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ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Vi vill samverka
och inspirera
KOMMUNER OCH REGIONER HAR EN UTMANING. DE HAR ETT STORT ANSVAR FÖR
ATT VI SKA NÅ FRAM TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE.

D

ETTA GÄLLER INTE MINST de
globala målen – OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) konstaterar att 60 procent av det som
måste göras ska ske lokalt och regionalt.
Samtidigt har kommuner och regioner andra utmaningar, inte minst ekonomiskt. Känslan kan vara att man
måste titta inåt och vända på varje krona, och att man
inte kan engagera sig utåt.
Sveriges Ekokommuner, Sekom, vill underlätta hållbarhetsarbetet genom att låta alla ta del av de erfarenheter
som finns. Alla behöver inte uppfinna hjulet. Vi spelar
en viktig roll när vi synliggör vilka man kan kroka arm
med; vilka som har gjort det man själv skulle vilja göra.
Viktigt i sammanhanget är att lyfta fram framgångsfaktorer.
För Sekom är det inget egenvärde att medlemmarna
blir fler, utan vi vill främst samverka för att lyfta golvet
på kommun- och region-Sverige. I mindre kommuner
är ansvaret för det strategiska hållbarhetsarbetet ofta
fördelat på få medarbetare eller del av en tjänst, och då
kan vårt nätverk vara den kollega som inte finns i den
egna kommunen. Samtidigt kan det vara lättare att fatta

beslut i en mindre kommun och testa något nytt. På så
sätt kan alla bidra med kunskap, vilket den här broschyren ger flera exempel på. Såsom att engagera elever i
solenergi och skapa sociala företag som gynnar cirkulära
tjänster, eller att skapa en klimatsmart stadsdel och anlägga sandbäddar som blir boplatser till solitärbin.
Vi har också internationella samarbeten. Ta till
exempel Argentina och Chile med deras avfallshantering
som är baserad på soptippar utanför städerna, en lösning
som Sverige gått ifrån sen länge. Trots detta, eller snarare
tack vare detta, kan vi ha ett ömsesidigt utbyte. Vi är
fast i sopbränning och investeringar i fjärrvärme, de kan
lära av det och visa på alternativ och hur vi själva kan gå
vidare i nästa steg. Även USA har inspirerats av Sekom.
I landet finns ett nätverk mellan delstater som redan har
haft en inverkan, trots en annan hållning på federal nivå.
Så titta både inåt och utåt. Och kom ihåg, det gäller
inte att vinna och vara bäst, utan att delta aktivt och
kämpa väl.
Ellinor Avsan
ordförande, Sekom
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1995-2020

Förebild sedan 1980-talet
SVERIGES EKOKOMMUNERS VISION ÄR ETT HÅLLBART SVERIGE. VÅR
UTGÅNGSPUNKT ÄR ETT EKOSYSTEM I BALANS SOM BASEN FÖR EN HÅLLBAR
EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING.

F

ÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER, Sekom, är en frivillig samarbetsorganisation, som ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en
ekologisk grundsyn, med en tydlig koppling
till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid
Sekom ska tillsammans med medlemmarna vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner och
regioner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.
Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken.
Sekom är också en kunskapsförmedlare av goda lokala
exempel och stimulerar erfarenhetsutbyte mellan lokala
aktörer - politiker och tjänstepersoner - nationellt och
internationellt. Sekom ingår även i det globala nätverket
för ekokommuner, ICLEI, som består av fler än 1 750
städer, kommuner och regioner, som är fast beslutna att
bygga en hållbar framtid.

Många bor i en ekokommun
Ekokommun-begreppet lanserades 1980 i Norden
genom den finska kommunen Suomussalmi och tre
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år senare i den svenska kommunen Övertorneå. Dessa
kommuner var under några år de enda ekokommunerna
i Norden.
Den 17–18 maj 1995 samlades politiker och tjänstemän från landets dåvarande 20 ekokommuner i
Värnamo för att bilda Föreningen Sveriges Ekokommuner. Numera finns det fler än 100 ekokommuner och
ekoregioner – över 4,5 miljoner svenskar (45 %) bor i en
ekokommun!

Principer om hållbarhet
De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och för vår förenings verksamhet.
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Sveriges första
ekokommun
ÖVERTORNEÅ, SOM BLEV EKOKOMMUN 1983 OCH DÄRMED ÄR SVERIGES FÖRSTA
EKOKOMMUN, SATSAR PÅ BÅDE LOKALA OCH INTERNATIONELLA FRÅGOR.

M

YCKET HAR HÄNT sedan
1980-talet, då Övetorneå blev ekokommun. Efter valet 2018 fattade
Kommunstyrelsen beslut om att
bilda en ekokommungrupp med
bred politisk representation för att utveckla ekokommunen. Gruppen insåg snabbt att bara för att man var
först som ekokommun, så betyder det inte att man
fortfarande är bäst. Bland annat såg man att sopsortering och återvinning kunde förbättras en hel
del. När ekokommunen startade 1983 var det
urspungligen ett bya-projekt där människor
engagerades i arbetet.
Grundtanken med det är mycket bra,
men även politiken måste vara med på
banan och förstå vad det innebär att vara en
ekokommun för att man ska lyckas bra.

”Håll Övertorneå rent”
Den första kampanjen som ekokommungruppen tog
initiativ till inför sommaren 2019 var en renhållningskampanj: ”Håll Övertorneå rent” med annonser och
affischer, och budskapet var: ”Här i Övertorneå kommun hjälps vi åt att hålla rent – Vi kastar inte skräp på
marken eller i naturen för vi bryr oss om varandra!”

Sopsorteringskampanj
Under detta arbete förstod vi att fler behöver engageras
när det gäller sopsortering och återvinning. En sopsorteringskampanj startades där kommunens samtliga
förvaltningar bjöds in, bostadsföretaget, hyresgästföreningen och naturskyddsföreningen. Denna grupp arbetar
fortfarande med frågan och arbetet pågår…

Bya-turné
När ekokommunen bildades 1983 hade kommunen
problem med arbetslöshet och en stor utflyttning.
Ekokommun-konceptet var ett sätt att försöka tackla
detta och inventera de resurser som finns och använ-
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da dem för kommunens bästa och få en utveckling av
kommunen. Då satsade man på byarna, eftersom det var
där man kunde få stort engagemang. Ett odlingsprojekt
resulterade i flera ekologiska odlingar, där människor i
alla åldrar deltog.

Många frågor fångades upp
En fortsatt utflyttning gjorde att ekokommungruppen
återvände till byarna, eftersom det är där engagemang
och många idéer finns. Tanken var att på så sätt
lyfta hela kommunen.
Under en ekoturné i 15 byar vintern
2019–2020 bjöds alla invånare in för en
förutsättningslös diskussion om nuläget
och framtiden. Vilka behov finns? Behov
av service? Vad skulle byn behöva för att
utvecklas?
Frågor som kom upp var sortering av
miljöfarligt avfall, möteslokaler som saknades, dåligt
underhållna vägar eller vägbelysning som fattades. Små
saker men livsnödvändiga för att människor ska vilja bo
kvar och orka ta tag i de större frågorna.

Nya tag – post-corona
Ekokommungruppen har fortsatt sitt arbete efter sommaren och planerar just nu för ett kick off-seminarium i
Övertorneå dit strategiskt viktiga personer som beslutsfattare, kommun och skolfolk ska bjudas in. Tanken är
att ta fram ett program för hur vi kan lyfta kommunen
efter coronan som har drabbat många företag, och
speciellt turismen, idrotten och kulturen. Hur ser ett
post-corona-Övertorneå ut?
Så vi ser på framtiden med stor optimism!

CENTRALA ÖVERTORNEÅ med Röda Kvarn. Foto: Leif Lumio

EKOKOMMUNGRUPPEN PÅ UTFLYKT i Jänkisjärvi, byn som har restaurerat spångar för ökad tillgänglighet till sjön och fisket.
Foto: Bengt Aili.

ETIOPIEN, DET INTERNATIONELLA ekoprojektet där Övertorneå deltar.

Nätverkande
i flera världsdelar
ÄNDA FRÅN BÖRJAN HAR SVERIGES EKOKOMMUNER ODLAT INTERNATIONELLA
KONTAKTER OCH FÖRSÖKT HJÄLPA, MEN ÄVEN INSPIRERAS AV KOMMUNER OCH
REGIONER I ANDRA LÄNDER SOM VILL NÄTVERKA FÖR HÅLLBARHET. DET GÄLLER
ATT INTE UNDERSKATTA DEN WINWIN-MÖJLIGHET SOM FINNS I
SÅDANA SAMARBETEN.

S

VERIGE HAR KANSKE KOMMIT
längre än många andra länder när det gäller
att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.
Men det är också så att vi sitter fast i en
del lösningar där andra kan ta och visa på
kreativa genvägar som vi har svårt att testa.
Sekom anordnade den första internationella ekokommunkonferensen 27–29 maj 2008 i Helsingborg. Då,
ett par år efter starten, hade det internationella nätverket
vuxit till att omfatta ekokommuner över hela världen.

