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Sammanfattning
Klimatarbete består av både att hindra att klimatpåverkande ämnen släpps ut samt att lindra effekterna av de
klimatförändringar som sker och kommer att ske. I klimat- och energiprogrammet är utsläppsbegränsningen i fokus, det
vill säga hindra. Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet genom sina många ansvarsområden
inom allt från fysisk planering till upphandling och informationsspridning. Kalmar kommun har långtgående mål inom
klimat- och energiområdet, främst av dessa är Fossilbränslefria Kalmar 2030. Det grundar sig i att Kalmar, liksom samtliga
kommuner i länet, har ställt sig bakom ”No Oil” = Fossilbränslefri region 2030. Det här programmet sammanfattar den
politiska ambitionen och vägen till att nå målet och pekar ut fem strategiskt viktiga områden (utan inbördes ordning) som
kommunen behöver fokusera på:
1)
2)
3)
4)
5)

Hållbart samhällsbyggande
Hållbar konsumtion
Hållbar energiproduktion och energianvändning
Hållbara transporter
Beteendepåverkan genom information och samverkan

Det är viktigt att analysera nuläget för att veta vilka utmaningar vi har framför oss i klimat- och energiarbetet. Därför delas
programområdena in i vad vi vill uppnå, nuläget, hur uppföljning går till för att veta om vi är på rätt spår samt vad vi
behöver göra ytterligare inom respektive område. Mål, uppdrag och aktiviteter hanteras i det årliga budgetarbetet.
Uppföljning sker genom budgetens årsredovisning.

Bakgrund
Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är därför
viktigt att vi tar vårt ansvar gentemot jorden och kommande generationer. Kalmar kommuns arbete med klimat- och
energifrågor är av stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Förutom de insatser som kommunen gör för att minska
sin klimatpåverkan måste Kalmar kommun i sitt arbete inspirera, uppmuntra och engagera företag och hushåll för att
kommunen ska få en positiv framtidsutveckling ur ett klimatperspektiv. Kvinnor och mäns beteende och miljöpåverkan är
i vissa frågor olika och detta har lyfts fram där det har relevans.1 Det är viktigt att analysera nuläget för att veta vilka
utmaningar vi har framför oss i klimat- och energiarbetet. En uppföljning av de nationella miljömålen sker varje år i
miljöbokslutet, där kan man följa arbetet kring begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Klimat- och
energiprogrammet visar på arbetet under en mandatperiod och går ner på djupet kring just klimat- och energiarbetet.

Syfte
Klimat- och energiprogrammet är ett politiskt taget dokument som ger en samlad bild över kommunens arbete för att nå
målet om Fossilbränslefri kommun 2030.
Klimat- och energiprogrammet har därutöver dessa delsyften:
•
•
•

Programmet är en del av att uppfylla kommunens åtagande enligt Borgmästaravtalet 2.
Bidra till att nå de internationella, nationella 3, regionala och lokala miljömålen för begränsad klimatpåverkan och
en god bebyggd miljö.
Leva upp till kraven som ställs för den kommunala energiplaneringen.

1 Jämställdhetsprogrammet www.kalmar.se/jamstalldhet
2 www.borgmastaravtalet.eu. Under 2012 undertecknades Borgmästaravtalet vilket innebär att kommunen ska gå längre än EU:s mål
när det gäller att minska koldioxidutsläppen fram till 2020.
3 www.miljomal.se Det finns 16 nationella miljömål, varav Kalmar berörs av 15 miljömål då vi saknar fjällmiljö.

