
www.vti.se/publikationer

Karin Thoresson

Mitigering och klimatanpassning 
 i svenska kommuner

 

En förstudie av goda exempel

VTI notat 16–2014
Utgivningsår 2014





VTI notat 16-2014 
Dnr: 2011/0291-23 

Förord 

Denna rapport, som författats av Karin Thoresson, VTI, redovisar resultatet av en 

förstudie till forskningsprojektet Clipp – Klimatfrågors integrering i lokal policy och 

planering, finansierat av forskningsrådet Formas under perioden 2012–2015. 

Forskningsprojektet Clipp genomförs i nära samarbete mellan forskare vid Centrum för 

klimatpolitisk forskning, Linköpings Universitet och forskare från enheten Mobilitet, 

aktörer, planering, VTI.  

Syftet med Clipp-projektet är att identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett mer 

effektivt klimatomställningsarbete i lokal policy och planering, med fokus på både 

klimatanpassning och minskade utsläpp. I projektet uppmärksammas bland annat 

formella och informella institutionella villkor som påverkar policy- och planerings-

processer i olika steg, från strategisk/övergripande nivå till konkret plan- och projekt-

genomförande. Genom att analysera hur proaktiva kommuner har gått tillväga i sitt 

klimatomställningsarbete ska studien bidra med fördjupad kunskap om hur ett 

strategiskt förändringsarbete kan främjas kring dessa frågor. 

I denna rapport presenteras förstudien, vilken utgör ett centralt bidrag till övriga 

aktiviteter inom Clipp. Förstudien ger en värdefull överblick över ett komplext 

verksamhetsområde och har möjliggjort ett informerat urval av lämpliga fallstudie-

kommuner för fördjupade analyser i projektet.  

Författaren riktar ett tack till de personer på myndigheter, kommuner och andra 

organisationer som tagit sig tid att bli intervjuade.  

 

Linköping 14 februari 2014 

 

 

Karolina Isaksson Sofie Storbjörk 

Projektledare VTI  Projektledare LiU   
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Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda 

exempel 

av Karin Thoresson 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel-

åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete i lokal policy 

och planering, med fokus på både klimatanpassning och minskade utsläpp.  

Förstudiens syfte är att identifiera ett tiotal svenska kommuner som har arbetat 

framgångsrikt med både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, och som kan 

kategoriseras som ”proaktiva” i detta avseende. Ett vidare syfte är att skapa 

förutsättningar för ett informerat val av fall i det större forskningsprojektet.  

Denna förstudie har en explorativ ansats. Den baseras dels på befintliga granskningar 

och rankningar av svenska kommuners klimatarbete samt telefonintervjuer med 

sakkunniga vid olika myndigheter, dels på telefonintervjuer med tjänstemän från nio 

utvalda kommuner. 

Förstudiens resultat indikerar att trots att många kommuner arbetar med klimatfrågor, så 

är det relativt få som kommit långt med både mitigering och klimatanpassning.  
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Mitigation and adaptation to climate change in Swedish municipalities: A pilot 

study of good examples 

by Karin Thoresson 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

This is a pilot study for a long-term research project aiming to identify key measures in 

making local policy and planning more efficient in reducing emissions and adapting to 

future climate changes. 

The objective of the pilot study is to identify 8–12 Swedish municipalities working 

successfully with both mitigation and climate adaptation, and which therefore can be 

regarded as ‘proactive’ in this area. Further, the study aims to facilitate an informed 

choice of cases in the research project. 

The study has been carried out with an explorative approach. Initially, already existing 

material consisting of investigations, rankings and surveys were reviewed. Next, 

telephone interviews with informants at public authorities were conducted. The final 

step included telephone interviews with civil servants at nine Swedish municipalities.  

The results of this pilot study indicate that even though many municipalities work with 

climate related issues, very few are in the lead in both mitigation and adaptation to 

climate change.   
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1 Inledning 

I Sverige är kommunerna nyckelaktörer i det pågående arbetet mot en minskad 

klimatpåverkan. Befintlig forskning visar på en rad barriärer som försvårar ett effektivt 

klimatomställningsarbete i praktiken inom kommunal policy och planering. Denna 

rapport är resultatet av en förstudie till ett större forskningsprojekt som syftar till att 

identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete 

i lokal policy och planering, med fokus på både klimatanpassning och minskade 

utsläpp. I projektet uppmärksammas bl.a. de formella och informella institutionella 

villkor som påverkar policy- och planeringsprocesser i olika steg, från strategisk/ 

övergripande nivå till konkret plan- och projektgenomförande. Genom att analysera hur 

proaktiva kommuner har gått tillväga i sitt klimatomställningsarbete ska studien bidra 

med fördjupad kunskap om hur ett strategiskt förändringsarbete kan främjas kring dessa 

frågor. 

I denna rapport presenteras resultatet av en förstudie till detta större forskningsprojekt. 

Förstudien syftar till att identifiera ett tiotal svenska kommuner som har arbetat 

framgångsrikt med både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, och som kan 

kategoriseras som ”proaktiva” i detta avseende. Ett vidare syfte är att skapa 

förutsättningar för ett informerat val av fall i det större forskningsprojektet.  

Förstudien har en explorativ ansats till följd av att det saknas heltäckande underlag på 

detta område. Detta medför att resultatet måste tolkas med viss försiktighet. En 

utförligare metoddiskussion återfinns i kapitel två om tillvägagångssätt. 

Rapporten är disponerad i fem huvudavsnitt. Efter denna inledning följer en beskrivning 

av tillvägagångssättet och det material som har analyserats. Därefter presenteras 

resultatet i två delar. Den första delen baseras huvudsakligen på befintliga granskningar 

och rankningar som utförts utanför denna studie. Den andra delen baseras på nio 

intervjuer genomförda med tjänstemän på olika kommuner. Avslutningsvis förs en 

sammanfattande diskussion kring resultatet. 
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2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet i denna studie har kännetecknats av en stegvis analytisk process 

som bygger på olika typer av empiriskt material. Arbetet har i huvudsak genomförts 

under 2012. I ett första steg studerade jag mindre granskningar och undersökningar av 

svenska kommuners arbete med klimatanpassning och/eller minskade klimatutsläpp. 

Dessa är genomförda av aktörer som Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Naturskyddsföreningen och tidningen Miljöaktuellt. Dessa olika granskningar och 

undersökningar är inte fullständiga, utan täcker in olika aspekter av de många delar som 

ingår i kommunalt arbete med klimatfrågor. Som ett komplement intervjuade jag därför 

insatta personer på ett antal offentliga organisationer, med undantag av SKL var de alla 

statliga myndighete. Syftet var att fånga upp deras kunskaper och erfarenheter av 

proaktiva kommuner.  

I ett andra steg genomförde jag längre intervjuer med tjänstemän på ett tiotal utvalda 

kommuner. Detta gjordes för att få större inblick i vad som kännetecknar dessa 

kommuners arbete med mitigering och klimatanpassning. Kommunerna valdes som ett 

resultat av studiens första del. Nedan ger jag en kortfattad beskrivning av processen. 

2.1 Befintliga granskningar och rankningar 

Flera försök att lyfta fram och rangordna kommuners framgångsrika arbete med 

minskad klimatpåverkan har gjorts (innan denna studie). Naturskyddsföreningen har 

genomfört undersökningen Klimatindex vid flera olika tillfällen.1 Tidningen 

Miljöaktuellt utser årligen Sveriges ”miljöbästa” kommun, en utnämning som åtföljs av 

en rankinglista över framgångsrika kommuner.2 SKL har vid minst två tillfällen utfört 

en enkätundersökning med avseende på kommunernas arbete och förutsättningar att 

planera med större hänsyn till ett förändrat klimat.3 För Klimatindex och Miljöaktuellts 

rankning hade jag tillgång till de mest aktuella enkätsvaren vid tidpunkten för 

förstudien. För SKLs enkätundersökning hade jag tillgång till en lista på de kommuner 

som svarat jakande på två enkätfrågor av särskild relevans, från år 2009.4 

I arbetet med Klimatindex och Miljöaktuellts material hade jag tillgång till samtliga 

enkätfrågor och enkätsvar, och valde därför själv ut de delar av materialet som var 

relevanta för det planerade forskningsprojektet. Utifrån detta gjorde jag en bedömning 

av vilka kommuner som kommit långt med sitt klimatarbete. Med hänsyn till att 

forskningsprojektets empiriska fokus riktas mot medelstora städer valde jag bort 

kommuner som var antingen för små eller för stora. Mer specifikt uteslöt jag de tre 

största städerna Göteborg, Malmö och Stockholm samt kommuner med lägre 

invånarantal än 30 000. 

Analysen av ovanstående material genererade en lista på ett trettiotal intressanta 

kommuner. Listan utgjorde en grund för nästa steg i kartläggningen som bestod av korta 

telefonintervjuer med informanter på statliga myndigheter. 