Argentina

Här följer några av de samarbeten
som är aktiva för tillfället:

Bland deltagarna i Helsingborg 2008 fanns borgmästarna från Bahir Dar och Mekele i Etiopien. Vid
hemkomsten tog de initiativ till ett utökat nätverkande
inom landet. De knöt också kontakt med Sustainable Sweden Association, som arbetar med att sprida
Sveriges miljötänk internationellt. Man började skissa
på ett gemensamt projekt som skulle hjälpa Etiopien
att utvecklas hållbart. Ett pilotprogram togs fram och
inriktningen antogs av Etiopiens parlament 2015. Ett
antal workshops för att få fram lokala aktionsprogram
har hållits. Besöksgrupper (finansierade främst med
regionala medel) har rest runt i Sverige och inspirerats av
arbetet i ekokommuner vid ett par tillfällen. De senaste
åren har projektet inlemmats i det program för Etiopiens
utveckling som FN-organet UN Habitat driver. Via Sida
och svenska ambassaden har en uppstartsfas finansierats
för att komma igång på allvar. Etiopiska staten har dessutom lovat att bidra med 30 %. Pilotarbetet är planerat
till fem år och bedrivs som fem regionala projekt samt
ett nationellt projekt som ska binda samman de regionala. Konflikten i landet har tyvärr bromsat upp hållbarhetsarbetet, men vi hoppas att det snart kan komma
igång igen.

USA
Ett 20-tal amerikanska kommunrepresentanter besökte
1997 svenska ekokommuner för att inspireras. Denna
så kallade ”Sustainable Sweden Tour” kom att följas av
flera. Ett nordamerikanskt ekokommunnätverk startades
2006. Intresset för hur föreningen arbetar i Sverige är
stort, och en delegation från Sveriges Ekokommuners
styrelse deltog på årskonferensen med National League
of Cities (Amerikanska kommunförbundet) 2011 i
Washington. Året därpå besökte en delegation amerikanska borgmästare Sverige och sammanträffade med
representanter från Sekom. Kontakterna har hållits levande under åren och 2017 talade nätverkets samordnare
Cynthia Contie vid Sekoms årskonferens i Luleå.

Chile
Flera delegationer från Chile besökte svenska ekokommuner efter det internationella mötet och 2012 skrev
Sekom och det chilenska kommunförbundet under ett
samarbetsavtal. Ett antal ekokommunprojekt har startats
i Chile sedan dess bland annat i ekoregionen Arauco,
och delegationer därifrån har besökt svenska kommuner.
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Sekom har ett samarbetsavtal med det argentinska
klimatkommunnätverket RAMCC sedan 2017. Representanter för Sekom och andra personer har besökt kommuner och kommunworkshops i Argentina vid ett par
tillfällen – också via webben. En argentinsk delegation
har varit på besök i Sverige och en argentinsk tjänsteperson har varit på utbytespraktik hos flera kommuner i
södra Sverige.

Etiopien
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Prisade cirkulära påsar
MATAVFALLSPÅSAR ATT HANDLA FRUKT OCH GRÖNT I FÖR ATT MINSKA
PLASTANVÄNDNINGEN. DET INITIATIVET FRÅN HUDIKSVALLS KOMMUN OCH COOP
BLEV ÅRETS CIRKULÄRA INITIATIV PÅ ÅTERVINNINGSGALAN 2020. EN TILL SYNES
ENKEL IDÉ SOM FÅTT MÅNGA EFTERFÖLJARE.

D

ET VAR UNDER 2018 som Hudiksvalls
kommun tillsammans med Stora Coop
Hudiksvall var först ut i landet med att erbjuda kunder att köpa frukt i en papperspåse för matavfall, som sedan används till
matavfallet i den bruna tunnan hemma.
– Det har fått en stor spridning i hela Sverige och det
är såklart jätteroligt. Tänk att få jobba åt en arbetsgivare
där man får testa idéer och rädda världen på samma
gång. Det kan ju inte bli bättre! säger Eva B Nilsson,
projektledare på Hudiksvalls kommun.

Nästa steg

Ersätter inte plasten

Flytande tvål och duschkräm innehåller mer kemikalier
än hård tvål. Den hårda är ofta billigare. Så lägg pengarna på något annat istället, gott fika kanske?
Smink och nagellack som blir över ska lämnas in som
farligt avfall på en återvinningscentral.
Välj så kort tvättprogram som möjligt för kläder som
bara behöver fräschas upp. Tiden du får över? Den kan
du lägga på något roligare! Och du, ta bara en matsked
(!) tvättmedel i tvättmedelsfacket, du behöver inte mer!

Butikernas kunder köper frukt i papperspåsar för matavfall, som sedan används hemma till avfallet. På så sätt
förlänger man livslängden för en påse. Man tillverkar
med andra ord inget nytt för att ersätta plasten.
– Det är ett enkelt exempel på att jobba mer cirkulärt. Påsen för matavfall finns redan och den är anpassad
för att hålla för blött matavfall och fungera i certifierad
gödsel på åkermark. I stället för att ta en ny fruktpåse
och sedan göra sig av med den när man kommer hem,
så nyttjar man en påse som redan finns och som har ett
uppdrag hemma, säger Eva B Nilsson.

Nästa steg är att minska mängden kassar framme vid
kassorna.
– Jag har tipsat om att ställa ut papperslådor som
varor levereras i, ute vid kassorna. Då kan kunderna ta
en lagom stor låda att packa sina matvaror i. På så vis
slipper man ta en kasse och förlänger livet på kartonger som redan finns. Vi får se hur det funkar, säger Eva
hoppfullt.

Vill du göra skillnad för miljön och framtiden?
Här kommer tre tips:

JOHANNES FRIDELL,
butikschef Stora COOP Hudiksvall
och Eva B Nilsson, projektledare på
Hudiksvalls kommun.
Foto: Hudiksvalls kommun
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Hållbar städservice
i Enköping
AVJONISERAT VATTEN HAR DRASTISKT MINSKAT KEMIKALIEANVÄNDNINGEN OCH
EN EGEN STÄDAKADEMI, DÄR DE OMKRING 100 MEDARBETARNA KAN KOMMA
MED ÖNSKEMÅL OM UTBILDNINGAR. DET ÄR INSLAG VID STÄDSERVICE,
ENKÖPINGS KOMMUN.

E

N FÖRKLARING är på sin plats. För att
få avjoniserat vatten tillsätts salt, och i en
särskild maskin blir vattnet avjoniserat och
får ett pH på 11. Vattnet används bland
annat för att torka bänkar och andra ytor
samt i skurmaskiner.
Upprinnelsen var att en av cheferna kom i kontakt
med företaget som sålde vattenmaskinerna.
– Vi var bland de första som testade det här vattnet,
och vi tyckte att det funkade jättebra. Så vi har köpt in
fler maskiner, och alla skolor har en egen, säger Katarina
Bagge, enhetschef, Städservice.

Minskad kemikalieförbrukning
Det avjoniserade vattnet kostar runt 25 öre per liter och
har använts sedan 2015. Det har lett till att kommunen
har kunnat plocka bort en del kemikalier, t.ex. glasputs
och allrent, och man har kunnat minska användningen
av alkaliskt sanitetsrent.
Vid tillverkningen av vattnet får man även ett vatten
som är desinficerande. Det kan användas för att spreja
exempelvis handtag, bänkar och toalettsitsar efter att de
torkats.
– Vi får ut en bruksfärdig lösning i stället för att blanda ut kemikalier med vatten och därmed minskar risken
för överdosering, säger Katarina Bagge.

– Vi har bland annat en webbaserad städutbildning,
och meningen är att på två år ska all personal ha gått den.
Det är väldigt mycket bilder och filmer, så att den ska vara
lätt att förstå. Den finns också översatt till flera språk. Utbildningen är en metod för att vi ska ha en säker städning,
säger Ulrika Dahlin, verksamhetsutvecklare.

Svenska och mindfulness
Det kan också röra sig om utbildningar utifrån medarbetarnas önskemål. Ett exempel kom efter det att man
tagit över städningen åt fastighetsbolaget.
– Medarbetarna kände sig inte säkra i källarna, så vi
ordnade en självförsvarsutbildning. Vi försöker att skräddarsy så gott det går, säger Ulrika Dahlin.
Nämnas kan också vikarieutbildningar och språkträning i mindre grupper, eftersom ganska många inte har
svenska som modersmål.
2018 gjordes en stor satsning, där en konsult medverkade för att fokusera på personligheter, egenskaper och
egna mål. Vid ett tillfälle var temat stress, och det har
lett vidare.
– Vi har haft utbildning i mindfulness. Många känner sig stressade i dag, och att motverka det är en del i
hållbarhetsarbetet, säger Ulrika Dahlin.

Webbaserad städutbildning
Städservice har vidare sin egen utbildningsavdelning,
som startade 2017. Vid denna städakademi får medarbetarna bland annat en rätt omfattande städutbildning.

VANLIGT VATTEN BESTÅR av vattenmolekyler, men också av olika
andra partiklar som exempelvis salter och mineraler. I vissa sammanhang
vill man bli av med dem – som i vatten till bilbatterier eftersom avlagringar av mineraler som kalk försämrar batteriets förmåga att ladda.
Det kan göras genom avjonisering. Joner är elektriskt laddade atomer
eller molekyler. Genom att få bort laddningen i atomerna får man dem att
släppa föreningen med salter och mineraler, så att de kan avlägsnas. Det
kan göras både genom elektrisk behandling eller genom filtrering.
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SKANNA
QR-KODEN
FÖR ATT SE
FILMEN OM
SOLELEVER

Solelever
– ett lysande exempel
SOLELEVER VAR ETT SAMARBETE MELLAN NATURSKYDDSFÖRENINGEN OCH HÅBO,
SIGTUNA OCH UPPLANDS-BRO KOMMUNER UNDER 2019–2020. ETT RESULTAT AV
SKOLPROJEKTET ÄR ATT ELEVERNAS FAKTAKUNSKAPER OM ENERGI OCH KLIMAT,
SÄRSKILT SOLENERGI, ÖKADE FRÅN 55 % RÄTTA SVAR TILL 83 % I GENOMSNITT.