3

Avgränsningar
Klimatarbete består av både att hindra negativ klimatpåverkan och att lindra effekterna av ett förändrat klimat. I klimat- och
energiprogrammet är utsläppsbegränsningen i fokus, det vill säga hindra. I kommunens kommande klimatanpassningsplan
beskrivs lindra mer utförligt.
Handlingsplanen för hur vi ska uppnå Fossilbränslefri kommun 2030 kommer inte att redovisas i detalj. Detta redovisas i
kommunens årsredovisning, det årliga miljöbokslutet och uppdrag och ansvarsområden delas ut via den årliga
budgetprocessen. Uppdaterade dokument hittas på www.kalmar.se
Det här programmet har huvudfokus på att minska koldioxidutsläppen trots att det finns flera klimatpåverkande gaser
såsom exempelvis metan och lustgas. Åtgärder för att minska utsläpp av dessa gaser har inte lika stark koppling till
energiområdet och ligger ofta längre från kommunens möjligheter till inflytande. Dessutom är det statistiska underlaget på
kommunal nivå mer osäkert.
Klimat- och energiprogrammet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område.

Kommunens möjligheter att påverka
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen har en viktig roll att spela inom
klimat- och energiarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering och tillsyn samt drift av tekniska
anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för information,
utbildning, tillsyn och rådgivning. Informationen ska kunna tillgodogöras av alla kommunens invånare. Programmet är
utformat efter kommunens egen möjlighet att förändra i den egna organisationen och genom att indirekt påverka andra
aktörer.
Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och som delägare till
ett energibolag. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt,
regionalt som globalt perspektiv.
Kommunen är också en av de största enskilda upphandlarna av varor och tjänster och bör utnyttja sin konsumtionskraft
till en upphandling som är hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt samt har minsta möjliga transporter.
Kalmar kommun ska vara ett föredöme inom klimat- och energiområdet och leda genom goda exempel.

Övergripande mål och strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar
Kalmar kommun har långtgående mål inom klimat- och energiområdet, som sträcker sig längre än EU-mål och nationella
mål. De nationella målen är att ”utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990” och
”Sveriges användning av förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020”.
Kalmar kommuns övergripande och långsiktiga mål är att vara en fossilbränslefri kommun 2030. Det grundar sig i att
Kalmar, liksom samtliga kommuner i länet, har ställt sig bakom ”No Oil” 4 = Fossilbränslefri region 2030. Övriga miljömål
beskrivs i kommunens miljöbokslut, verksamhetsplan och budget.
Fossilbränslefri region 2030- definition
Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menar vi att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från
Kalmar läns gränser. Utsläpp som sker utanför kommunens gränser som en följd av vår konsumtion är inte inräknade i
definitionen. År 2030 ska alltså nettoutsläppen av fossil koldioxid från all energianvändning, inklusive transporter, vara
noll. Exempelvis kan lokal produktion av förnybar energi såsom vindkraft och biogas kompensera för kvarvarande utsläpp
från fossila energikällor inom exempelvis transporter. Export av förnybar energi utanför länets gränser kan också
tillgodoräknas. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nordiska elmixen 5.
4 www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Miljo/NoOil1/
5 www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/hallbara_branslen/Hallbarhetskriterier/Fragor-och-svar-hbk/Vaxthusgasberakning/
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Fem strategiska områden för att nå Fossilbränslefri kommun 2030
I detta avsnitt beskriver vi hur omställningen till ett fossilbränslefritt Kalmar ska ske; huvudsakligen genom fem strategiska
områden (utan inbördes ordning) som tar oss i rätt riktning mot målet.
Respektive område delas in i vad vi vill uppnå, nuläget, hur uppföljning går till för att veta om vi är på rätt väg samt vad vi
behöver göra ytterligare inom respektive område. Under rubriken ”fortsatt arbete” kan vissa uppgifter vara utan ansvarig
ägare och ska således lyftas in i kommande budgetprocess.