                                                 
1 Naturskyddsföreningen (2010) ”Klimatindex 2010: Rankning av kommunernas klimatarbete.” 

Naturskyddsföreningen, Stockholm. 
2 Miljöaktuellt, www.miljoaktuellt.se 
3 SKL (2009) ”Läget i landet: En enkätundersökning om klimatanpassning i den fysiska planeringen.” 

SKL, Stockholm. SKL (2012) ”Kommunernas arbete med klimatanpassning”. SKL, Stockholm.  
4 Detta underlag fick jag av Clipp:s ena projektledare.  
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2.2 Intervjuer med informanter på myndigheter 

Valet av informanter gjordes i samråd med de övriga forskarna i projektet Clipp. De 

myndigheter som var aktuella var de som har en tydlig koppling till fysisk planering och 

klimatfrågor, eventuellt med en tyngdpunkt på det ena eller andra. Följande myndig-

heter bedömdes intressanta att kontakta: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårds-

verket, Statens geotekniska institut (SGI), Statens meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) och Trafikverket. En intervju genomfördes också med en informant på 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). Några av informanterna gav rekommenda-

tioner på ytterligare personer att tala med, vilket ledde till att samtal också fördes med 

anställda på olika Länsstyrelser. Dessa kontakter gav framför allt vägledning rörande 

kommuner i de aktuella länen. Slutligen intervjuade jag en forskare på FOI efter en 

rekommendation.  

Varje informant fick inledningsvis besvara den öppna frågan om vilka kommuner 

han/hon kände till som varit framgångsrika i sitt arbete med mitigering och 

klimatanpassning. Därefter ställdes mer direkta frågor kring olika kommuner. 

Intervjuerna spelades inte in men dokumenterades genom anteckningar, och kunde 

sedan jämföras med den ”bruttolista” som genererats i analysen av de olika 

granskningarna. 

2.3 Intervjuer med tjänstemän i utvalda kommuner 

Analysen av befintliga granskningar och intervjuerna med informanterna på myndig-

heter utgjorde grunden för att identifiera ett tiotal kommuner som bedömdes som 

högintressanta för det större forskningsprojektet. För var och en av dessa kommuner 

genomfördes en mer utförlig intervju med en tjänsteman med ansvar för fysisk 

planering och klimatfrågor. Beroende på hur kommunerna organiserat sitt arbete med 

planering och klimatfrågor, och vem som var tillgänglig, varierade intervjupersonernas 

befattning mellan planchef, samhällsbyggnadschef, klimatstrateg, projektledare för 

översiktsplaneringen och liknande.  

Intervjuerna genomfördes över telefon och längden varierade i intervallet mellan trettio 

och sextio minuter. Till grund för intervjuerna låg en semistrukturerad intervjuguide 

med ett tiotal teman och tänkbara följdfrågor (Bilaga 1). Samtliga intervjuer spelades in. 

Ingen regelrätt transkribering gjordes, men innehållet summerades skriftligt och de delar 

som bedömdes som särskilt relevanta transkriberades grovt. Utifrån detta gjordes en 

analys av hur långt olika kommuner kommit med klimatfrågorna i sin fysiska planering, 

om det fanns en balans mellan klimatanpassning och mitigering samt vilka förutsätt-

ningar som verkade ha betydelse.  

Ett ytterligare material som hade kunnat inkluderas i studien är dokument. Särskilt 

intressant hade det varit att titta på plandokument och mål- och strategidokument, t.ex. 

översiktsplaner, transportstrategier, klimatpolicys eller klimatstrategier och energiplaner 

m.m. Detta uteslöts dock med hänsyn till förstudiens omfattning.  

2.4 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet har som framgår av ovan kännetecknats av att olika källor 

kompletterar varandra. Förstudiens omfattning var för begränsad för att en mer grundlig 

empirisk undersökning skulle kunna genomföras. En utmaning har dock varit att det inte 

finns något heltäckande underlag som fullt ut kan besvara på frågan om vilka 
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kommuner som kommit långt både med klimatanpassning och med begränsad 

klimatpåverkan i sin fysiska planering.  

Den metod som använts här bygger på att jag har lagt ihop olika delar som befintliga 

enkätundersökningar och intervjuer, och kompletterat detta med intervjuer med särskilt 

insatta personer från myndigheter och andra organisationer. Detta har i sin tur 

kompletterats med fördjupande intervjuer med personer som arbetar på de kommuner 

som fallit ut som de mest intressanta utifrån den inledande delen av studien.  

Sammantaget har jag därmed fått fram ett empiriskt material som kan fungera som en 

vägledning för ett informerat urval även om resultaten måste tolkas med en viss 

försiktighet. En anledning till det är att de enkätundersökningar som använts i 

förstudiens steg 1 till stor del bygger på självskattningar och kommunernas egna 

bedömningar. Befintliga undersökningar och rankningar karakteriseras av att de lyfter 

fram ett antal separata frågor snarare än att bidra med fördjupade analyser av de ofta 

komplexa praktiska sammanhang där det kommunala arbetet med klimatfrågor sker. Det 

finns också ett bortfall i dessa undersökningar, vilket gör att resultatet inte blir 

heltäckande. När det gäller flera frågor som rör policydokument är det dessutom svårt 

att dra några slutsatser om vad som händer i praktiken. Slutligen bör resultaten tolkas 

med hänsyn till att kommunernas förutsättningar att bedriva detta arbete skiljer sig åt 

väsentligt. 
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisar jag studiens resultat. Den första delen av kapitlet (3.1) 

behandlar studierna av befintliga granskningar, rankningar och myndigheternas 

perspektiv. I den andra delen av kapitlet behandlas resultatet från intervjuerna med 

tjänstemän på utvalda kommuner (3.2). 

3.1 Granskningar, rankningar och myndigheternas perspektiv 

3.1.1 Naturskyddsföreningens klimatindex 

Naturskyddsföreningen har genomfört tre granskningar av kommunernas klimatarbete, 

det så kallade ”Klimatindex”. Dessa granskningar har genomförts år 2005, 2007 och 

2010 och är inte direkt jämförbara då frågor och poängsättning har utvecklats efterhand 

och således skiljer sig från det ena året till det andra. Enligt Naturskyddsföreningen 

skiljer sig Klimatindex 2010 från de två föregående granskningarna med ett större fokus 

på genomförda åtgärder vid sidan av mål och ambitioner – bland annat faktiska 

utsläppsminskningar och beslutade styrmedel.5 Även om Klimatindex beskrivs som en 

granskning har rapporten en påtagligt positiv och uppmuntrande ton till kommunernas 

klimatarbete. Det är också ett uttalat syfte att fokusera på kommunernas framgångsrika 

klimatarbete.  

Klimatindex har genomförts som en enkätundersökning i vilken webbaserade enkäter 

har skickats till landets samtliga 290 kommuner, varav 76 % har deltagit i undersök-

ningen. Det är med andra ord en undersökning som är baserad på kommunernas egen 

rapportering om sitt klimatarbete utifrån Naturskyddsföreningens frågor. Föreningen har 

inte granskat sanningshalten i kommunernas uppgifter. Såväl frågor som samtliga svar, 

liksom Naturskyddsföreningens vägledning för bedömningen av dessa svar, fanns vid 

tillfället för studien att tillgå på Naturskyddsföreningens hemsida.6  

Klimatindex 2010 utgår från tre huvudsakliga delområden: 1) Klimatmål och historiska 

utsläppsförändringar, 2) Smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering, 3) 

Energiomställning och kommunens fastigheter. Utöver dessa ingår också några mindre 

områden som bl.a. behandlar livsmedel och internationell påverkan samt goda exempel i 

klimatarbetet. Med utgångspunkt i forskningsprojektets syften framstår delområde två 

ha störst relevans med sitt fokus på samhällsplanering. Men även det första delområdet 

har relevans. 

76 % av Sveriges kommuner besvarade Naturvårdsverkets enkät. Det är ett bortfall på 

närmare en fjärdedel, vilket troligtvis inte har så stor betydelse för projektet eftersom de 

kommuner som har visat ett engagemang i klimat- och miljöfrågor och varit framgångs-

rika med sitt klimatarbete rimligtvis besvarar enkäten i högre utsträckning än de 

kommuner som inte har det. Underlaget ger intryck av att vara av förhållandevis god 

kvalitet, däremot finns en tydlig förskjutning mot mitigering, dvs. minskade utsläpp av 

klimatpåverkande ämnen. Inga frågor riktar tydlig uppmärksamhet mot arbete med 

klimatanpassning. 