S

YFTET MED SATSNINGEN var att
skapa ett pilotprojekt och testa ett koncept som kunde bidra till att stärka elevers
kunskaper om energi och klimat med
särskilt fokus på solenergi. Medverkande
skolor har fått möjlighet att utveckla samarbete över
ämnesgränser och med olika samhällsaktörer. Projektet
har också gjort att kommunens energi- och klimatrådgivning har nått barn och ungdomar - en målgrupp som
de annars har haft svårt att nå.
Naturskyddsföreningen har fungerat som bollplank
och stöd i processen. Parterna tog tillsammans fram och
testade ett koncept för skolor att arbeta ämnesintegrerat
och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor – från
det lokala till det globala.

hållbar utveckling. Bland elevernas kreativa och intressanta bidrag fanns konstruktioner som båtar, vattenkraftverk, vattenrenare och luftrenare.

Båtar, vattenkraftverk m.m.

Inom projektet har eleverna även intervjuat en förälder
eller annan vuxen i deras närhet. Intervjuuppdraget,
som var frivilligt, syftade till att initiera samtal om
energivanor i hemmet och skapa reflektion kring det
egna hushållets möjligheter att satsa på solceller oavsett
bostadstyp.
I projektet har man också testat elevernas kunskap
före och efter projektet. Resultatet visar en tydlig progression hos eleverna inom energi- och klimatområdet.

I projektet har teoretiska och praktiska övningar varvats
med studiebesök och föreläsningar (i den mån det var
möjligt på grund av coronapandemin). De tre kommunerna tog fram en lista med möjliga studiebesök på
solcellsanläggningar, kraftvärmeverk och andra verksamheter som var öppna för att ta emot elever.
Projektet avslutades med en innovationstävling där
eleverna fick i uppgift att ta fram en uppfinning som
med hjälp av solceller löste ett problem och bidrog till
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Test på Tekniska museet
Tekniska museet har tagit fram ett digitalt koncept,
Hållbar vision, som en av Solelevernas skolor har
testat. Klasserna fick tillsammans med museets pedagog
(antingen på plats eller via länk) klura på innovativa
lösningar för en hållbar framtid och bygga 3D-modeller
av sina idéer. Skolprogrammet Hållbar vision i sin helhet
finns nu tillgängligt som digital distansundervisning eller
som fysiskt besök på Tekniska museet för skolor att boka
in sig på.

Även vuxna intervjuades om energivanor

SLUTRAPPORT
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Helsingborgsskolor
nådde matsmarta mål
HALVERAT MATSVINN OCH 25 % MINDRE KLIMATPÅVERKAN FRÅN LIVSMEDEL
VAR DE TVÅ MÅLEN FÖR SMARTMAT HBG. BÅDA UPPNÅDDES. DE VIKTIGASTE
INSLAGEN I PROJEKTET HAR VARIT MÄTNINGS- OCH UPPFÖLJNINGSARBETET
OCH FRAMFÖRALLT MATLAGARNAS ARBETE.

F

ÖR ATT MÄTA MATSVINNET på
daglig basis användes en digital plattform för
att kunna registrera och följa upp svinnutvecklingen på ett enkelt sätt. Plattformen
sammanställer data om livsmedelsinköp,
ger information om hur klimatavtrycket ser ut och har
möjliggjort en enkel uppföljning.
Ett förvaltningsövergripande samarbete har också haft
betydelse. Det har medfört flera perspektiv på frågor om
klimatsmart mat och har också borgat för att effekterna
från projekten kan bli långvariga.

Nya recept och odlingar
Matlagarna har kanske varit den viktigaste ingrediensen i framgångsreceptet. Bland de kreativa idéerna kan
nämnas @loveofgreenfood, där man kunnat följa vad
som serveras varje dag och få recepttips, knep för att ta
hand om rester på goda sätt och följa groddodlingar i
matsalen.
Andra goda inslag har varit ”svinnovationen” grönsaksflis i samarbete med en leverantör, lågstadieelevers
studiebesök i köken samt livesändningar på Facebook
med svar på frågor om skolmaten.
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Certifiering och AI
En skola har infört en vegovecka i månaden, och på en
annan finns skyltar som visar olika råvarors klimatpåverkan och proteinhalt.
På många av stadens förskolor odlas det i pallkragar,
fönsterkarmar och växthus. Genom det får eleverna sina
första kunskaper om matens väg från jord till bord och
det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med
skolmaten längre fram.
Projektet har också omfattat utbildningar och inspirationsföreläsningar. Dessutom har man testat SmartMat-certifiering och om det går att använda artificiell
intelligens, AI, för att förutspå matsvinn och i och med
det få fram nya planeringsverktyg.

SLUTRAPPORT

Skräddarsytt
avtal för återvinning
SKRÄDDERIAVTAL SKA ÖKA ÅTERANVÄNDNINGEN I KUNGSBACKA KOMMUN. SOM
EN DEL I ARBETET MED HÅLLBAR KONSUMTION TAR KOMMUNEN FRAM FLERA
REPARATIONSTJÄNSTER, ELLER CIRKULÄRA TJÄNSTER, FÖR INTERNA INKÖP. EN
ÄR ATT ARBETSKLÄDER KAN SKICKAS PÅ LAGNING HOS SKRÄDDERI.
– Kommunen är en stor kund av varor och tjänster och
därmed också en viktig pådrivande kraft när det gäller
hållbar konsumtion. Snarare än att köpa nytt behöver vi
bli bättre på att underhålla och laga det vi har. Och våra
kläder är en stor miljöbov, säger Anna Hallin, hållbarhetssamordnare vid Kungsbacka kommun.
Ett avtal om lagning av arbetskläder har slutits med
företagen K2C i Kungsbacka och Repamera.

Socialt företag
K2C i Kungsbacka är ett arbetsintegrerat socialt företag, som startade upp 2017 med att reparera cyklar från
kommunens återvinningscentraler. Därefter utökades
verksamheten med ett skrädderi, och företaget har flera
anställda som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.
– Det här avtalet innebär en ökad trygghet för våra
anställda. Vinsten återinvesteras i företaget och våra
anställda. Allt vi gör handlar om återvinning och att ge
både människor och material en andra chans, säger Lars
Person, vd för K2C i Kungsbacka.

”Stolt över att få möjligheten”
Repamera är ett företag som erbjuder skrädderitjänster
på nätet och avtalet med Kungsbacka kommun är det
första med en offentlig aktör.
– Jag är faktiskt väldigt stolt över att få möjligheten
att hjälpa till att göra Kungsbacka kommun ännu mer
cirkulär. Vi tillgängliggör skrädderitjänster för privatpersoner i hela Sverige, men det verkar finnas en lucka som
vi hoppas kunna fylla vad gäller lagning av kläder i större
volymer från företag och offentlig sektor, säger Henning
Gillberg, vd för Repamera.

Nya cirkulära tjänster
Återanvändning av kläder ger stora klimatvinster.
– Ett kilo textilavfall ger 25 kg CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar 200 kilometers körning med bensindriven
personbil. Dessutom används väldigt mycket kemikalier
vid framställningen av nya kläder, ungefär två kg kemikalier per kg färdig textil, säger Anna Hallin.
Lagning av mobiltelefoner och surfplattor är exempel
på nya cirkulära tjänster i Kungsbacka kommun.
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Klintehamn planerar digitalt
VAR PASSAR DET ATT BYGGA BOSTÄDER? VILKA PLATSER BÖR VI MÅNA OM? HUR SKA
GRÖNOMRÅDEN, TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR UTVECKLAS I FRAMTIDEN? FÖR ATT
ENGAGERA SÅ MÅNGA INVÅNARE SOM MÖJLIGT VALDE KLINTEHAMN PÅ GOTLAND
EN DIGITAL MODELL SOM ÄR I FRAMKANT.

V

ILJEINRIKTNINGEN VAR att genomföra en snabbare process närmare medborgarna, genom en bred och tidig dialog. Den har
bland annat omfattat 100 skolelever och två
workshops med företagare.
När Region Gotland höll ett ”öppet kontor” under
våren 2018 kunde Klintehamns invånare komma med synpunkter. Det följdes av ett traditionellt samråd 2019 innan
programmet godkändes under hösten.

Interaktiv karta
Det unika för programmet är den digitala delen. Av de
verktyg som har använts för dialog och samråd kan nämnas
en interaktiv karta med möjlighet för vem som helst att
markera platser och områden och lämna kommentarer.
Själva programmet har också funnits i en digital version,
där innehållet presenterats på ett tilltalande och lättnavigerat sätt.
– Där ligger vi långt framme i landet. Många andra
kommuner tittar på Gotland som ett gott exempel. Hur vi
har lyckats utveckla de här processerna och hur vi jobbar
för att få med digitalisering som ett arbetssätt, säger Eva
Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

”Helt rätt och jätteviktigt”
Att Region Gotlands projekt DiSa, alltså Digital samhällsbyggnad, haft stor betydelse bekräftas av fler aktörer.
– De digitala verktygen är jätteviktiga för den generation som kanske inte kommer på möten, då har man
möjlighet att påverka den vägen också. Det är helt rätt och
jätteviktigt, säger Göran Wahlqvist från Klintetraktens
framtid, som varit med och bidragit till programmet.
Nu finns utgångspunkter, mål och strategier för Klintehamns framtida utveckling samlade i Program Klintehamn
2030. Programmet har tagits fram av ekoregionen Region
Gotland i samarbete med boende, företagare och föreningar i Klintehamn.