1. Hållbart samhällsbyggande
Ett samhälle måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. För att balansera dessa intressen har kommunen en
översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas.
Översikts- och detaljplaner utgör en viktig funktion vad det gäller energianvändning, till exempel gällande lokalisering av
ny bebyggelse och hur den placeras i terrängen, vilka möjligheter för kollektivtrafik som skapas och vilken infrastruktur
som kan användas. Helhetsperspektiv är viktigt för att lösa behov av avfallshantering, vattenrening, transporter,
energiförsörjning etcetera i samhället.
Det här vill Kalmar kommun
I Kalmar planeras många byggprojekt, och det är viktigt att det som byggs nytt följer kretsloppsprinciper och har ett
helhetsperspektiv. Vi ska bygga en tätare stad där avstånden mellan målpunkter såsom skola, butiker, hem, arbetsplats och
fritidsaktiviteter minskar och där även grönstrukturen är stark och varierande. Kommunen vill ha ett nära samarbete med
byggherrar och andra exploatörer. Hela kommunen skall känna framtidstro och utveckling. Det är klimatsmart att
komplettera bebyggelse på landsbygden och i byarna runt om i kommunen så att befintlig infrastruktur och service kan
användas. Vi vill ha en nära dialog med våra invånare och utforma medborgardialoger som på ett likvärdigt sätt möter och
tar om hand kvinnors, mäns, flickors och pojkars erfarenheter och behov. Vår förhoppning är att vi då också ska kunna
bygga ett mer socialt hållbart Kalmar.
Kommunen som organisation
Kommunen har planmonopol och är således med och bestämmer vad som får byggas var och på vilket sätt. Enligt planoch bygglagen får man inte som kommun ställa andra krav utöver lagkrav när det gäller energi. När kommunen själva
bygger kan vi däremot ställa hårdare krav på till exempel energianvändning. I övrigt finns inga generella riktlinjer som
gäller vid byggnation på kommunalägd mark. Vid om- och nybyggnation i kommunens egna fastigheter ska hög
energiprestanda eftersträvas liksom medvetna materialval.
Nuläge
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Översiktsplanen togs 2014. Arbete pågår med att
planera hållbara stadsdelar, exempelvis Södra staden. En viktig infrastruktur är den digitala. 2020 kommer 90 procent av
alla hushåll ha fiber eller bredband genom den utbyggnad som nu pågår. När fler kan ta del av mer information på ett
enkelt sätt ökar tillgängligheten och behovet av transporter minskar.
Uppföljning
Då det saknas tydliga miljökrav när det gäller hållbart byggande saknas också metoder för att följa upp i vilken mån vi
bygger hållbart.
Fortsatt arbete
• Ta fram tydliga hållbarhetsregler för de miljökrav som bör ställas i samband med att kommunen själva bygger.
• Hitta former för samverkan inom klimat- och energifrågor mellan kommun, näringsliv, universitet och andra
aktörer. När klimatanpassningsplanen är färdigställd bör samarbeten kring klimatanpassade byggtekniker påbörjas.
• Utveckla processer att integrera ekosystemtjänster vid samhällsplanering.
• Satsa på klimatsmarta åtgärder inom samhällsbyggande och planering. Exempelvis genom att integrera solceller
som byggmaterial eller klimatanpassningsåtgärder såsom trappsteg i gestaltning av områden.
• Bli bättre på att följa upp de färdiga byggnadernas miljöprestanda.
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2. Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion handlar inte bara om att handla medvetet, det handlar även om att ha en annan syn på konsumtion.
Konsumtionen av varor och tjänster påverkar miljön ”från vaggan till graven”. Det är viktigt att vi alla väljer med omsorg
de varor vi konsumerar i och med att vi den vägen kan påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer
i en positiv, hållbar riktning. Konsumtionsmönstren ser olika ut mellan kvinnor och män. Det finns till exempel studier
som visar att kvinnor har ett större ansvar för familjens dagligvarukonsumtion medan männen tenderar att vara mer
kapitalstarka och stå för en större del av sällanhandeln. Hur dessa konsumtionsmönster påverkar ekologisk hållbarhet är
något som Kalmar kommun måste undersöka vidare.
Det här vill Kalmar kommun
Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att skapa möjligheter till mer närproducerat och
ekologiskt hållbara varor. Då stärker vi både den regionala marknaden och ökar andelen varor och tjänster som är hållbara.
Främja initiativ som verkar för att återanvända varor som fortfarande är brukbara eller tjänster som lagar och reparerar. Vi
ska i första hand förebygga avfallets uppkomst men också se till att avfallet kan återanvändas och återvinnas i högre
utsträckning.
Kommunen som organisation
Kommunen handlar upp varor och tjänster för mycket stora belopp varje år och kan med en mer medveten upphandling
minska vår miljöpåverkan. Det gäller allt från energieffektivt byggande till fossilbränslefria varutransporter. Vi ska öka vår
kunskap om och skapa bättre rutiner för hur vi tar större socialt och etiskt ansvar i vår verksamhet. Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten.
Mat har stor klimatpåverkan och i vår egen verksamhet har vi möjlighet att påverka vilken mat som köps in, hur maten
tillagas och att arbeta med beteendepåverkan för att minska matsvinnet. Andelen ekologisk och/eller närproducerad mat
var 61 procent år 2014 med mål om 70 procent 2020.
Kommunen har en verksamhet som heter Återbruket. De tillvaratar bland annat byggnadsmaterial för återbruk, men också
en mängd olika begagnade inventarier vilket främjar återanvändningen.
Nuläge
Kalmar är idag en Fairtrade City 6 och ställer omfattande krav i samband med upphandling och inköp. Genom delade
upphandlingar där mindre enheter upphandlas, fördelat över tid, har vi förbättrat de lokala producenternas möjligheter att
delta.
Kalmarsundsregionens renhållare har en sortering av matavfall. Avfallet blir till biogas och biogödsel.
Uppföljning
Följer upp andelen ekologisk/närproducerad mat genom vår upphandlingsorganisation. Saknar systematisk heltäckande
uppföljning av att leverantörer följer våra krav. Enstaka stickprov på att leverantörer följer våra krav på upphandling och
inköp görs.
Fortsatt arbete
• Fortsätta utveckla arbetet med samlastningscentralen i Kalmar för att underlätta producenternas möjligheter att
leverera på ett effektivt sätt och minska våra transporter.
• Fortsätta arbetet med samverkan mellan näringsidkare och kommunen.
• Införa system för uppföljning av att leverantörer följer våra krav samt se över behovet av nyckeltal för
upphandling.
• Gå ifrån det traditionella linjära ekonomiska synsättet när det gäller planering, upphandling, investeringsbeslut etc
och istället ha ett kretslopptänk, exempelvis handla funktion istället för produkter.
• Undersöka kopplingen mellan kön, konsumtion och ekologisk hållbarhet.
6 www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/Fairtrade-City/Fairtrade-City---mall/
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3. Hållbar energiproduktion och energianvändning
Grundläggande för att uppnå en långsiktigt hållbar energi- och resurseffektiv kommun är minskad användning och en
omställning av de energislag som används. Energieffektivisering handlar både om att minska behovet av energi och få till
ett effektivare uttag av den energi som används.
Det här vill Kalmar kommun
Rätt energiform ska användas på rätt sätt. Omställning behöver göras till större andel förnybara energikällor i kommunen
som geografiskt område. Vid nybyggnation ska fjärrvärme främjas. Andelen lokalt producerad förnyelsebar energi ska öka.