I sin sammantagna rankning listar Naturskyddsföreningen Östersund på första plats med 

69 poäng. Det är en kommun som enligt föreningen ”har ett ambitiöst klimatarbete på 

alla områden.”7 På andra plats kommer Stockholm (66 poäng) och på en delad tredje 

                                                 
5 Naturskyddsföreningen 2010. 
6 www.naturskyddsforeningen.se 
7 Naturskyddsföreningen 2010, s. 3. 
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plats Malmö och Växjö (65 poäng). Detta följs av Örnsköldsvik 

(64), Ulricehamn (63) och de tre kommunerna Umeå, 

Eskilstuna och Sundbyberg, alla med 60 poäng. Följande två är 

Botkyrka och Uppsala (59 poäng). Om Stockholm och Malmö 

utesluts i egenskap av att vara storstäder (och därmed mindre 

intressanta givet forskningsprojektets empiriska fokus på 

medelstora städer) bildar de återstående de nio topprankade 

kommunerna. Tiondeplatsen delas av Sundsvall, Linköping och 

Norrköping. 

Eftersom det tredje delområdet (energiomställning och 

kommunens fastigheter) inte är lika relevant är det också 

intressant att se hur ovanstående rankning förändras om de 

kommuner som rankades högt främst inom detta delområde tas 

bort. Det gäller Norrköping, Sundbyberg, Sundsvall, 

Ulricehamn och Uppsala. Då återstår sju kommuner i listan: 

Östersund, Växjö, Örnsköldsvik, Umeå, Eskilstuna, Botkyrka, Linköping. En närmare 

granskning av materialet visar också att Östersund, som har en delad tolfte plats på 

delområde ett, inte har solklara meriter på delområde två ur projektets perspektiv. Trots 

att denna kommun är högst rankad i Klimatindex är den med andra ord inte högrelevant 

för kommande studie på basis av detta underlag.  

De kommuner som framstår som mest intressanta inom delområde två (smarta 

transporter, kommunikation och samhällsplanering) men som inte tillhör toppen i 

totalrankningen är Hässleholm, Kinda, Lerum, Nybro och Örebro. Denna slutsats är 

emellertid ganska osäker, eftersom det ibland är svårt att bedöma kopplingen mellan 

enkätens frågor/svar och den fysiska planeringen. Eventuellt kan en eller flera av dessa 

kommuner läggas till listan av särskilt intressanta kommuner.  

Delområde ett (klimatmål och historiska utsläppsförändringar) verkade relevant i sin 

helhet, och därmed är också rankningen intressant som den är. De kommuner som är 

högt rankande här men som inte finns med i toppen av totalrankningen är: Huddinge, 

Södertälje, Fagersta, Kalmar, Halmstad och Kristianstad. Kanske kan någon/några av 

dessa läggas till listan av intressanta kommuner.  

Naturskyddsföreningens rankningar från 2005 och 2007 har inte granskats annat än 

översiktligt. Dels eftersom de måste betraktas som inaktuella, dels eftersom 

undersökningen enligt Naturskyddsföreningen har förändrats sedan de gjordes. Värt att 

nämna är ändå att av ovan listade kommuner så hamnar Växjö, Örebro och Kristianstad 

högt i totalrankningen från 2005. I totalrankningen från 2007 finns Östersund med på 

delad femte plats. 

3.1.2 Miljöaktuellt 

Tidningen Miljöaktuellt publiceras av mediehuset International Data Group (IDG) och 

är enligt egen uppgift ”nordens största tidning om hållbar utveckling.”8 2012 rankande 

tidningen ”Sveriges miljöbästa kommun” för fjärde året i rad.9 Eskilstuna blev detta år 

utsedd till bästa kommun i Sverige på miljöområdet. Miljöaktuellt anger att 

svarsfrekvensen på enkäten var 96 %. Syftet med rankningen är, enligt tidningen, ”att 

                                                 
8 www.miljoaktuellt.se 
9 www.miljoaktuellt.se 
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lyfta fram de kommuner som har kommit längst i sitt miljöarbete, men också dem som 

har mycket kvar att göra.”  

Grunden för rankningen består av olika delar: en enkät med tjugo frågor som besvaras 

med ja eller nej, engagemang i nätverk, deltagande i det s.k. ”earth hour” samt ett par 

rankningar utförda av andra aktörer (Gröna bilister och SKL). De olika delarna har 

viktats i en totalpoäng (35 poäng) där enkäten väger tyngst (20 poäng). Detta avsnitt 

baseras enbart på material från enkäten. Jag har valt ut de enkätfrågor som har relevans 

för projektet och har därefter kunnat göra en egen rankning eftersom svaren på samtliga 

frågor från alla deltagande kommuner funnits tillgängliga på hemsidan. Storstäder och 

mindre kommuner har sorterats bort.  

Detta resulterade i en lista med fjorton kommuner som hade full poäng på de sju frågor 

som jag bedömt som relevanta för projektet. Frågor var antingen av en övergripande 

karaktär eller hade en tydlig koppling till den fysiska planeringen. Kommunerna i 

bokstavsordning: Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Kungsbacka, Lidköping, 

Lund, Sundsvall, Trollhättan, Täby, Uppsala, Ängelholm, Örebro och Östersund.10 

3.1.3 SKLs enkätundersökning 

En tredje enkätundersökning är genomförd av SKL.11 Den fokuserar kommunernas 

arbete med klimatanpassning (och behandlar alltså inte mitigering i någon större 

utsträckning). SKL drar slutsatsen att kommunerna till stor del saknar de verktyg och 

underlag som behövs för att utföra arbetet med klimatanpassning på ett tillfredsställande 

sätt. I likhet med ovanstående två granskningar har jag emellertid i första hand fokuserat 

relevanta frågor och svar från kommuner snarare än övergripande slutsatser i 

granskningen. Här är det framför allt två frågor som har stor relevans för projektet: 

1. Har ni i er kommun fattat något principbeslut och/eller antagit några riktlinjer 

för att planlägga mark eller ge bygglov med hänsyn till risker för ras, skred, 

erosion och/eller översvämning?  

2. I vilken utsträckning arbetar ni med klimatanpassning inom översiktsplanering? 

Svaret på fråga ett anges med ja eller nej. Bland de trettio kommuner12 som svarat ja på 

denna fråga finns: Alingsås, Borlänge, Botkyrka, Falkenberg, Karlstad, Lerum, 

Nyköping, Tyresö, Uppsala, Vänersborg, Örnsköldsvik och Östersund. Bland de 

trettiosex kommuner13 som på fråga två kryssat för svarsalternativet ”i hög 

utsträckning” finns: Alingsås, Borlänge, Botkyrka, Helsingborg, Karlstad, Lidingö, 

Partille, Sundsvall, Tyresö, Umeå, Varberg och Vellinge. 

3.1.4 Intervjuer med sakkunniga på myndigheter 

Flera av de intervjuade personerna på myndigheter och andra organisationer påpekar att 

även om många kommuner uppmärksammar klimatfrågan och har målsättningar 

                                                 
10 Nästan full poäng hade: Alingsås, Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Härryda, Jönköping, 

Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Piteå, Sigtuna,  
11 SKL 2009. 
12 Alingsås, Aneby, Arvika, Borlänge, Botkyrka, Burlöv, Falkenberg, Filipstad, Gagnef, Hultsfred, 

Härnösand, Högsby, Karlstad, Lerum, Lomma, Malmö, Mariestad, Nyköping, Smedjebacken, Sotenäs, 

Tanum, Torsby, Torsås, Tyresö, Uppsala, Vansbro, Vänersborg, Örnsköldsvik, Östersund. 
13 Alingsås, Arvika, Berg, Borlänge, Borlänge, Botkyrka, Boxholm, Burlöv, Helsingborg, Herrljunga, 

Hultsfred, Härnösand, Karlstad, Kungsör, Kävlinge, Lidingö, Ljusnarsberg, Lomma, Lysekil, Malmö, 

Mariestad, Markaryd, Nynäshamn, Partille, Rättvik, Sotenäs, Storfors, Strömstad, Sundsvall, Sunne, 

Svedala, Sölvesborg, Torsby, Tyresö, Umeå, Varberg, Vellinge. 
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rörande mitigering, så är det relativt få som kommit långt när det gäller klimat-

anpassning. ”De flesta har inte gjort någon än” säger en av de intervjuade. Flera menar 

också att förutsättningarna skiljer sig åt, inte bara vad gäller utsatthet utan även vad 

gäller kommunens storlek, resurser och kompetens. De större kommunerna har bättre 

förutsättningar och mer resurser för att bedriva arbete med klimatanpassning såväl som 

arbete med klimatfrågor i bredare mening. Göteborg, Malmö och Stockholm nämns, 

liksom flera närliggande kommuner i Stockholmsregionen och södra Skåne.  