OM
PROJEKTET

DIGITAL
VERSION
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Myran – innovativa
strån till stacken
MÅLET ÄR ATT OMRÅDET MYRAN BLIR EN NY OCH ATTRAKTIV ENTRÉ TILL
STADEN ENKÖPING. ASFALTSBELAGDA OMRÅDEN OCH LAGERLOKALER
OMVANDLAS SÅ ATT MÄNNISKOR KAN INTERAGERA MED VARANDRA OCH
MED NATUREN OCH SÅ ATT BÅDE BEFINTLIGA OCH NYA VERKSAMHETER KAN
UTVECKLAS.

K

OMMUNSTYRELSEN HADE 2016
klubbat ett utvecklingsprogram för stadsdelen Myran för att få fram en övergripanPO549
de bild av områdets framtida användning
med avsikt att gynna Myrans och även
Enköpings utveckling i stort. Med detta ville kommunen
ta till vara områdets höga etableringsvärde och med en
helt ny profil underlätta för näringslivet, befintliga och
nya företag, att utvecklas.
ENKÖPING / EUROPAN 15

Stadsodling
För att få fram kreativa idéer om hur intentionerna från
utvecklingsprogrammet skulle gestaltas anmälde Enköpings kommun 72 av totala 98 ha i Myran till Europan
15, världens största återkommande arkitekttävling för
unga arkitekter. Vinnande förslag Root City bygger på
ett koncept som syftar till att skapa en hållbar stadsdel
med gröna stråk, gröna rum och smarta system samt
tegel som röd tråd vad gäller byggnaders utformning.
Förslaget uppmärksammar områdets stora potential
för utevistelse och hållbart resande med fokus på gångoch cykeltrafik. Andra inslag är utveckling av kommersiella gröna system såsom vertikal odling, möjligheter
för växthus på upp till 65 000 kvm, vilket i teorin skulle
göra 8 000 personer helt självförsörjande under ett
halvår. Det tillsammans med solceller och andra smarta
lösningar inom energianvändning, omhändertagande av
dagvatten och liknande syftar till att skapa en klimatneutral och motståndskraftig stadsdel för att möta klimatförändringar på bästa möjliga sätt.

Myran today. Large impervious surfaces.
Lack of green qualitative areas.
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Myran today. Fragmented urban structure due to large traffic routes.
Decentralized location of services.

Myran today. Large and undefined green spaces.
Limited and discontinuous pedestrain paths.

Klimatomställningen prioriterad
För att lägga fokus på klimatomställning i samband med
Myrans omdaning till en hållbar och klimatsmart stadsdel har Enköping och åtta andra svenska kommuner fått
omkring fyra miljoner kronor var från det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities. Syftet är att med
hjälp av forskning och digitala verktyg använda Myran
som testbädd för att ta fram norm för Enköpings framtida utveckling som en hållbar och klimatneutral småstad
och med detta höja tempot i klimatomställningen.
– I arbetet med klimatomställningen representerar
Enköping Sveriges alla mindre kommuner. Enköping ska
därför gå före och visa att omställningen är prioriterad
när vi bygger och utvecklar ett växande Enköping. Arbetet ska bygga på ett innovativt arbetssätt, säger Ingvar
Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

1

Om Viable Cities:
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med
syfte att snabba på omställningen till klimatneutrala
städer 2030. Programmets tidsram är 2017–2030 och
genomförs i en samlad satsning från Energimyndigheten,
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Formas,
det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. De
kommuner som ingår i Viable Cities är Enköping,
Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Växjö. Deltagande i Viable Cities innebär
samarbete mellan ovannämnda kommuner för att höja
allas kompetensnivå och förmåga att möta kommande
utmaningar.

New connection over the railway area.
Existing parking connected to railway area is covered with park.
Existing food stores establish vertical farming on roofs.

Locally produced bricks are used in facades and paving. Sustainable and
consistent architecture while at the same time allowing variation.

A city promoting innovation and sustainable
growth.
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Enköping is a medium-sized Swedish town with a long history. Today, almost 45,000 inhabitants live in
the municipality, of which about half live in the urban area. Already during prehistoric times, Enköping
was, thanks to its proximity to Lake Mälaren, a trading place where people later came to settle. Due to

Myran is a 72-hectare area in the northern part of Enköping’s urban area. The area is limited in the
north and in the south by two elongated physical barriers in the form of the highway E18 in the north
and the railway in the south. In the west, the area is bordered by Salavägen and in the east by water-

In Enköping, Haga brick factory is the only remaining factory in Sweden that produces facade bricks
in large scale. As new facade materials and new building technology developed, the brick industry in
Sweden decreased. In connection with the 1960s million program, the great decline for Swedish brick

A city whose urban planning promotes human exercise and activity is a city that promotes health since
good exercise habits are fundamental to a healthy life. This is in line with the treatment methods of the
nationally acclaimed and innovative city doctor of Enköping, Dr. Westerlund (1839-1924). His patients
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Myran today. Large impervious surfaces.
Lack of green qualitative areas.

Myran today. Fragmented urban structure due to large traffic routes.
Decentralized location of services.

Myran today. Large and undefined green spaces.
Limited and discontinuous pedestrain paths.

New connection over the railway area.
Existing parking connected to railway area is covered with park.
Existing food stores establish vertical farming on roofs.

Locally produced bricks are used in facades and paving. Sustainable and
consistent architecture while at the same time allowing variation.

A city promoting innovation and sustainable
growth.

ANALYSIS / ENKÖPING

ANALYSIS / MYRAN

CONCEPT PART 1 / BRICK FACADES

CONCEPT PART 2 / GREEN ROUTES

TRADE

NEGLECTED AREA WITH POTENTIAL

SWEDEN’S ONLY BRICK FACTORY

EXERCISE AND HEALTH

Enköping is a medium-sized Swedish town with a long history. Today, almost 45,000 inhabitants live in
the municipality, of which about half live in the urban area. Already during prehistoric times, Enköping
was, thanks to its proximity to Lake Mälaren, a trading place where people later came to settle. Due to
the isostasy of the land crust, the shoreline has moved south, but Enköping has remained connected
with Lake Mälaren through a four-kilometer long watercourse, Enköpingsån, which starts at the harbor
and opens into Lake Mälaren. Enköping remained an important trading city until the 18th century.

Myran is a 72-hectare area in the northern part of Enköping’s urban area. The area is limited in the
north and in the south by two elongated physical barriers in the form of the highway E18 in the north
and the railway in the south. In the west, the area is bordered by Salavägen and in the east by watercourses that form a natural boundary with the adjacent new plan area.

In Enköping, Haga brick factory is the only remaining factory in Sweden that produces facade bricks
in large scale. As new facade materials and new building technology developed, the brick industry in
Sweden decreased. In connection with the 1960s million program, the great decline for Swedish brick
came and several hundred Swedish brick factories have since then shut down. Haga brick factory in
Enköping has a long history and has delivered bricks to, among other things, the gas clocks at Värtahamnen in Stockholm in 1891. The brick factory has existed since 1883.

A city whose urban planning promotes human exercise and activity is a city that promotes health since
good exercise habits are fundamental to a healthy life. This is in line with the treatment methods of the
nationally acclaimed and innovative city doctor of Enköping, Dr. Westerlund (1839-1924). His patients
often received directives on physical activity as part of their therapy. As a bonus, a city that promotes
walking and biking instead of travelling by car is also good for the environment.

PARKS
The watercourse connecting Enköping with Lake Mälaren was extended during modern times with a
man-made canal that today is an appreciated feature in the city. The canal runs one and a half kilometers through central and southwestern parts of Enköping’s urban area where it runs along several
parks, including the famous town park Drömparken. Enköping features a large amount of parks and
is also known for these, which is the reason why the city proudly chooses to call itself City of Parks
(Parkernas stad).
SWEDEN’S CLOSEST CITY
Enköping is not only called the City of Parks. It has several nicknames related to the qualities or
products of the city. One of these has to do with Enköpings favorable geographical location. The city is
close to several of the country’s most populated cities, which is why it is nicknamed ”Sweden’s Closest
City” (Sveriges närmaste stad). Within a radius of 120 kilometers, one-third of the Swedish population
can be found. Stockholm, Uppsala and Västerås are all less than an hour’s drive away.
INDUSTRY
The logistically advantageous situation between several important cities has not only been an important factor in the historical growth of Enköping but it also holds a great future potential when new
companies choose to establish their business. Enköping has previously had a strong innovation culture
and industry sector. The clearest example of this is the wrench, which was one of many inventions that
were invented by the inventor JP Johansson in Enköping late in the 19th century.

The area is today largely asphalted with simple buildings in varying scale. The area was previously
characterized, to a greater extent, by light industry, but has over time switched more to retail and
grocery trade. Green surfaces are limited and undefined and the traffic situation is inadequate for both
pedestrians and cyclists. There is no consistent network for cycling and walking paths and in many
parts of the area there is no traffic separation at all. Today, Myran is a place that you almost exclusively
approach and move within by car.
Thanks to the location of the area in the city, close to the central parts of Enköping and proximity to the
railway and railway station, there is a great potential to take advantage of. The area’s proximity to the
highway also gives it good exposure for passers-by and good conditions for accessibility, transport and
logistics for existing and future companies in the area.