Det är också viktigt att trygga en säker och tillräcklig energitillförsel. Minska energianvändningen i kommunala fastigheter
genom energieffektivisering och förbättrat underhåll.
Kommunen som organisation
Som fastighetsägare av stora fastighetsbestånd har vi god påverkansmöjlighet på dels tekniska åtgärder samt mer ”mjuka”
insatser riktat mot beteendepåverkan. Kalmar kommun följer noga teknikutvecklingen. Serviceförvaltningen ställer alltid
krav på 20 procent lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler kräver vid nybyggnation. Kalmarhem gör det i
vissa fall. Vi bedriver ett av Sveriges största energitjänsteprojekt i kommunens egna fastigheter. Det finns stor potential att
genom framförallt underhållsåtgärder minska energiförbrukningen. Ramavtal för upphandling av solceller har gjorts vilket
underlättar för fler solcellssatsningar. Det finns nu flera kommunala byggnader med solceller på taken, ett exempel är
förskolan i Rinkabyholm. Kalmar kommun har varit föregångare vad det gäller ny teknik för belysning i offentliga miljöer.
Kommunen ingår i ett EU- projekt där man testar funktionsupphandling av gatubelysning. Projektet genomförs i
samarbete med ett tiotal europeiska städer och energikontor. Arbete med belysningsplan pågår.
Nuläge
Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet, räknat per invånare. Koldioxidutsläppen har minskat med 42 procent per
invånare jämfört med 1990 7. Endast 15 procent av koldioxidutsläppen kommer från energisektorn. Länet drivs till två
tredjedelar av förnyelsebar energi – en av de bästa siffrorna i världen. Minskningen beror på energieffektivisering, större
andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i stort sett fasats ut från hushåll och
industrier. Detta följer den nationella trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme.
Fjärrvärmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas. Fjärrkyla används idag i mindre
omfattning men håller på att utvecklas och med tanke på klimatförändringarna kommer behovet av kyla att öka.
Utmärkande för Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat mycket i takt med att industrin
har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare energisystem och vi har flest antal invånare att fördela utsläppen
på. Sammantaget går det alltså åt rätt håll.
Kraftvärmeverket Moskogen har stor betydelse för resultatet eftersom den el och värme som produceras i princip är 100
procent förnyelsebar. Kraftvärmeverket står för en tredjedel av Kalmars elförsörjning. Det finns goda möjligheter att öka
den lokala elproduktionen ytterligare genom att öka fjärrvärmeunderlaget. Vindkraftsproduktionen har ökat betydligt och
ser man till länet ligger vi fyra gånger högre än rikssnittet. Kalmar kommun och Kalmar Energi äger tillsammans tre
vindkraftverk. Energiproduktion från solceller och solfångare växer, intresset är stort även bland privatpersoner som vill
producera sin egen el. Kalmar Energi erbjuder tjänster som möjliggör att man säljer sin överskottsel till nätet.
Genom att kommunen har en opartisk energi-, klimat- och transportrådgivning kan kommuninvånarna få stöd i att välja
energieffektiva lösningar.
Uppföljning
Koldioxidutsläppen följs upp med hjälp av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För närvarande kan inte statistiken
brytas ned på kommunal nivå med tillräcklig tillförlitlighet. Utvecklingen för kommunen speglas dock av utvecklingen i
länet. Tillsvidare använder vi därför länets mätningar för att följa utvecklingen i kommunen 8. En energibalans gjordes 2014
på kommunnivå, baserat på 2012 års siffror. Det är lämpligt att nästa energibalans görs 2018.
7 Energibalans 2012 hittas på www.kalmar.se/miljo
8