Trots att få kommuner har arbetat med klimatanpassning i någon större utsträckning 

genererade även denna del av studien ett relativt spretigt resultat med många namngivna 

kommuner.14 Knappt hälften av dessa återkom i flera intervjuer och endast ett fåtal 

nämndes av en klar majoritet av de intervjuade. En förklaring kan vara att de 

intervjuade personerna möter kommunerna från sitt specifika yrkesperspektiv och 

därmed på lite olika sätt. 

Även i denna del uteslöt jag de mindre kommunerna15 och de tre storstäderna med 

hänsyn till studiens avgränsningar. Av de kommuner som kvarstod omnämndes särskilt 

Botkyrka och även Danderyd, Gävle, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Lund, Umeå 

och Örebro av minst två av de intervjuade. De kommuner som nämndes särskilt när det 

gäller klimatanpassning var Botkyrka, Gävle, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, 

Sundsvall, Södertälje, Vellinge.  

Några av de intervjuade rekommenderade även en skrift utgiven av Länsstyrelserna om 

klimatanpassning i fysisk planering16 som rymmer ett avsnitt med kommuner som utgör 

goda exempel. De kommuner som arbetar framgångsrikt med klimatanpassning på 

strategisk nivå enligt denna publikation är: Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, 

Kristianstad, Nynäshamn, Sundsvall. I anslutning till detta omnämns även Falkenberg, 

Kalmar, Kungsbacka, Lomma, Vellinge, Ystad, Örebro och Östersund under mer 

specifika klimatanpassningsområden som t.ex. översvämning, och ras, skred och 

erosion.  

3.1.5 Sammanvägt resultat del 1 

Det slutgiltiga urvalet för studiens andra del, dvs. intervjuerna med tjänstemän på 

utvalda kommuner, gjordes i samråd med projektledarna för det planerade forsknings-

projektet. Urvalet gjordes med hänsyn till studiens syften och intresseområden, samt en 

ambition om variation i urvalet, exempelvis med hänsyn till geografiskt läge och typ av 

kommun. Vi valde också bort en kommun, Helsingborg, trots att det var en intressant 

kandidat, med hänsyn till att många forskare redan studerat denna kommun. 

3.2 Utvalda kommuner 

I detta avsnitt behandlas resultatet av studiens andra del: intervjuer med tjänstemän på 

utvalda kommuner. 

                                                 
14 De kommuner som nämndes spontant av de intervjuade som goda exempel var: Arvika, Borlänge, 

Botkyrka, Borås, Burlöv, Danderyd, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Haninge, Helsingborg, Huddinge, 

Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Mora, Landskrona, Lidköping, Linköping, Lomma, Lund, Malmö, Nacka, 

Norrköping, Nyköping, Nynäshamn, Sala, Salem, Staffanstorp, Sundsvall, Södertälje, Tyresö, 

Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Vellinge, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, och 

Östersund. 
15 Detta innebar att Arvika, Burlöv, Lomma, Mora, Nynäshamn, Sala, Salem, Staffanstorp och 

Ulricehamn inte var aktuella. 
16 Länsstyrelserna (2012) ”Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från Länsstyrelserna.” 
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3.2.1 Botkyrka 

Botkyrka är en förortskommun sydväst om Stockholm, centralorten är Tumba. I 

kommunen bor det drygt åttiosex tusen invånare. Miljöpartiet har sedan partiet bildades 

haft ett relativt (i jämförelse med riksdagen) stort politiskt inflytande i kommunen. 

Under den aktuella mandatperioden utgörs den politiska majoriteten i Botkyrka 

kommun av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Enligt den intervjuade tjänstemannen är intresset för klimatfrågor relativt gammal i 

Botkyrka. Han nämner själv både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, men 

menar att klimatanpassningsfrågorna är betydligt yngre. Det första seriösa försöket att 

gå från politisk diskussion till handling i klimatfrågan gjordes 2005, menar den 

intervjuade. Under en tvåårsperiod arbetade tjänstemän med en översyn av vilka 

hållbarhetsaspekter som var mest angelägna för Botkyrka och vilka av dessa som 

kommunen hanterade bristfälligt. Detta resulterade i dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka” 

(2007). 

I anslutning till arbetet med ”Ett hållbart Botkyrka” utvecklades också en klimatstrategi 

(2009). Strategin behandlade hur kommunen skulle ge sig i kast med de hållbarhetsmål 

som rör klimatet och dokumentet innehåller enligt intervjupersonen tydliga anvisningar 

och uppdrag i nämndorganisationen för vad man ska ta ansvar för och hur det ska 

hanteras. I klimatstrategin finns en del som behandlar olika konsekvenser av 

klimatförändringen – t.ex. ras, skred, översvämning och värmeböljor – och en del som 

behandlar hur kommunens klimatpåverkan kan minskas. Klimatstrategin innehåller 

riktlinjer för byggande och markanvändning.  

När det gäller minskad klimatpåverkan har kommunen koncentrerat sig på en 

treårsstrategi och att kommunen till år 2015 ska vara en fossilbränslefri organisation, 

som ett första steg. Den intervjuade tjänstemannen beskriver det som att ”först sopa 

framför egen dörr”, för att därefter arbeta med hela kommunen med avseende på 

utsläppen från transportsystemet. Kommunen har femton mål i sina centrala 

målsättningar, två av dem avser klimat. Intervjupersonen säger: ”Vi arbetar med dem 

som med alla andra mål, uppdrag till nämnder. Årliga uppdrag som nämnderna ska 

uppfylla.” Han understryker vikten av att klimatfrågorna behandlas som ordinarie frågor 

och inte tilläggsfrågor som lever ett parallellt liv vid sidan av den verkliga politiska 

dagordningen. Den intervjuade menar att klimatfrågorna är politiskt prioriterade. Detta 

åtföljs av ett tjänstemannamässigt arbete (policys, åtgärdsprogram etc.) som gör att 

frågorna också blir viktiga i styrningen av den kommunala verksamheten, t.ex. 

samhällsplaneringen. 

När det gäller klimatanpassning har kommunen gjort en egen klimat- och 

sårbarhetsutredning med fokus på lokala konsekvenser. Kommunen är inte utsatt på alla 

områden, men ras- och skredfrågorna är en viktig uppgift i den fysiska planeringen, 

menar intervjupersonen. Det finns en ny dagvattenstrategi anpassad för ändrade lokala 

förutsättningar, och ett program för ombyggnad av dagvattensystem. Ras, skred och 

översvämning är de främsta riskerna. Man har även tänkt litet på varmare klimat, menar 

han och syftar på konsekvenserna för barn, unga och äldre.  

Den gällande översiktsplanen antogs 2002 och präglas inte i någon större utsträckning 

av klimatfrågor. I början av 2013 är ett förslag på ny översiktsplan på utställning.  

Kommunen tillämpar en mindre konsekvensbeskrivning med avseende på långsiktig 

hållbarhet för varje större beslut som fattas i kommunen, detta gäller även beslut om 

detaljplaner som fattas i samhällsbyggnadsnämnden.  
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3.2.2 Eskilstuna 

Som framgått ovan utsågs Eskilstuna till Sveriges miljöbästa kommun år 2012 av 

tidningen Miljöaktuellt. Kommunen har knappt hundra tusen invånare. 

Socialdemokraterna är det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige och 

tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har partiet politisk majoritet.  

Eskilstuna kommun har inrättat och tillsatt en särskild tjänst med övergripande ansvar 

för både miljö- och samhällsbyggnadsfrågor: en miljö- och samhällsbyggnadsdirektör. 

Innehavaren av denna befattning leder avdelningen miljö- och samhällsbyggnad, i 

vilken bl.a. mark- och exploateringsfrågor ingår. Denna avdelning är organiserad under 

kommunledningskontoret, berättar intervjupersonen. Frågor om fysisk planering 

hanteras av flera nämnder och förvaltningar. Ansvarsområdena överlappar där 

utvecklingsfrågorna och den strategiska markanvändningen övergår i mer konkret 

planarbete. Samhällsbyggnad har ansvar för detaljplaneringen, samtidigt utövar Miljö- 

och samhällsbyggnad inflytande som markägare på basis av sitt ansvar för mark och 

exploatering. Uppdelningen är inte helt enkel, enligt den intervjuade, ibland komplicerar 

det processen när vissa frågor ska beslutas i två nämnder med olika perspektiv. 

Samtidigt menar hon att frågorna i sig är komplexa och mångfacetterade, vilket kräver 

denna typ av hantering.  

Vid tidpunkten för intervjun var två plandokument särskilt aktuella: en klimatplan som 

skulle antas under hösten 2012 och ny översiktsplan som skulle ställas ut samma höst 

för att antas under andra kvartalet 2013. Klimatplanen är ett samlat dokument för 

klimatfrågor där samhällsplanering är ett av flera områden, enligt den intervjuade. Den 

innehåller målsättningar och åtgärder. Enligt tjänstemannen har kommunen en tydlig 

tyngdpunkt på mitigering framför klimatanpassning. Av åtta åtgärdsområden i 

klimatplanen rör endast ett av dem klimatanpassning, och av fyrtiofem åtgärder är tre 

klimatanpassningsåtgärder. När det gäller klimatanpassning handlar det framför allt om 

risken för översvämningar. Enligt intervjupersonen förslås det i översiktsplanen t.ex. att 

vissa områden inte bebyggs alls pga. av sin utsatthet. Ett exempel på det är området 

mellan Eskilstuna och den mindre orten Torshälla. Översvämningsrisken finns sedan 

länge, berättar den intervjuade.  