The vision for Myran is a green urban area that not only stands prepared for the challenges that the
future might but also takes the lead in sustainable development of existing and new urban areas. The
existing asphalt covered areas and warehouses will be replaced or transformed into spaces that have
qualities that allow people to interact with each other, and with nature, for an interplay that both can
benefit from. Ecological, social, health-related, economic and historical aspects are all interwoven with
each other in the concept of the new productive city - Root City.

HEALTH
The most famous person from Enköping, alongside JP Johansson, is Dr. Ernst Westerlund, whose
treatments came to make him nationally renowned. The doctor Westerlund, who was active during
about the same time as the inventor Johansson, was a city doctor in Enköping. He had an innovative
approach to health that included, among other things, work and exercise as a part of therapy. Patients
from all over Sweden, but also from other parts of Europe, came to Enköping to receive his treatments.

The idea is that the qualities that are injected to the area also will contribute to a positive development
of Enköping in its entirety. The concept can be seen as divided into four parts - brick facades, green
routes, green spaces and smart systems. These four conceptual parts handle four different aspects in
the development of the area while at the same time having strong interaction with each other, creating
overall synergy effects.

Enköping, at this time, also had a strong position in agriculture. Many different vegetables were cultivated to a large extent in the city during the middle of the 19th to the early 20th century. The cultivation
of a specific vegetable, the horseradish, stood out from the rest and came to be strongly associated
with Enköping which is why the city had the nickname ”Horseradish City” (“Pepparrotsstaden”). In recent years, Enköping has also come to be associated with the military. Since 1943, Enköping has been
a garrison city with many employees within the Armed Forces.

The advantages of using bricks are many. It is a durable and maintenance-free material that has been
used as a building material for thousands of years. To make new bricks, clay, sand, sawdust, old bricks
and other crushed rock-based materials are used. The brick is burned in a furnace. The smoke formed
during the firing is almost exclusively made up of water vapor. The clay used in the production in Haga
brick factory is locally retrieved as there is plenty of clay in the Enköping area. Many new buildings in
Enköping, including the Enköping new bath house and Munksundsskolan, have bricks from Haga in
their facades.
LOCALITY AND CIRCULAR ECONOMY

CONCEPT / ROOT CITY

The area will be characterized by smart systems with regard to energy, water and production; high
green area factor and large element of greenery; and good opportunities for communication, health and
recreation. This transformation and future development is designed to take place in a way that makes it
root well in Enköping and in the city’s background, culture and history.

AGRICULTURE AND DEFENSE

PRODUCTION

The brick is not only an environmentally friendly and future-proof material, it also represents and
symbolizes Enköping’s history while strengthening the local industry. In addition, the brick expresses
something complex that is composed of smaller parts in an ordered form. The tiles are either locally
retrieved or come from recycled material, which is in line with the concept of a circular economy.
APPLICATION
The transformed Myran-area will gradually develop with a large feature of locally produced brick. Both
the buildings and the urban spaces between the buildings will be characterized by a cohesive theme
in brick. This can for example be expressed by brick being used in parts of the facade and brick as a
ground covering in the planned walkways and parks.
The brick and the composition of a brick wall can be designed in infinite ways. The color of the brick
and the joint can be varied, as well as different formats of the bricks and different types of brickwork
can give different expressions, which means that the buildings will automatically distinguish themselves
from each other. Furthermore, bricks work perfectly with other materials such as glass, wood and sheet
metal to create a modern expression.
Bricks as an exposed building material becomes a cohesive visual theme in the area. The use of the
material connects the new buildings and the new urban spaces with the history of Enköping - while it
also benefits the local industry and the environment thanks to its sustainability. Bricks also allows a
varied design between the individual buildings while allowing for a clear connection among them. This
approach of choosing brick as the main building material provides a stable foundation, regarding both
the environment and aesthetics, in the future planning of the area.

SOCIAL SUSTAINABILITY
With the shift from going by car to walking or biking, more people are moving and taking place in the
city which means that the general speed of traffic is lowered. The conditions for meeting, greeting and
seeing other people are automatically improved and thus the conditions for creating a socially sustainable city are also improved. These simple forms of social activity are valuable in themselves, but they
are also basic prerequisites for more complex forms of interaction between people, such as friendship
and relation. A city with many people in the public spaces is thus a safer city that promotes interaction
and meetings between, new as well as acquainted, people.
GREEN NETWORK
Enköping has a reputation as a City of Parks thanks to its many and beautiful parks. A description
that there is reason to be very proud of and an urban planning strategy that creates added value for
many people in the city. This principle of parks in the city will also injected into the new developments
of Myran in the form of green streets and routes that contain walking and cycling paths accompanied
by a lot of vegetation or water. These routes form a green network across the area that makes it safe,
accessible and stimulating for pedestrians and cyclists (and other road-users on scooters and boards)
to stay and move between different places within the area.
BIOTOPE AREA FACTOR
In line with the challenges that the world is facing regarding increased urbanization and climate changes, higher demands are put on urban planning. One of these demands is to create cities with more and
larger areas of greenery. A high biotope area factor means that there is plenty of room for ecosystem
services such as noise reduction, air purification, stormwater management and biodiversity to be accommodated in the area. The new green network of paths proposed in the area does exactly this since
it significantly increases the biotope area factor in the area. Furthermore, all green streets and routes
will have a high surface permeability coating. This provides good stormwater management and also
good conditions for planted trees in regard to the gas exchange and the infiltration they need in order
for their root system to spread and for the trees to grow.
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(D)elade bilar och cyklar
EN BIL VID NÅGRA FÅ TILLFÄLLEN I MÅNADEN ELLER EN CYKELTUR TILL
VÄNNERNAS SOMMARHUS UTAN ATT KOMMA FRAM SVETTIG? KARLSKRONA
KOMMUNS ELFORDONSPOOL HAR LÖSNINGARNA.
– Grundtanken är att vi ska använda våra bilar bättre. Samtidigt gör vi det något lättare att bo och leva i
Karlskrona utan egen bil. På så vis bidrar vi också till
att minska den negativa påverkan på miljön, säger Kent
Lindström, chef på logistikavdelningen, Karlskrona
kommun.
I kommunens nya fordonspool finns fem elbilar och
tolv elcyklar att hyra. Elcyklarna och en elbil finns tillgängliga dygnet runt, medan övriga fyra bilar används av
kommunens anställda under dagtid och går därför bara
att hyra på kvällar och helger.
Poolen har expanderat med lastcyklar och transportfordon, som delvis drivs av lokalt producerad el från ett
hybridiserat sol- och vindkraftverk.
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Låser upp med sms
För att kunna boka ett fordon behövs ett månadsabonnemang, och bokningarna görs enkelt via dator eller
mobiltelefon.
– När din bokning börjar får du ett sms som du
svarar på för att bilen ska låsas upp. Sedan använder du
en vanlig bilnyckel som finns i bilen när du ska köra. På
så sätt är du inte beroende av öppettider i en reception,
säger Kent Lindström.
Bokningssystemet ger även en överblick av elbilarnas
och cyklarnas laddningsstatus och varnar om fordonen
behöver ytterligare uppladdning.

SLUTRAPPORT

LÄRDOMAR FRÅN
KARLSKRONA
FÖRARBETE Definiera utmaningen som finns
och tänk över vilka lösningar som skulle kunna
passa just er! Hitta stöd i de målsättningar och
strategier som finns i din organisation.
FÖRANKRING Lägg fokus på kostnadseffektivitet. En elfordonspool är en lösning som sparar
resurser för kommunen och samtidigt erbjuder en
tjänst till invånarna. Att arbeta med miljö är med
andra ord en bra affär!
UPPHANDLINGSFORM Karlskrona kommun
valde att använda sig av en funktionsupphandling,
då det kan vara svårt att göra en traditionell kravställning med många tekniska krav.
KRAVSTÄLLNING Ta hjälp av andra, både i
och utanför din organisation. Om du vill se hur
Karlskrona kommun kravställde, kan du gå in på
karlskrona.se/mobilitet.
SÖK STÖD OCH BIDRAG Här följer några tips
på alternativ som finns: Gröna lån, Energimyndigheten, Klimatklivet, EU-medel. För fler tips
har RUS (Regional Utveckling och Samverkan i
miljömålssystemet) gjort en sammanställning över
sökbara stöd och bidrag i ”Var finns pengarna?”
UTFORMNING Tänk över målgrupp och utgå
från det när poolen ska utformas. Hitta er nisch! I
första hand bör funktion säkras framför utseende,
men det finns ett marknadsföringssyfte med att ha
en tydlig grafisk profil.
VAL AV FORDON Fundera över vilka typer av
fordon som ska finnas i poolen. Ska det bara finnas
bilar eller något mer? Kanske en skåpbil för tyngre
last? Lastcykel för veckohandling? Elcykel för
utflykter eller för att ersätta bilresor?
ALLMÄNNYTTA Genom att öppna upp poolen
för privatpersoner ökar samhällets multimodalitet,
det vill säga tillgängliga transportmedel för olika
typer av resor, vilket i sin tur skapar ett mer hållbart transportsystem.
PLACERING För att få en hög grad av användning bör poolens placering vara genomtänkt. Den
behöver placeras i anslutning till andra trafikslag,
gärna i närheten av kollektivtrafik.
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Bin bidrar till bättre
stadsmiljö i Nybro
NYBRO KOMMUN HAR SATSAT PÅ EN HÅLLBAR OCH KLIMATANPASSAD
STADSMILJÖ. ANLÄGGNING AV SANDBÄDDAR GYNNAR BÅDE BIN OCH EN
BIOLOGISK MÅNGFALD. BIN OCH ANDRA POLLINERANDE INSEKTER BIDRAR TILL
RIKLIGARE SKÖRDAR AV GRÖNT, HONUNG, FRUKT OCH BÄR.