www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm
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Fortsatt arbete
• Fortsätta arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunala byggnader/fastigheter.
• Fokusera på beteendepåverkan hos framförallt egen personal som är hyresgäster i kommunalägda fastigheter.
• Kommunorganisationen ska bli mer självförsörjande på förnyelsebar energi såsom exempelvis vindkraft och
solenergi.
• Inspirera fler byggherrar att bygga med högre miljöklassning och strängare energikrav.

4. Hållbara transporter
Den bästa resan för miljön är den som inte görs. De största utmaningarna är att resa mindre och att ersätta de fossila
bränslena med förnybara bränslen. När det kommer till resande så finns det stora skillnader mellan könen. Ensamstående
män har 20 % högre energikonsumtion än ensamstående kvinnor, och det beror i merpart på resande. Både hur mycket
man reser men också de färdsätt man väljer. Det är under rubriken Hållbara transporter som den största skillnaden mellan
könen finns.
Det här vill Kalmar kommun
Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift på sin plats. I regional
samverkan ska vi åstadkomma hållbara transporter och en samhällsplanering som ger god tillgänglighet och minskat
transportbehov. Exempelvis vill vi minska behovet av transporter genom samåkningsprojekt, förtätning av staden och
strategisk lokalisering av samhällsservice. Förtätning är bra för miljön, men också inkluderande för de som inte har tillgång
till bil, vilket ofta är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor. Den nya samlastningscentralen är också ett
viktigt steg mot mer hållbara och optimerade godstransporter. I dagsläget omfattas enbart kommunens egna transporter
men förhoppningen är att även externa aktörer på sikt ska kunna inkluderas. Öka gåendet genom förtätning,
promenadstråk, gångfartsområden och förbättrad skyltning. Kommunen har mål om att öka cyklingen i Kalmar. Även
kollektivtrafikresandet ska öka. Kommunen samverkar med bland annat Regionförbundet och Kalmar länstrafik kring
utveckling av en regional superbuss ”Östersjöexpressen” mellan Karlskrona – Norrköping enligt konceptet ”tänk tåg – kör
buss”. Omdisponering av gaturum för ökad framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik är en del av kommunens
dagliga verksamhet för att effektivisera användningen av befintlig infrastruktur. Anpassning av parkeringsytor för att
matcha efterfrågan är en annan.
Kommunen som organisation
Som arbetsgivare till mer än 5000 anställda har kommunen stor påverkansmöjlighet på de resor som görs i tjänsten men
har också ett ansvar att genom uppmuntran och stimulerande åtgärder påverka arbetspendlingen i rätt riktning. Kalmar
kommun har en stor fordonspark och här finns också goda möjligheter att styra vilka fordon som köps in samt vilket
bränsle som används. Upphandling är ett viktigt instrument för att ställa relevanta krav. En översyn behövs för att belysa
hur krav på klimatsmart resande ser ut i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter.
Kommunens policy för möten och resor är ett viktigt dokument för att styra mot att vi planerar våra resor, så att de sker så
trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat som möjligt samt att vi i större omfattning också överväger resfria möten
via olika IT-/telefonilösningar. 2010 och 2015 gjordes en omfattande analys av kommunanställdas resor till och från
arbetet samt inom tjänsten. 2012 gjordes en genomlysning av fordonsparken. Det ger oss en god bild av var vi har störst
potential att minska koldioxidutsläppen. Anställdas resor till och från arbetet står för 80 % av utsläppen från resor vilket
gör det till en viktig fråga att stimulera och uppmuntra mer hållbara resemönster. Arbetet sker i samarbete med Kalmar
Cykelstad. Alla anställda erbjuds att leasa biogas-, el-, och laddhybridbilar som personalbil.
För transporter och resor i den kommunala organisationen behövs en mix av stimulansåtgärder som främjar samåkning,
cyklande och kollektivtrafiken. Dessutom kommer ett långsiktigt attityd- och beteendearbete att behövas, med särskilt
fokus på arbetspendling. Genom virtuella möten och distansarbete kan en del resor undvikas helt. Arbetet med färdplan
2020 pågår, det vill säga hur kommunen ska nå delmålet att ”Samhällsbetalda resor och transporter ska senast år 2020 vara
klimatneutrala”.
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Nuläge
Transportsektorn står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i kommunen och för cirka 85 procent av de
fossila koldioxidutsläppen. Kommunens invånare använder oftast bilen, även om cykel också används flitigt. Nästan alla
personbilar drivs av fossila bränslen även om intresset för elfordon ökar. En positiv trend pågår med ökad cykling och
kollektivtrafik, men generellt har all trafik ökat vilket innebär att även bilåkandet och tyngre transporter har ökat. Försök
med samåkningspooler har gjorts vilket tyvärr inte gav den effekt man hoppats på.
Landstinget är huvudman för Kalmar Länstrafik (KLT) vilket begränsar vår påverkansmöjlighet på kollektivtrafiken.
Transportfrågan kräver samverkan över länsgränserna och en dialog med trafikhuvudmän (kollektivtrafik, landsting,
kommuner, myndigheter, med flera). Utvecklingen av kollektivtrafiken inom regionen är ett avgörande område för att vi
ska kunna nå våra utsläppsmål. Arbete pågår för superbusstråk mellan Kalmar och Oskarshamn och att förkorta restiden
mellan Kalmar-Växjö. Kalmar Öland Airport arbetar aktivt tillsammans med regionen för att skapa förutsättningar för
flygbiobränsle för de flygbolag som trafikerar flygplatsen.
De godstransporter som sker i kommunen är ett område som vi behöver ytterligare kännedom om och bör utreda vidare
till nästa revision.
Uppföljning
Resvaneundersökning, transportslagsmätningar, fordonsstatistik och olika kundmätningar.
Fortsatt arbete
• Delta i KLT:s fordonsupphandling 2017 och fortsätt arbeta för superbusstråk.
• Utveckla järnvägsområdet och hamnen med avseende på transporterna.
• Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hållbara transporter som täcker samtliga transportslag inom hela det
geografiska området och stakar ut vägen för hur vi ska uppnå visionen i översiktsplanen.
• 2017 bör en ny resvaneundersökning göras.
• Utreda godstransporter i kommunen som geografiskt område.
• Översyn hur kraven på klimatsmart resande tillämpas och vilka konsekvenser de får i kvinno- respektive
mansdominerade verksamheter.