Klimatfrågorna är viktiga i kommunen menar den intervjuade tjänstemannen, men de 

har inte varit det särskilt länge. I den vid tidpunkten för intervjun gällande 

översiktsplanen från 2005 är de till stor del frånvarande. De var centrala i den senaste 

valrörelsen, och den intervjuade tjänstemannen menar att den sittande politiska 

majoriteten (V, S, MP) har drivit dem under sin tid vid makten. Det finns en politisk 

vilja och det har varit avgörande, menar intervjupersonen. En ökad allmän medvetenhet 

har troligtvis också spelat stor roll. Trots frågans nyvunna vikt finns inga antagna lokala 

klimatmål vid tidpunkten för intervjun, men de är på gång i och med antagandet av 

klimatplanen. En tanke med klimatplanen är att den bl.a. ska få konsekvenser för 

detaljplanearbetet.  

Sammanfattningsvis ger intervjun intryck av att kommunen satsat mycket på 

klimatfrågorna på senare år, men att dessa frågor inte har någon lång historia som tung 

politisk fråga i kommunen och än så länge inte är helt etablerade. 

3.2.3 Gävle 

Gävle är den sydligaste av Norrlands större städer. Kommunen har drygt nittiosex tusen 

invånare och genom staden rinner Gavleån. Cirka 1,5 mil söderut har Dalälven, som är 
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betydligt större, sitt utlopp. Den politiska majoriteten efter valet 2010 utgörs av 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Miljö- och klimatfrågan spelar i Gävle en indirekt roll i den fysiska planeringen snarare 

än att vara avgörande, det menar den tjänsteman som intervjuats. Klimatfrågorna kan, 

enligt denne, förstås som en ram för planeringen, och de påverkar genom olika 

styrdokument som t.ex. översiktplan, dagvattenpolicy, trafikstrategi och ett 

policydokument för översvämningskänsliga områden. I början av 2013 ska även ett 

sammanhållande dokument kring miljö- och klimatfrågorna finnas: ett miljöstrategiskt 

program med sju målområden. Dessa är: energi, transporter, konsumtion och avfall, 

mark och bebyggd miljö, vatten, natur, information och utbildning. Detta dokument har 

sin tyngdpunkt på minskad klimatpåverkan även om det också berör klimatanpassning, 

exempelvis rörande lokalisering av nya byggnader. Redan 2007 sammanställdes 

emellertid en mindre rapport om klimatförändringarnas konsekvenser för Gävle 

kommun, som till stor del baserades på den statliga klimat- och sårbarhetsutredningens 

betänkande. Detta beskrivs av den intervjuade som en tidpunkt då klimatfrågorna fick 

större uppmärksamhet i den kommunala organisationen. Det finns sedan 2004 lokala 

miljömål som följs upp årligen. 

Den intervjuade tjänstemannen säger att planarbetet och de kommunala planerna ska 

bidra till en hållbar utveckling. Han menar att klimatfrågorna är viktiga trots att de än så 

länge inte är en huvudfråga. När det gäller planeringen av tätorten har 

dagvattenfrågorna, vid tidpunkten för intervjun, störst betydelse. De rör dimensionering 

för förändrade nederbördsmängder och nederbördsmönster. Intervjupersonen menar att 

kommunen framöver också kommer att behöva hantera ett förändrat mikroklimat, 

närmare bestämt genom att kunna möta det kylbehov som väntas uppstå till följd av 

ökade värmeböljor. Risken för översvämningar är ytterligare en viktig fråga. En viktig 

del av planeringen i ett klimatanpassningsperspektiv är hur ”det som vi planerar ska 

behålla sin funktion och sitt värde över tiden”, säger tjänstemannen. 

Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs 1990. År 2009 kom en fördjupad 

översiktsplan för Gävle stad. En ny plan för hela kommunen är under utveckling. 

Kompetens, beskrivet som ”människor i organisationen som kan sakfrågorna”, har varit 

avgörande för att hantera och fundera över klimat- och hållbarhetsfrågor. När det gäller 

utmaningar nämner den intervjuade tjänstemannen avsaknaden av gemensamma 

drivkrafter på en övergripande nivå, istället görs prioriteringar till stor del på detaljnivå. 

En annan försvårande omständighet är att styrningen är delad, samhällsbyggnadsförvalt-

ningen svarar mot två olika nämnder. Planeringen kompliceras också av föråldrade 

planbestämmelser, menar tjänstemannen. 

3.2.4 Karlstad 

Karlstad ligger vid Klarälvens mynning i Vänern. I kommunen bor åttiosju tusen 

invånare. Den politiska majoriteten består av de fyra allianspartierna tillsammans med 

Miljöpartiet.  

Klimatfrågorna spelar stor roll i Karlstad säger den tjänsteman som intervjuas. Han 

nämner flera exempel på detta. För det första att kommunen satsat mycket på utbyggd 

kollektivtrafik, ett arbete som integrerats i flera områden i förvaltningen, bland annat i 

den fysiska planeringen. Man planerar för ett centralt busstråk som ska ge korta restider 

och nå många resenärer, det kallas Karlstadstråket. För det andra menar intervju-

personen att det skett en kunskapsutveckling rörande översvämningsrisker i kommunen, 

som initierades i och med den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen från år 2007. 
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Karlstad kommun, som är utsatt i och med sitt vattennära läge och särskilt Klarälvens 

mynning, har tagit fram ett översvämningsprogram som innehåller beredskapsmässiga 

åtgärder, samt tekniska och planeringsmässiga anpassningsåtgärder. Den intervjuade 

tjänstemannen berättar att man även har arbetat med kommunikations- och 

informationsfrågor. Översvämningsproblematiken är enligt honom ständigt närvarande i 

hanteringen av detaljplaner och i handläggningen av bygglovsärenden. Även i den nya 

översiktsplan som kommunen antagit år 2012 är översvämningshänsyn en grundbult i 

planeringens förutsättningar.  

Det finns enligt intervjupersonen inte någon tyngdpunkt på mitigering framför 

klimatanpassning eller tvärtom. På frågan om vad som gjort klimatet och miljöfrågorna 

till politiskt viktiga frågor svarar den intervjuade tjänstemannen att det troligtvis är en 

blandning av mer generella samhällstrender och den politiska situationen i den egna 

kommunen. Det har stor betydelse att det finns politiker som driver frågorna. 

Intervjupersonen uppfattar att klimatfrågorna har varit viktiga i det kommunala arbetet 

åtminstone sedan 2006. 

Karlstad kommun arbetar med en strategisk plan för stadens utveckling som förnyas var 

tredje år. Till grund för den ligger tre hållbarhetsstrategier: en som handlar om tillväxt, 

en som handlar om folkhälsa och en som handlar om miljö- och klimat. En del av den 

strategiska planen utgörs av en miljö- och klimatstrategi. Den innehåller mål och delmål 

för 2020 respektive 2015. Detta är en viktig grund för arbetet, ett centralt styrdokument, 

menar intervjupersonen. En förutsättning för att det ska fungera är att arbetet kan ske 

över förvaltningsgränser.  

Det finns exempel på specifika projekt med tydlig hållbarhetsinriktning. I Karlstad finns 

ett stort utvecklingsområde som kallas ”Västkust”, som innehåller flera detaljplaner. 

Tanken är att planera för hållbart resande redan från början, och att värna hållbarhet i 

bredare bemärkelse, exempelvis gällande boende, naturvärden m.m. Intervjupersonen 

nämner också ett projekt där översvämningsfrågorna har stor betydelse; ”Kvarteret 

Kanoten” i inre hamnen. 

Vad har betydelse för hur framgångsrikt arbetet med klimatfrågor blir? Intervjupersonen 

nämner samarbete på olika nivåer, mellan förvaltningar, och att det finns ett politiskt 

stöd. Sådant som försvårar är t.ex. att kommunen inte har rådighet över allt, man är 

också beroende av statliga prioriteringar och beslut. Kommunen är en liten del i en 

större helhet. Det kan förekomma målkonflikter, t.ex. mellan ambitionen att växa och 

samtidigt inte ha mer trafik.  

