februari-mars 2021. Tillsammans med tävlingen
varvade man med informationskampanjer, höll ett event
och lanserade satsningar på sociala medier. Just gångutmaningen
fick en enorm spridning och blev mycket populär.
- Det var 3 000 som var med, vilket var väldigt kul. Tillsammans har vi gått drygt 996 miljoner steg motsvarande 18,6 varv runt jorden. Det kan inte ses som något annat än en vinst för alla som deltagit i tävlingen,
både ur en hälso- och miljöaspekt, säger Helena.

I den utvärderingsenkät som skickades ut efter projektet uppger 80 procent att gångutmaningen bidragit till att de går mer, nästan 70 procent att de
inspirerat fler personer att gå och 50
procent att de använt bilen mindre.
Glädjande är även att 40 procent
har blivit mer medveten om
hur man reser och 5 uppger
att man fått hälsovinster
i form av mer energi. Nu
blickar Helena framåt.
Vad blir nästa
klimatprojekt i Luleå
kommun?
- Ett projekt som vi kommer dra igång inom vårt
klimatarbete är att vi ska
samverka i ett projekt som
handlar om att påverka beteenden, alltså vardagsval som vi
gör för att inspirera luleborna att
välja klimatsmart. Det spelar roll vad vi
äter och hur vi konsumerar och et vill vi göra
fler uppmärksamma på. Vi vill ta ett större avstamp
för att se hur vi kan påverka beteendet inom alla delar
av klimatområdet så det finns mycket spännande som
händer i Luleå framöver. Dessutom funderar vi på att
arbeta med med #engångföralla!
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Vid frågor kontakta: kansliet@klimatkommunerna.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste om lokalt
klimatarbete. Skriv upp dig på www.klimatkommunerna.se
På vår hemsida hittar du även vår kunskapsbank - en guldgruva för
kommuner som söker inspiration och vägledning
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Vill du veta mer?