5. Beteendepåverkan genom information och samverkan
Hur vi agerar i vardagen, de vanor vi har och de saker som vi gör på ”autopilot” har en väldigt stor påverkan på klimatet.
Därför är det viktigt att kommunen informerar, visar på alternativ och sätter miljösmarta standardalternativ. Det ska vara
lätt att göra rätt!
Det här vill Kalmar kommun
Information och samverkan är viktigt för att åstadkomma en bestående positiv förändring inom klimat och energi. Att vara
ett gott exempel och sprida erfarenheterna både lokalt och internationellt är en viktig del av Kalmars klimat- och
energiarbete som även stärker det interna arbetet. Att få människor att ändra beteende är mycket svårt om det innebär
ekonomisk uppoffring eller ändrad livsstil. Därför ska man se till att omställningen är så bekväm som möjligt och lyfta
fram ekonomiska fördelar, positiva hälsoaspekter samt att det kan vara del av en attraktiv livsstil. Strategin är att göra det
enkelt att leva ett gott liv med minimal miljöpåverkan.
Kommunen som organisation
Kommunanställda har stor möjlighet att påverka attityder och beteenden i sitt arbete inom till exempel förskola och skola,
där tidiga miljövärderingar hos barnen och ungdomarna skapar goda framtida vanor och kan även påverka hur barnens
närstående agerar. Inom äldreomsorgen kan personalen hjälpa brukarna att vara mer miljömedvetna i sina dagliga rutiner.
För att höja medvetenheten generellt om klimat- och energifrågor ska samtliga anställda på Kalmar kommun genomgå en
miljöutbildning. Miljöledningssystemet hjälper till att ha tydliga rutiner som säkrar kompetens inom miljöområdet.
Nuläge
Kalmar kommun har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt som ska engagera till förändrade attityder och
beteende. Kommunen är och har varit aktiv i beteendeprojekt kring klimatfrågor. Det mest kända projektet är
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”Klimatpiloterna” som fick riksintresse. Därefter följde en bredare kampanj vid namn ”Klimatlöfteskampanjen” och sedan
”Hållbart liv hemma” som var ett initiativ från IKEA och Världsnaturfonden som kontaktade Kalmar kommun just för
vår erfarenhet av liknande kampanjer. Idag jobbar man främst med trafikfrågor, genom Kalmar Cykelstad och ”mobility
management”-åtgärder samt energieffektiviseringsfrågor i samband med det energieffektiviseringsarbete som pågår. Inom
samhällsplanering har man använt sig av dialogmöten för att fånga upp synpunkter från allmänheten. Kommunens
miljöhandläggare och klimat-, energi- och transportrådgivare påverkar också kommuninvånarnas beteende genom
rådgivning och tillsynsarbete.
Kommunen har också ett informationsuppdrag angående förändringar i det kommunala arbetet. Det ger kommunen ett
bra tillfälle att ta upp klimat- och energifrågor i ett naturligt sammanhang.
Uppföljning
Svårt att mäta beteendeförändring och dess orsaker. Kommunen följer till viss del upp antalet informations- och
rådgivningstillfällen samt antal deltagare men effekten av dem är svårare att mäta.
Fortsatt arbete
• Fortsätta att arbeta med beteendepåverkan och samarbeta med andra aktörer som vill förmedla klimat- och
energikunskap.
• Upprätta en kommunikationsplan för klimat- och energifrågorna. Kommunikationsenheten ska göra en översyn
av hur Kalmar kommun marknadsför sig generellt och där ska även marknadsföring och kommunikation av
klimat- och energifrågor integreras.
• Utveckla arbetet med dialogsamtal där allmänheten får ett forum att diskutera beslut om till exempel ett nytt
boendeområde.
• Hänga med i utvecklingen för att nå ut med vår information genom olika kanaler och forum.
• Se över rutinerna om hur vi kommunicerar med kvinnor respektive män. Öka medvetenheten om vilka vi når med
vilka typer av budskap.