P

Å FLERA OMRÅDEN är tidigare skötselytor utgångna och därför planeras en
längre hållbarhetstid och större fokus på
klimatanpassning än tidigare. Områdena
indelas i etapper där sandbäddar anläggs
först och sedan växtlighet.
Sandbäddarnas funktion och uppbyggnad är flerfaldig
sett ur hållbarhet, dagvattenrening, biodiversitet och
låga driftkostnader. Stödkanter av naturligt material som
cortenstål gör att sandbäddarna blir beständiga och att
funktionen blir långsiktigt. I bäddarna hittar solitärbin
naturliga boplatser.

Symbios mellan svamp och växter
Växterna blir speciellt anpassade för sandbäddarnas
funktion, där biokolet även gynnar bildningen av mykorrhiza, en symbios mellan svampmycel och växtrötter.
Svampen får organiska föreningar från växtrötterna,
medan svampmycelet hjälper växterna att ta upp vatten
och näring.
Växtvalet kommer att innebära låga driftkostnader
med minimal ogräsrensning, gödsling och bevattning.
Torktåliga växter överlever även längre i sanden, när
rötterna tillåts gå ner på djupet för att finna vatten och
näring. Växterna kommer att ge föda åt pollinerande
insekter i form av nektar och pollen.
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Grönt året om
Rätt komponerade blommande utemiljöer bidrar också
allmänt till känslor av trygghet och sociala trivselvärden
nära där människor bor och rör sig.
Planteringarna runt centrum, stationsområde och
park kommer delvis att ramas in av växter med ett
prunkande innehåll av blommande prärieväxter och ge
ett naturligt intryck med en del lätt upphöjda sandiga
vegetationsytor. Blomning sker återkommande under
sommarsäsong med en vintergrön inramning. Stommen består av städsegrön palmlilja och idegran samt
prydnadsgräs – ytorna täcks av blommande perenner.
Markbelysning kommer att lysa upp träd, utemöbler
och en del rabatter. Från söder om stationen kommer
stadens siluett att ses från naturliga gångstråk över
blommande fält.

Foto
Caroline fixar bilder
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Ljungby gör sig redo
för framtida klimat
I ARBETET MED KLIMATANPASSNING HAR LJUNGBY KOMMUN TAGIT FRAM EN NY
ARBETSMODELL. VERKTYG MED SKYFALLSKARTERING, KLIMATSCENARIER OCH
ANDRA INSLAG SKA UNDERLÄTTA EN PRIORITERING AV ÅTGÄRDER. KOMMUNEN
VILL OCKSÅ ANVÄNDA DEN LOKALA BERÄTTARTRADITIONEN I ARBETET.
Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar Sverige
på flera olika sätt. Framför allt handlar det om höjda
temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd.
Samtidigt kan vi se perioder av längre torka. Vi står
inför att det oftare inträffar extrema väderhändelser, som
kommer att påverka vårt samhälle.
Arbetet med klimatanpassning i Ljungby utgår från
en metod där kommunen tittar på klimatscenarier för
nutid samt 15 år, 30 år respektive 45 år framåt. Längre
fram ska man komplettera med ett klimatscenario för
år 2080. Eftersom det är oklart hur klimatförändringar
kommer att påverka oss, ska klimatforskningen följas för
att eventuellt revidera scenarierna.

Redan de närmaste åren
I arbetet utgår kommunen från data och statistik från
bland andra SMHI.
– Vi ska försöka beskriva hur kan det se ut med
kommande klimatförändringar. Genom scenarier som
inte sträcker sig så långt, blir det lättare att förhålla sig
till dem. Vi kommer också att se klimatförändringar de
närmaste åren oavsett åtgärder mot utsläpp, säger Hanna
Svahnström, miljöstrateg vid Ljungby kommun.
– För att få till ett bra arbete och engagemang tror vi
att det är viktigt att det går att relatera till klimatscenarierna, och att de inte enbart beskrivs och kommuniceras
genom siffror och statistik.

Ekonomiskt hållbara åtgärder
Scenarierna ska användas för att bedöma när olika åtgärder ska sättas in. Till exempel kan det handla om att ta
hänsyn till installationers livslängd och när vi väntar oss
störst behov av installationen. I vissa fall kan det då bli

KOMMUNEN VILL TILLGÄNGLIGGÖRA
information för att utveckla arbetet med klimatanpassning i kommunen. Genom lågpunktskartering
synliggörs rinnvägar och platser där vatten sannolikt
samlas vid kraftiga skyfall.
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tydligt att det är mer ekonomiskt hållbart att göra andra,
mer långsiktiga åtgärder i närtid.
– Hypotetiskt kan man tänka sig ett beslut om att
sätta upp markiser på alla byggnader. Då måste man
fråga sig hur lång livslängden är. Kommunen måste alltid
prioritera olika behov, och då är det viktigt med bra
underlag, säger Hanna Svahnström.
– Ett annat exempel är åtgärder i våtmarker, som
tar lång tid. Vi kommer att övervaka hur det ser ut vid
vattendragen och hur det står till med erosion.

Berättelser man kan relatera till
Arbetet framåt sker längs flera parallella spår. Det
handlar bland annat om nämnda kartverktyg, hur
planering av bebyggelse ska ske samt en integrering av
riskarbete i olika frågor.
För spridande av information utanför den kommunala organisationen finns planer på att väva in den muntliga berättartradition som finns i kommunen.
– Vi hoppas kunna involvera allmänheten och väcka
engagemang genom att skapa berättelser som man kan
relatera till, säger Hanna Svahnström.

LJUNGBY KOMMUN har erfarenheter av problem med översvämning
i samband med kraftiga skyfall.

I CENTRUM har flera regnbäddar/raingardens anlagts, för att kunna ta
emot stora mängder vatten men också klara perioder av torka.

Designelement
{XXX}

"Vi kan inte bara sitta i skolan och vänta på att eleverna skall komma till oss. Vi måste gå hem till dem, knacka på dörren och försöka ta
med dem. Om det inte fungerar kan vi inte bara acceptera att vi har försökt att ta med dem! Då måste vi börja arbeta med distansundervisning. Alla barn har rätt till utbildning, oavsett var de är”
- Emma Dahl, rektor i Kungsbacka kommun

Framtidens distansundervisning

Idag står i genomsnitt var sjätte skolbänk i Sverige tom på grund av de 10 500 barn och unga som av olika
anledningar inte kan delta i sin egen undervisning. Det kan t.ex. röra sig om långvarig eller kronisk sjukdom,
funktionsnedsättning, skada, psykisk ohälsa eller skolvägran. Konsekvenserna för dessa elever leder inte
sällan till social isolering och ensamhet, vilket medför allvarliga konsekvenser för både fysisk och mental
hälsa. Därför har vi på No Isolation skapat kommunikationsroboten AV1 som idag används av över 70
kommuner runtom i Sverige. Genom AV1 kan elever ta del av sin undervisning i hemmiljö eller på annan
plats i de perioder de inte kan närvara på plats i skolan. Roboten placeras i klassrummet i elevens ställe,
eleven kopplar upp sig och styr roboten hemifrån med hjälp av en app på sin telefon eller surfplatta.

För frågor och demobokning: www.noisolation.com/se/av1/sekom
eller kontakta oss på 08-446 859 43

Unga gör Gävle hållbart
HÅLLBAR UTVECKLING INNEBÄR EN UTVECKLING SOM TILLFREDSSTÄLLER
DAGENS BEHOV UTAN ATT ÄVENTYRA KOMMANDE GENERATIONERS MÖJLIGHETER
ATT TILLFREDSSTÄLLA SINA BEHOV. SYFTET MED LÄRANDE FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING (LHU) ÄR ATT GE BARN OCH ELEVER HANDLINGSKOMPETENS FÖR EN
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING.

L

ÄRANDE FÖR hållbar utveckling (LHU)
har fokus både på undervisningens innehåll,
det pedagogiska förhållningssättet och metoder, där elevernas delaktighet och inflytande
är en viktig del.

Gävle kommun och LHU
Gävle kommun betonar att hållbar utveckling består av
de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Ambitionen är att dessa dimensioner ingår
i all planering samt alla strategiska och politiska beslut.
Arbetet med LHU genomsyras också av kommunens
miljöstrategiska program och sociala hållbarhetsprogram
som är viktiga styrdokument på lokal nivå, samt av FN:s
globala mål.

Ungt inflytande i Gävle
Ungt inflytande i Gävle är ett arbete som riktar sig till
alla politiker och tjänstepersoner i Gävle kommunkoncern. Syftet är att i ökad utsträckning ta med barn och
unga i beslutsprocesser, för ett hållbart demokratiskt
samhälle, nu och i framtiden.

Inom ramen för ett jordklot
Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del
av lärande för hållbar utveckling. Ett exempel är ”Det
goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”,
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en satsning för elever i årskurs 8, 9 och gymnasiet, som
genomfördes åren 2016-2019.
Eleverna arbetade ämnesövergripande i grupper för
att ta fram förslag på vad ett hållbart liv i Gävle kan
innebära år 2030. Under arbetets gång fick de möjlighet
att gå ut i samhället för att undersöka och ställa frågor.
Politiker, tjänstepersoner och representanter från
näringslivet och intresseorganisationer bjöds in till ett
avslutande rådslag där eleverna presenterade sina förslag
om framtiden i ett hållbart Gävle. Genom ”Det goda
livet i Gävle 2030” gavs eleverna möjlighet att vara delaktiga i att påverka sin framtid.