3.2.5 Kristianstad 

Kristianstad ligger i ett lågland i anslutning till Skånes östra kust och kringgärdas av 

våtmarker. Detta är dels en tillgång – Kristianstads vattenrike är ett skyddat 

våtmarksområde – och dels ett problem. Vattnet är den stora utmaningen för 

Kristianstad som måste hantera stigande vattennivåer i ett redan låglänt område. Här är 

översvämningshotet i allra högsta grad en realitet då staden redan har fått erfara 

översvämningar. I Kristianstad kommun bor det cirka åttio tusen invånare. Den politiska 

majoriteten består av fem partier: Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna 

och Åhuspartiet. 

Den intervjuade tjänstemannen menar att kommunens utsatthet gällande stigande 

vattennivåer gör klimatfrågorna relativt tunga i kommunen. Kommunen arbetar aktivt 

med att se över hela centrala Kristianstad i detta avseende, enligt intervjupersonen. 

Detta inbegriper bl.a. byggande av skyddsvallar, ett projekt som pågår. Ytterligare en 
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central del är dagvattenhanteringen. Systemet är överbelastat idag, man behöver nya 

metoder för att omhänderta dagvattnet. Intervjupersonen säger att kommunen måste 

börja tänka på de extremregn som väntas komma, och nämner även kustområdet och 

havsnivåhöjningen. Erfarenheten av översvämningar i kommunen gör att det finns ett 

utbrett medvetande och ett erkännande av problematiken. 

När det gäller mitigering arbetar kommunen strategiskt med att försöka centrera 

bebyggelse kring kollektivtrafikstråk. Samtidigt är Kristianstad en kommun med ett 

stort omland, där människor bor på landet och är beroende av bil, menar den intervjuade 

tjänstemannen. I tätorten satsar man på cykelstråk och bussar. Kommunen har slutit en 

regional överenskommelse om att genomföra Kristianstadlänken, ett centralt busstråk 

genom staden som fångar upp de centrala arbetsgivarna som exempelvis högskolan och 

sjukhuset. Detta innebär att busstrafiken prioriteras för att skapa framkomlighet som ger 

kortare restider. I det avseendet försöker man minska koldioxidutsläppen, menar 

intervjupersonen. 

Gällande översiktsplan är mer än tjugo år gammal. Det finns en ny som är utställd vid 

tidpunkten för intervjun. Det nya planförslaget hanterar vissa av klimatfrågorna, säger 

intervjupersonen. Klimatfrågorna hanteras genom förslag om olika lämpliga mark-

områden att bygga på och genom att man hanterar infrastrukturen, kollektivtrafiken. 

Byggande kommer att prioriteras bort i vissa låglänta områden, kommunen har blivit 

striktare i sina direktiv. Detta är politiskt kontroversiellt menar den intervjuade. Åhus, 

som tillhör kommunen, expanderar men ligger väldigt lågt i förhållande till havsnivån.  

Sammanfattningsvis arbetar kommunen med klimatanpassning och i viss utsträckning 

även med mitigering. Det finns en stor medvetenhet om behovet av klimatanpassning 

vilket troligtvis beror på stadens utsatta läge när det gäller risken för översvämning. De 

främsta åtgärderna för minskade utsläpp enligt intervjupersonen är satsningar på 

kollektivtrafik och ökade möjligheter att cykla i tätorten. 

3.2.6 Sundsvall 

Sundsvall är en kuststad i Medelpad med drygt nittiosex tusen invånare. Den politiska 

majoriteten består av en koalition där allianspartierna och Miljöpartiet ingår.  

Den tjänsteman som intervjuas menar att klimatfrågorna är viktiga i kommunen och ofta 

uppmärksammas. Detta kommer enligt henne till uttryck i aktuella projekt som den 

Europavägslänk, med en bro över Sundsvallsfjärden, som planeras av Trafikverket vid 

tidpunkten för intervjun.  

Sundsvalls kommun arbetar både med mitigering och med anpassning, berättar den 

intervjuade tjänstemannen. De olika delarna av arbetet är inte integrerade med varandra 

eftersom det är helt olika typer av åtgärder, menar hon. En bakgrund till arbetet med 

klimatanpassning är de erfarenheter som kommunen redan gjort av klimatförändringar. 

Kommunen har större nederbördsmängder och en förhöjd medeltemperatur, vilket 

påverkar exempelvis snöröjning och halkbekämpning på vinterhalvåret. I början av 00-

talet drabbades Sundsvall av stora skyfall under sommarhalvåret, vilket resulterade i 

stora mängder dagvatten. En annan viktig bakgrund till arbetet med klimatanpassning är 

att det fanns tjänstemän på kommunen som deltog i remissförfarandet kring den klimat- 

och sårbarhetsutredning som slutfördes 2007; i samband med yttrandet föreslogs från 

tjänstemannahåll att kommunen skulle genomföra ett lokalt klimatanpassningsprojekt. 

Stödet i den då aktuella klimatpropositionen och i den statliga offentliga utredningen 

hade stor betydelse, enligt intervjupersonen. Hon säger att dessa dokument sågs som 
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faktaunderlag vilket gav upphov till större medvetenhet och intresse från lokalpolitiskt 

håll – ”ett stöd för att vi skulle arbeta med det här.” 

Arbetet med minskad klimatpåverkan handlar i kommunen framför allt om 

energieffektivisering och trafikfrågor, intervjupersonen nämner till exempel ökat 

resande med kollektivtrafik, utveckling av gång- och cykelnät och förändrat beteende 

vad gäller färdmedelsval. Det finns ett etablerat samarbete med det lokala 

kollektivtrafikbolaget. Kommunen har också antagit en klimat- och energistrategi med 

övergripande målsättningar, den antogs 2004. Intervjupersonen säger att denna ska 

inarbetas i den översiktsplan som ska antas under 2012. Den gällande översiktsplanen 

antogs 2005. Intervjupersonen nämner även en strategi för ”hållbar tillväxt” som 

innehåller klimatmål. 

De avgörande faktorerna för ett framgångsrikt arbete med klimatfrågor på kommunal 

nivå är enligt den intervjuade tjänstemannen att det finns ett politiskt intresse, resurser, 

möjligheter och befogenhet att bygga en struktur kring klimatarbetet. Det är i hög grad 

en kunskapsfråga, och att höja kunskapsnivå och medvetenhet i en organisation kräver 

både arbete och resurser. Sådant som försvårar arbetet är planeringens inneboende 

begränsningar, till exempel att enskilda planer också är beroende av saker som ligger 

utanför planområdet. När det gäller minskad klimatpåverkan finns det också 

återkommande målkonflikter, exempelvis mellan klimathänsyn, framkomlighet och 

handelns perspektiv, menar intervjupersonen. Hon påpekar också att kommunen är 

beroende av exploatörer och önskar en fördjupad medvetenhet om klimatfrågor hos 

denna grupp, vilket skulle bidra till en förbättrad dialog kring klimatfrågorna. En 

kommun som Sundsvall har ett begränsat exploateringstryck, vilket har betydelse för 

kommunens möjlighet att påverka exploatörer i mer klimatvänlig riktning. 

Sammanfattningsvis har Sundsvalls kommun arbetat med både mitigering och 

klimatanpassning. Intervjun ger intrycket att det särskilt är dagvattenfrågorna som är 

centrala, men att även värmeböljor, ras och skred har betydelse. Översvämnings-

problematiken är inte lika framträdande eftersom Sundsvall, som ligger söder om Höga 

kusten, har en naturlig landhöjning. Kommunen har dock vidtagit försiktighetsåtgärder 

med hänsyn till stigande havsnivåer.  

3.2.7 Vellinge 

Vellinge kommun ligger i sydvästra Skåne och har drygt trettiotre tusen invånare. 

Kommunens geografiska område utgörs av en halvö med Falsterbo-Skanör i sin spets. 

Vellinge är en resursstark kommun med en hög medelinkomst. Kommunen har ett högt 

exploateringstryck och är attraktiv, men ligger utsatt i ett lågland omgivet av vatten. För 

Vellinge är havsnivåhöjningen sedan många år en central utmaning som kräver 

hantering. 

Den tjänsteman som intervjuas i Vellinge säger att klimatfrågan spelar mycket stor roll i 

Vellinge och att klimatfrågorna balanseras mot andra centrala mål. Ett skäl till det är 

kommunens utsatthet för klimatförändringar, i synnerhet havsnivåhöjning. 

Konsekvenserna av en höjd havsnivå är sedan länge en central och viktig fråga, 

eftersom stora områden i kommunen ligger i riskzonen. Detta har funnits med på 

dagordningen mer än tjugo år tillbaka i tiden, enligt den intervjuade. Den 

grundläggande frågan är hur kommunen ska agera för att inte behöva lämna marken, 

säger hon.  