Kommunala dokument
Programmet tar avstamp i de politiskt styrda dokumenten Vision 2020 9, den årliga budgeten 10 och översiktsplanen 11.
Det finns flera kommunala styrdokument och underlag som klimat- och energiprogrammet har koppling till, exempelvis:
-

-

-

-

-

Cykelbokslut
Energibalans 12
Energieffektiviseringsstrategi 13
Fördjupad översiktsplan 14
Miljöbokslut
Verksamhetsplan och budget
Vindkraftsplan 15

9 www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/vision-2020/
10 www.kalmar.se/Demokrati/Ekonomi/Budget/
11 www.kalmar.se/Demokrati/stadsutveckling-och-samhallsplanering/oversiktsplanering/
12 www.kalmar.se/miljo
13 www.kalmar.se/miljo
14 www.kalmar.se/Demokrati/stadsutveckling-och-samhallsplanering/oversiktsplanering/
15 www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Samhallsplanering/Vindkraftsplan.pdf
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-

Vision 2020
Översiktsplan

Det finns även en del dokument som är under konstruktion, där en koppling är viktig:
- Klimatanpassningsplan
- Plan för hållbara transporter
- Trafikbokslut

Nätverk och åtaganden
Att delta i nätverk är ofta förknippat med någon form av förbindelse där man delar en gemensam vision eller målsättning.
Kalmar kommun är med i flera nätverk inom klimat- och energiområdet, exempelvis:
-

Klimatkommissionen 16
Borgmästaravtalet – Covenant of Mayors
Union of Baltic Cities (UBC) 17
Nätverk inom SKL
Global compact

Information och genomförande
För att tydligt omsätta programmet i successiva handlingar ska vi framförallt använda vårt ordinarie styrsystem, det vill
säga vårt målarbete. Det innebär att uppdrag och ansvarsfördelningar för hela eller delar av målsättningar kommer att ske
kontinuerligt varje år i budgeten och uppföljning kommer att ske kontinuerligt varje år i årsredovisningen och
miljöbokslutet.

Uppföljning
För att klimat- och energiprogrammet ska kunna fungera långsiktigt behöver det vara aktuellt. Programmet ska uppdateras
nästa mandatperiod (2019) så att det överensstämmer med den politiska majoritetens visioner. Ansvarig för processen är
kommunstyrelsen.

16 www.rfkl.se/sv/Klimatsamverkan-Kalmar-lan/Om-Klimatsamverkan/
17 www.ubc.net
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