Kemikaliesmart förskola
Genom såväl praktiskt som pedagogiskt arbete blir Gävles förskolor och familjedaghem kemikaliesmarta. Sedan
år 2015 har ett arbete pågått med att rensa ut och byta
ut riskprodukter. Prioriterat har varit gamla mjukplastleksaker och plast ihop med varm mat. Dessutom har
man bytt ut annat lekmaterial, de flesta gamla möbler
samt sovmadrasser och skötbordsmadrasser. Detta har
genomförts med hjälp av utbildning för all personal,
inventeringar och riktade ekonomiska satsningar.
I februari 2017 öppnade Gävles första nybyggda
kemikaliesmarta förskola – Östers förskola. Alla förskolor som byggs hädanefter blir kemikaliesmarta i fråga om
såväl byggnadsmaterial som inventarier.

Varm välfärdsteknologi

Mer och mer av dagens kontakt mellan familj och vänner sker via digitala kanaler, men inte alla kan behärska
dagens teknik. KOMP är enknappsskärmen som möjliggör kommunikation för denna målgrupp. Via en app på
telefonen kan familjemedlemmar dela bilder, meddelande och videosamtal med mottagaren, vars innehåll automatiskt spelas upp på KOMPskärmen. Utifrån KOMP har vi på No Isolation också skapat KOMP Pro - en administrationsplattform utvecklad för offentliga och privata institutioner. Med KOMP Pro kan administratörer hålla
översikt över alla sina KOMP-enheter genom att bl.a. skapa grupper baserade på avdelningar samt skicka meddelande till sina patienter eller boende. Med KOMP Pro kan personalen helt enkelt öka frekvensen av meningsfull
interaktion och service utan att behöva öka antalet anställda. Patienten/den boende kan i sin tur även ta del av
samma fördelar som hos vanliga KOMP, dvs interaktion med vänner och familj, utan teknisk kompetens.

KOMP Pro
•

Tillgodoser personalen och den boendes/patientens behov
med effektiv och säker uppföljning

•

Ökar meningsfull interaktion och förbättrar service utan att
öka antalet anställda

•

Ger enkel och trygg kontakt mellan boende/patient och
anställd

•

Möjliggör ökad kommunikation mellan boende/patient och
deras familjer

För frågor och demobokning: www.noisolation.com/se/komp/sekom
eller kontakta oss på 08-446 859 43

HÅLLBARHETSARBETE

Projekt på plats
för mindre plast
MED PROJEKTET KOLL PÅ PLASTEN VILL KARLSTADS KOMMUN MINSKA
ANVÄNDNINGEN AV FOSSIL PLAST I DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA. MED
FÄRRE FOSSILA PLASTPRODUKTER I OMLOPP MINSKAS DEN NEGATIVA PÅVERKAN
PÅ MILJÖ OCH KLIMAT.
Fossilfri kommun
För att bidra till att nå de globala klimatmålen arbetar
Karlstad för att inom några årtionden bli en fossilfri
kommun. En del i det arbetet är att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter, påverka
och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och
aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

• Plastguide för klimatsmart upphandling – riktar sig
till personer som jobbar med upphandling och inköp.

Klimateffektivt och hållbart
Syftet med plastguiderna är att öka kunskapen om plast
och dess klimatpåverkan för att skapa förståelse för hur
vi kan använda plast på ett mer klimateffektivt och
hållbart sätt.

Verktyg för att minska plasten
Under 2019–2020 drev kommunen projektet Koll på
plasten, med syfte att minska den fossila plasten inom
kommunen. Som stöd har det tagits fram verktyg. Det
är fritt fram för andra kommuner, organisationer och
företag att ta inspiration från dem.
• Checklista plastinventering
• Plastguide för klimatsmart användning och inköp
– riktar sig till verksamheter inom kommun som vill
minska klimatpåverkan från plast.
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PLASTGUIDE
PLASTGUIDE

CHECKLISTA

Helsingborg bi-vänligaste
kommun 2020
NATURSKYDDSFÖRENINGEN UTSÅG HELSINGBORG TILL SVERIGES BI-VÄNLIGASTE
KOMMUN 2020. DETTA EFTER ATT HELSINGBORGS STAD ARBETAT AKTIVT I MÅNGA
ÅR MED ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIN OCH ANDRA POLLINATÖRER ATT
TRIVAS.

B

IN OCH ANDRA POLLINATÖRER är
livsviktiga för oss människor, eftersom de
pollinerar våra grödor. Man brukar säga
att var tredje tugga vi äter är resultatet av
en pollination. Helsingborg jobbar aktivt
för att skapa en stad som välkomnar bin.
– De senaste åren har vi anlagt drygt tio nya ängar som gynnar de vilda bina och andra pollinatörer.
Ängarna vi anlägger är ofta i tätortsnära områden där
människor kan njuta av blomprakt och insektssurr, säger
Linda Hellberg, naturvårdare, Helsingborgs stad.

Ängsslåtter på 50 hektar
Helsingborg har låtit experter kartlägga var i staden de
vilda bina lever och trivs. I de identifierade områdena
har staden gjort satsningar genom att låta platserna anpassas till miljöer där bina trivs och vill stanna kvar.
Skötsel av grönområden och anläggningar har förändrats för att skapa bättre förutsättningar samtidigt som
nya ängar anläggs för att skapa fler platser för bina att
pollinera. Idag sköts drygt 50 hektar gräsmarker genom
ängsslåtter. Det motsvarar nästa 100 fotbollsplaner!

Död ved lämnas kvar
Ängsslåtter innebär att gräs och örter får växa, blomma och fröa av sig under sommaren. Utöver att skapa
blommor för bina att pollinera konstruerar staden också
platser där vildbina kan bo och föröka sig. Detta gör de
främst genom att gräva gångar i marken eller borra in sig
i gamla stockar och döda grenar. Därför lämnas död ved
kvar i natur- och parkmiljöer. Att tänka på hela livscykeln är viktig för ett långsiktigt resultat.

Uppmuntra privatpersoner
En viktig del i utvecklingsarbete är alltid att involvera
och engagera. Staden har tillsammans med föreningslivet
på olika vis uppmuntrat privatpersoner att stödja det
vilda livet i Helsingborg. Genom Miljöverkstadens pedagogiska arbete får barn och unga lära sig om pollinatörer,
ekosystemtjänster och vad man själv kan göra för att
gynna vildbin och andra pollinatörer.
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EU-FINANSIERAT
PILOTPROJEKT

Borås centrum tystare,
renare och säkrare
VARFÖR LÅTA TUNGA FOSSILBRÄNSLEDRIVNA LASTBILAR KÖRA IN OCH UT UR
STAN MED GODS OCH AVFALL, NÄR MINDRE OCH SMIDIGARE FORDON, DRIVNA PÅ
EL, KAN GÖRA DET MYCKET SMIDIGARE OCH MER MILJÖVÄNLIGT? GOOD GOODS
ÄR ETT PROJEKT SOM MINSKAR AVGASER OCH BULLER, GÖR GATOR SÄKRARE
OCH ARBETSMILJÖN BÄTTRE I BORÅS CENTRUM.

G

OOD GOODS är en pilotsatsning i syfte
att skapa innovativa hållbara logistiklösningar för transporter i centrum.
Det drivs inom ramen för EU-projektet
Surflogh som leds av Borås Stad i samverkan med Borås City, CiB, Borås Energi och Miljö samt
Stures Åkeri. Projektet finansieras av Interreg North Sea
Region, Västra Götalandsregionen och Borås Stad.
I projektet samordnar man och packar om varorna i
utkanten av staden, för att sedan låta smidiga, miljövänliga fordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt
tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras tyst och miljövänligt ut från citykärnan till en miljöanläggning.

Ännu tryggare och mer hållbar innerstadsmiljö
Ekipagen är betydligt mindre än de traditionella tyngre
lastbilarna. De nya fordonen är också tysta och drivs på el.
– För oss är detta ett viktigt steg i utvecklingen att
minska buller och utsläpp, och att skapa en ännu tryggare innerstadsmiljö, säger Sara Thiel, näringslivsutvecklare
på Borås Stad och projektledare för Good Goods.
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– Vi hoppas att fler aktörer kommer vara med i
omställningsarbetet för en fossilfri innerstadsmiljö. Vår
förhoppning är att minska antalet fordon och ge mer
plats för människorna i den framtida stadskärnan.