Det finns mycket som komplicerar hanteringen av klimatfrågorna, menar 

intervjupersonen, inte minst att markområden i Vellinge omfattas av flera olika skydd. 
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Det handlar om Natura 2000-områden och Ramsar,17 områden som anses ha särskilda 

bevarande- och naturvärden, men även områden med andra värden som är relaterade till 

kultur, fornminnen, friluftsliv, att det är en kustzon, strandskydd. Ofta omfattas ett och 

samma område av flera olika skydd. Enligt intervjupersonen försvårar dessa skydd 

ingrepp som i andra avseenden kan vara nödvändiga, exempelvis för att hantera 

stigande havsnivåer. Skydden vilar på ett antagande om statiska värden, dvs. ett 

antagande i lagstiftningen som utgår ifrån att värden bevaras om naturen får ha sin gång. 

Intervjupersonen uppfattar detta som problematiskt med hänvisning till klimat-

förändringarnas inverkan. Hon menar att lagstiftningen på området behöver förnyas. Ett 

ytterligare problem är enligt den intervjuade att det saknas en enighet kring hur man ska 

förhålla sig till detta på Länsstyrelsen, som är den instans som godkänner åtgärder inom 

skyddade områden. 

Det finns en tydlig tyngdpunkt på klimatanpassning i kommunen, men man har även 

arbetat med att göra transportsystemet mer hållbart samt att arbeta med fastigheter och 

energieffektivisering. Intervjupersonen säger att det finns ambitioner om att reducera 

den privata bilismen och skapa förutsättningar för en bra kollektivtrafik. Kommunen har 

arbetat tillsammans med Trafikverket för att skapa två nya hållplatser inom kommunens 

geografiska område på Trelleborgsbanan mot Malmö. Här har kommunen förskotterat 

åttio miljoner, vilket intervjupersonen ser som en för kommunen stor miljösatsning på 

bättre kollektivtrafik.  

Vellinge kommun har brutit ned de sexton nationella miljömålen till sexton lokala 

miljömål. Den nu gällande översiktsplanen antogs år 2000. En ny togs fram 2010 och 

var på remiss vid tidpunkten för intervjun. När det gäller framtida exploatering vill man 

få en balans mot öster, enligt den intervjuade tjänstemannen.  

Till följd av sin utsatthet för klimatförändringar har kommunen engagerat sig i 

samarbeten med forskare och utredare som en strategi för att hantera, framför allt, 

stigande havsnivåer. Det gäller framför allt forskning om klimatförändringens 

konsekvenser och teknik för att hantera dem. Kommunen deltagit i några forsknings-

projekt, bl.a. annat ett stort internationellt projekt,18 och sökt stöd från forskare från 

Göteborgs universitet och Lunds tekniska högskola. Man har även bedrivit ett 

samarbete med konsultföretaget Trivector om hur planeringen kan bidra till mer 

hållbara transporter. Den intervjuade tjänstemannen poängterar vikten av att löpande 

hålla sig uppdaterad med forskning på området, eftersom det finns en osäkerhet och 

eftersom kunskapen ständigt utvecklas. Hon menar att det finns en stark koppling 

mellan detta kunskapsinhämtande och kommunens strategier för att arbeta med 

klimatanpassning och fysisk planering. Bland annat har de arbetat med animering: 

bilder som visar hur vattnet kommer in vid olika nivåer.  

Vellinge har även arbetat med en nollvision för jordbruksmark som innebär att den inte 

tas i anspråk annat än i undantagsfall. Här finns det särskilda riktlinjer för bygglovs-

ansökningar på landsbygden. Kommunen är enligt intervjupersonen väldigt restriktiv 

kring exploatering av icke-bebyggda områden och ställer höga krav på eventuell 

bebyggelse. 

Sammanfattningsvis arbetar kommunen med både mitigering och klimatanpassning. 

Arbetet med klimatanpassning har en relativt lång historia vilket beror på att de stigande 

                                                 
17 The Ramsar Convention on Wetlands, se www.ramsar.org. 
18 www.projectsecoa.eu, Göteborgs universitet är ett av de lärosäten som deltar, och Vellinge är ett fall. 
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havsnivåerna sedan länge är ett uppmärksammat problem för kommunen som ligger i 

ett utsatt och vattennära läge.  

3.2.8 Växjö 

Växjö är centralort i södra Småland och i kommunen bor åttiofem tusen invånare. Den 

politiska majoriteten utgörs av allianspartierna.  

Den tjänsteman som intervjuas menar att klimatfrågorna har varit viktiga i kommunen 

de senaste dryga tio åren. Enligt intervjupersonen började de bli mer centrala på den 

politiska dagordningen i mitten av nittiotalet. Så kallade ”eldsjälar” bland 

tjänstemännen hade stor betydelse i början, de såg till att etablera ett samarbete mellan 

kommunen och Naturskyddsföreningen. Detta stimulerade diskussioner ”i huset” om 

klimatfrågor vilket fick stort politiskt gehör. 1996 bestämde fullmäktige att Växjö skulle 

bli en fossilbränslefri kommun. Kommunen har deltagit i olika EU-projekt och ansökt 

om pengar för olika former av miljöarbete. Idag finns det ett brett politiskt stöd kring 

klimatfrågornas vikt. Fram till nyligen har tyngdpunkten legat på mitigering, menar 

intervjupersonen, men idag är balansen större i förhållande till klimatanpassning.  

Arbetet beskrivs av den intervjuade tjänstemannen som bestående av två konkreta delar: 

1) en förtätning av Växjö stad och 2) att inte ta ny mark i anspråk i onödan. De senaste 

fem åren har kommunen även arbetat mer med transportfrågan, men den är också 

svårare menar intervjupersonen. Ambitionen är att Växjöborna inte ska vara bundna till 

bilen utan ha tillgång till bra kollektivtrafik och gång- och cykelalternativ. När det gäller 

minskad klimatpåverkan har man kommit långt när det gäller uppvärmning av bostäder 

och andra fastigheter men inte lika långt när det gäller transportfrågor, enligt den 

intervjuade. Transportvalet är till syvende och sist individens, säger tjänstemannen. 

Kommunen har antagit ett miljöprogram och använder ett miljöledningssystem, Eco 

budget, som tillämpas på den ordinarie verksamheten sedan 2004. Miljöprogrammet har 

ett antal mål med tillhörande budgetindikatorer och tillgångsindikatorer. Det görs också 

en koldioxidinventering varje år, som följer upp utvecklingen. Miljöledningssystemet 

nämns som ett sätt att samverka över sektorsgränser och det innebär att man budgeterar 

för miljöåtgärder varje år för att kunna nå miljöprogrammets mål. Det finns en 

förvaltningsövergripande diskussion om hur man ska arbeta för att nå målen.  

Det finns också interna miljönätverk. Inom alla målområden har kommunen 

målområdesansvariga som sammanfattar året som var och året som ska komma, de ger 

textmässig input till fullmäktiges budget. Vartannat år har kommunen ett förlängt 

kommunstyrelsesammanträde för att diskutera miljöfrågor brett. Samtidigt säger 

intervjupersonen att de åtgärder som följer av miljöledningssystemet ibland är lite för 

oansenliga. Året som kommer ska transportstrategin kompletteras och bli mer lik en 

handlingsplan än ett måldokument. 

Klimatfrågorna är tydliga i den aktuella översiktsplanen, menar den intervjuade 

tjänstemannen. Områden med översvämningsproblematik har kartlagts och man har 

även arbetat med stråk för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Det är två 

olika sätt att se på klimatfrågan i översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för 

tätorten antogs i februari 2012. 

En utmaning i att arbeta med klimatfrågor i fysisk planering är att översätta den 

övergripande planeringens tankar i detaljplaner: ”det uppfattar jag att vi har det största 

problemet med”, säger den intervjuade. Rinkaby är ett exempel på en detaljplan där 

klimatfrågor är centrala: ett fritidshusområde där människor vill bosätta sig permanent, 
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men där det finns en översvämningsproblematik. En annan detaljplan gäller ett område 

längs ett tätt kollektivtrafikstråk, här finns en konflikt mellan buller och förtätning. 

Rörande vattennivåer finns det riktlinjer kring lägstanivåer, sedan kommunen börjat 

tillämpa en prognosmodell för omkringliggande vattenflöden.  

Den intervjuade tjänstemannen anser att integreringen av klimatfrågorna i planeringen 

kunde bli bättre. Intervjupersonen påpekar också att det finns betydande skillnader 

mellan olika kommuners möjligheter att exempelvis påverka exploatörer, samt att det 

ibland finns en övertro på hur mycket man kan påverka vanliga medborgares vardagliga 

val exempelvis av transportmedel. 

3.2.9 Örnsköldsvik 

Örnsköldsvik ligger vid höga kusten i Ångermanland och har cirka femtiofem tusen 

invånare. Den naturliga landhöjningen gör att havsnivåhöjningen inte utgör något större 

hot här. I kommunfullmäktige har socialdemokraterna egen politisk majoritet. 