Insamling av hushållsavfall
Beslut har också fattats om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar för villahushåll i Borås.
– Vi på Borås Energi och Miljö tycker det är ett
spännande projekt där vi provar ett nytt sätt att hämta
avfall bostadsnära. I centrum finns det många utmaningar i form av smala gator och mindre ytor att komma till
med våra normala avfallsbilar. Vi hoppas också att vi på
ett nytt sätt kan skräddarsy hämtning av avfall utifrån
kundernas behov och önskemål, säger Jonas Holmberg,
marknadschef på Borås Energi och Miljö.
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Koldioxidbudget
i Nyköping

KOLDIOXIDBUDGETEN

NYKÖPINGS KOMMUN HAR TAGIT FRAM EN EGEN KOLDIOXIDBUDGET. DEN
BESKRIVER VILKA UTSLÄPPSMINSKNINGAR SOM MÅSTE TILL FÖR ATT EFTERLEVA
PARISAVTALET OCH DE GLOBALA TEMPERATURMÅLEN. FÖR ATT HÅLLA BUDGET
FÖR DETTA SEKEL BEHÖVER UTSLÄPPEN MINSKA MED 16 % ÅRLIGEN.
1 406 308 ton koldioxid. Så mycket kan Nyköping
släppa ut under resten av detta sekel. I dagsläget släpps
cirka en sjättedel av den återstående budgeten ut – varje
år. Koldioxidbudgeten kan ses som en kartläggning över
var utsläppen inom Nyköpings kommuns gränser är som
störst.
Budgeten visar tydligt att transporter av både
människor och varor behöver minska. De fyra transportsektorerna, alltså Personbilar, Övriga inrikes transporter,
Utrikes flyg och Utrikes sjöfart, står för ungefär 85 % av
kommunens koldioxidutsläpp.

Elbussar och cykelstråk

Grund för ny strategi

– Nöthagen är en stadsdel i nära anslutning till nya
resecentrum där vi planerar så att gång-, cykel- och
kollektivtrafik som transportmedel ska ges mer utrymme
än idag. Vi behöver nu inleda fler liknande initiativ och
ge företag och privatpersoner möjligheten att välja andra,
fossilfria transportmedel. Om vi alla samverkar kan vi
förhoppningsvis hålla koldioxidbudgeten för detta sekel,
säger kommunens miljöstrateg Maria Brantö.

Med koldioxidbudgeten på plats är nästa steg att ta fram
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.
– Alla som bor och verkar inom Nyköpings kommun
behöver hjälpas åt för att vi ska nå målet med att minska
utsläppen med 16 % per år. Koldioxidbudgeten kommer att ligga till grund för arbetet med att ta fram en ny
klimat- och energistrategi, säger Marco Venegas (MP),
kommunalråd.
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Kommunens ambition är att få igång ett brett samarbete
mellan samhällets olika parter – kommunen som organisation, näringsliv och invånare – för att utveckla hållbara
person- och varutransporter inom kommunens gränser.
Sedan augusti 2019 har Nyköpings kommun en helt
fossilfri kollektivtrafik och tätorten trafikeras av elbussar. Även den omfattande utbyggnaden av cykelstråk i
kommunen och den pågående planering för stadsdelen
Nöthagen är ett led i att minska koldioxidutsläppen.

”Fler liknande initiativ”

MARIA BRANTÖ, MILJÖSTRATEG i Nyköpings kommun, och Marco Venegas,
kommunalråd i Nyköpings
kommun.
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PERSONERNA PÅ BILDEN är från vänster: Josefina Sallen, RISE, Pär Wiik, PS-Gymnasiet, Martin Andersson,
näringslivsdirektör, Christofer Bergenblock (C), kommunalråd (och kommunens representant i Sekom).
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Circular Hub
Halland
CIRCULAR HUB HALLAND RIKTAR SIG TILL SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG I HALLAND SOM VILL GÖRA EN
CIRKULÄR OMSTÄLLNING. CIRCULAR HUB HALLAND
KOMMER ATT ERBJUDA ÖPPNA KUNSKAPSSPRIDANDE
AKTIVITETER, NÄTVERK SÅVÄL SOM ETT TERMINSLÅNGT
UTVECKLINGSPROGRAM.

N

ÄRINGSLIVET I HALLAND har under en tid funderat över
möjligheter till satsningar på cirkulära affärer. Något som skulle
kunna gynna både företagens utveckling och kommunens kunskap
samt leda till ett mer hållbart samhälle. RISE – Research institutes of Sweden – ingick ett samarbete med Varbergs kommun och
sökte finansiering för satsningen via Vinnova. Efter ett projekt för ett ramverk som
bidragit till både nya kontakter, samarbeten och affärsmodeller, har det lett vidare
till Circular Hub Halland. Projektet finansieras med stöd av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden och Region Halland.

”Learning by doing”
Varbergs kommun för en dialog med Region Halland, företag och företagsfrämjande aktörer i syfte att skapa så stor effekt som möjligt.
– Det finns en enighet om att det här är viktigt, och därför är många engagerade.
Vår inställning är till stor del ”learning by doing”. Min avdelning har till exempel
sökt finansiering för att erbjuda affärsutveckling. Vi är inte alls några experter, men
däremot vill vi lära oss, säger Louise Wallmander, Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun.
– Vi kommer att jobba mycket med hållbara material. Kommunen ska skapa
förutsättningar och bilda arenor, för att på olika sätt stimulera till en cirkulär ekonomi på riktigt.

Ny rutin för larmkläder
Ett exempel är ombyggnationen av Räddningsstationen i Varberg. Larmkläder kan
innehålla olika hälsofarliga ämnen, och det är viktigt att de hålls åtskilda från ställen
där människor vistas. Invändiga arbeten har påbörjats med bland annat två särskilda
rum för hantering av larmkläder och utrustning.
Tanken är att brandmännen direkt ska kunna tvätta och diska sin utrustning när
de kommer tillbaka från en utryckning. När utrustningen är ren, nås den från det
andra rummet där den sedan torkas. Smutsiga och rena saker hålls åtskilda och man
vistas så lite som möjligt i rummet där man hanterat de smutsiga kläderna.

Ansiktslyft och återbruk
Väggplåten som sitter på den gamla tvätthallen återanvänds när man byter ut dåliga
plåtdelar på den befintliga byggnaden. Förutom att plåt är ett hållbart material så är
det även ett enkelt sätt att ge byggnaden ett ansiktslyft genom ett nytt lager färg.
– På vagnhallen har vi målat om plåten och stolparna vid portarna med väldigt
fint resultat. Det som går att återanvända tar vi tillvara. Varberg Fastighets AB har ett
cirkulärt tänk i de flesta byggprojekt och vi vill återbruka material i så stor utsträckning som möjligt, säger Filip Sundvisson, projektledare, Varbergs Fastighets AB.
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Hjälp Sverige nå Agenda 2030
LED minskar kommunens elanvändning med 60% eller mer
Frigör el för annat, exempelvis elbilar
Kommunen spar 40 kr i månaden per ljuspunkt
Enkelt att installera Smart City i ny LED-armatur
 Ytterligare energibesparingar genom intelligent
behovsanpassad belysning
 Möjliggör andra besparingar, ökad
trafiksäkerhet,, behovsanpassad gaturenhållning,
soptömning m.m.
 Öppnar för nya tjänster och intäkter, trafik- och
parkeringsövervakning, rörelse mönster m.m.

 Hållbar LED 7 med års garanti

Return On Investment från 8 månader

Minska CO2-utsläppen med upp till
1 ton per ljuskälla
Hållbar LED minskar drift- och
underhållningskostnader
Ljuskällor med kvicksilver MÅSTE bort

för att nå miljömålen

Smart City
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ZeroWatt Group Tel: 010-750 05 45, email: mail@zerowatt.se, www.zerowatt.se

Enklare att använda
Agenda 2030
ATT ANVÄNDA AGENDA 2030 I HÅLLBARHETSARBETET ÄR INTE DET ENKLASTE.
MÅLEN ÄR MÅNGA OCH DELMÅLEN ÄNNU FLER. EN VÄGLEDANDE STANDARD FÖR
AGENDA 2030-ARBETE I KOMMUNER OCH REGIONER ÄR PÅ GÅNG FÖR ATT GE
VÄGLEDNING TILL FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEPERSONER.
Flera svenska kommuner har tillsammans med Sveriges
Ekokommuner och SIS (Svenska Institutet för Standarder) varit med och tagit fram det nya remissförslaget på
uppdaterad standard ”SS 854000 Styrning och ledning
för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för
hållbar utveckling”.
Remissen väckte stort intresse och SIS fick in långt
över 200 remissvar. Det innebar samtidigt en betydande arbetsinsats med att hantera det omfattande antalet
kommentarer (över 150 sidor) som kom in, vilket gör att
det kommer att ta längre tid än beräknat.

Om standarden
I SS 854000 beskrivs ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på engelska) för att underlätta
en ständig förbättring av kommuners och regioners
förmåga att ta sig an samhällets utmaningar. Det innebär
bland annat att standarden kan införas stegvis utifrån
kommunens eller regionens mognadsgrad. Standarden
kan till exempel ge stöd i att förebygga och hantera
risker och möjligheter utifrån det hållbarhetsarbete som
redan pågår.

”Så snart som möjligt”
– Vi hade i och för sig ett ganska tajt schema från
början. För behovet finns nu, inte om två år, och vi vill
få fram något som kommunerna och regionerna kan ha
nytta av så snart som möjligt, säger Ellinor Avsan, ordförande och representant för Sveriges Ekokommuner i den
tekniska kommittén.
Hon är också ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med uppdateringen inom SIS.

Belysning som en Tjänst
(Lighting as a Service)

Inga startkostnader
Minskade månadskostnader från dag ett
Minskar elanvändning och CO2-utsläp väsentligt
En hållbar belysningsinstallation som väsentligt bidrar till att
nå klimatmålen

ZeroLaaS

ZeroLaaS-ST

Finansieringslösning för LED och installation

Totalt åtagande av gatu-, väg- och parkbelysning

15 – 20 års livslängd efter LaaS-perioden

Smart City-lösningar på köpet

 Hållbar LED 7 med års garanti

Likt leasing med total installation

Smart City
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