Örnsköldsvik har, som framgått ovan, fått relativt höga placeringar i ett par 

rankningar.19  

Den intervjuade tjänstemannen menar att klimatfrågan finns på den politiska 

dagordningen men att det inte är en avgörande fråga i den fysiska planeringen. Det finns 

andra frågor som väger tyngre, säger han. Kommunen antog en miljö- och energiplan 

2010. Den sätter upp mål som exempelvis rör koldioxidutsläpp, transportsätt och 

användning av fossila bränslen, enligt intervjupersonen.  

Han säger vidare att tjänstemännen försöker att ta upp klimatfrågorna i översikts- och 

detaljplanering, framför allt när det gäller etableringar och nybyggnation där man kan se 

att det finns en miljöpåverkan, till exempel av ökad biltrafik. Den intervjuade 

tjänstemannen menar dock att det finns en inneboende konflikt här, som har att göra 

med ortens läge och demografi. I en kommun som Örnsköldsvik, som inte ligger i 

landets mer tätbefolkade delar och som är en relativt liten kommun, är politikerna måna 

om att främja sådant som har en positiv inverkan på ortens utveckling, exempelvis om 

någon vill bygga ett nytt bostadsområde där det inte finns någon kollektivtrafik. Även 

externa handelsetableringar anses bidrar till ortens utveckling eftersom de kan innebära 

ökad sysselsättning och attraktivitet, trots att de också orsakar mer biltrafik. Politikerna 

är inte villiga att säga nej till planläggning i sådana lägen, säger den intervjuade. I den 

fysiska planeringen får därför klimatfrågor begränsat genomslag, även om det är en 

levande diskussion. 

Örnsköldsvik är inte lika utsatt för framtida klimatförändringar som många andra 

kustkommuner, till följd av den naturliga landhöjningen. Däremot finns det risker för 

skyfall och översvämningar i dalgångar, vilket omnämns i översiktsplanen enligt 

intervjupersonen. Han kan inte säga om det finns en tyngdpunkt på mitigering framför 

klimatanpassning, då minskad klimatpåverkan inte har så stort genomslag i den fysiska 

planeringen. Kommunen arbetar mer med mitigering inom andra områden (t.ex. 

fastigheter, biobränsle osv.). Det finns en ny översiktsplan som ska antas 2012, 

översiktsplanen revideras vart fjärde år.  

Intervjupersonen hoppas att kommunen inom tio år bland annat har blivit bättre på 

gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och pendling. Han har svårt att tro att man kan 

säga nej till nyetableringar som ändå kräver bilåkande. Man kan hoppas på nya tekniker 

                                                 
19 Naturskyddsföreningen, SKLs enkätundersökning. 
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som ersätter de fossila bränslena, säger den intervjuade. Han hoppas vidare att 

kommunen kan minska biltrafiken i centralorten, men tror att bilen kommer att vara 

fortsatt viktig på landsbygden.  
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4 Avslutande diskussion 

Syftet med denna förstudie var identifiera ett tiotal kommuner som arbetat 

framgångsrikt med både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Ett vidare syfte 

var att skapa förutsättningar för ett informerat val av fall för djupare analys i det större 

forskningsprojektet om klimatfrågors integrering i lokal policy och planering i svenska 

kommuner.  

Med hjälp av olika typer av befintliga underlag och intervjuer i två omgångar – med 

informanter på myndigheter i ett första steg och med tjänstemän på kommuner i ett 

andra steg – har jag ovan presenterat nio kommuner som kan vara intressanta att studera 

närmare. Som framgått av ovan skiljer sig dessa åt i en rad avseenden, och det finns 

inget givet svar på vilka kommuner som ska väljas för den fördjupade studien. 

Skillnaderna mellan kommunerna består i geografiska och demografiska egenskaper, 

utsatthet när det gäller effekter av ett förändrat klimat, storlek, resurser, politisk 

sammansättning, exploateringstryck, med mera. Flera av dessa egenskaper kan vara 

relaterade till varandra, men framför allt kan de också ha betydelse för förutsättningarna 

att arbeta med och driva klimatfrågor i den fysiska planeringen. Hit hör exempelvis 

utsattheten, som är kopplad till geografiskt läge, och resurser och exploateringstryck.  

Redan denna förstudie indikerar att både bakgrunden till och förutsättningarna för ett 

framgångsrikt klimatarbete skiljer sig väsentligt mellan olika kommuner. Hur detta ska 

hanteras i valet av fall för den större studien ligger utanför syftet med denna rapport, 

men det är en variation som bör beaktas. Ytterligare en sak av betydelse för valet är att 

relativt få kommuner i Sverige ger intryck av att ha kommit särskilt långt med 

klimatanpassning. Medvetenheten kring dessa frågor är fortfarande under uppbyggnad 

och implikationerna för den fysiska planeringen i ett tidigt skede, enligt befintliga 

granskningar och intervjuer med informanter på myndigheter. Denna förstudie tyder på 

att det framför allt är de kommuner som är särskilt utsatta som har arbetat med frågan i 

större utsträckning, även om det finns undantag. Kriteriet att de valda kommunerna ska 

vara framgångsrika både inom mitigering och inom klimatanpassning begränsar kraftigt 

antalet intressanta kandidater. 

Som jag redogjort för i metodavsnittet finns det flera kritiska reflektioner att göra kring 

studiens tillförlitlighet. Framför allt bygger den på olika material: inget är i sig 

tillräckligt men tillsammans ger de en något mer täckande bild. Det viktigaste att hålla i 

minnet vid bedömningen av resultaten är att detta är en mindre pilotstudie. Resultaten 

kan ses som en indikation på intressanta fall, och fylla sitt syfte att utgöra ett 

vägledande underlag för valet av fall i den fortsatta forskningsprocessen. 
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INLEDNING 

 Karin Thoresson, VTI 

 Vi hade bokat tid för en intervju om hur XX kommun arbetar med klimatmål i 

fysisk planering. Först undrar jag om du har några frågor? 

 Vi har avsatt en timma för intervju och det är inte säkert att det kommer ta så 

lång tid.  

 Jag undrar om det är ok att jag spelar in vårt samtal? Den här pilotstudien ska 

resultera i en skriftlig rapport men i dagsläget ser vi inte att vi kommer använda 

citat eller specifika referenser i offentliga publikationer. Om vi skulle vilja göra 

det kommer vi i så fall att återkomma till dig – ok? 

 

EGEN ROLL 

1. Först om du kan berätta om din roll i den fysiska planeringen (profil, ansvar, sedan 

när?) 

 

KLIMATFRÅGANS ROLL 

2. Vilken roll spelar klimatfrågan i den fysiska planeringen hos er?  

Är det en viktig fråga?  

Hur kommer det till uttryck i ert arbete? (KONKRET) 

 

3. Vilka klimatfrågor fokuserar ni huvudsakligen på:  

1) minskade utsläpp av växthusgaser och  

2) hantering av klimatförändringens konsekvenser ex risker för översvämningar, ras- 

och skred, värmeböljor osv. (VAD) 

 

4. Sedan när? Vad har gjort att dessa frågor blivit viktiga? (VARFÖR) 

 

5. På vems initiativ? (VEM?) 

 

6. Samverkar ni över sektorsgränser kring klimatfrågan?  

Finns särskilda mötesplatser/forum?  

Vilka ingår i så fall i samverkan? 

 

KONKRET ARBETE 

7. Har ni antagit särskilda klimatmål lokalt i kommunen?  

Klimat-policys, klimatstrategier, handlingsplaner etc.?  
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Hur jobbar ni konkret med dessa?  

 

8. Hur hanteras klimatfrågorna (både mitigering och anpassning) i den aktuella 

översiksplanen? Vilket år antogs den senaste översiktsplanen? 

 

9. Finns det exempel på detaljplaner där klimatfrågor hanteras särskilt (både mitigering 

och anpassning)?  

Vad är det för typ av detaljplaner/vad rör de för områden/etableringar?  

Namnge exempel.  

Ungefär hur många? Sedan när?  

 

10. Har ni nedtecknat riktlinjer för planläggning/byggande avseende klimatfrågor (både 

mitigering ex. minska trafik och anpassning ex säkerhetsmarginaler vattennära 

byggande)?  

Om ja: Var/i vilken form?  

 

UTMANINGAR 

11. Vad upplever du har varit avgörande för er möjlighet att hantera klimatfrågor i den 

fysiska planeringen =drivkrafter, incitament? 

 

12. Finns det något som du upplever försvårar möjligheten att hantera klimatfrågan i 

den fysiska planeringen?  

 Finns det särskilda målkonflikter?  

Ex. kopplat till trafikplanering och vattennära byggande?  

Kan du ge konkreta exempel? 

 

13. Om du fick önska: var står ni om 10 år när det gäller hanteringen av klimatfrågan i 

den fysiska planeringen. Vad har hänt sedan idag och vad brottas ni med? 
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